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LAKÁS ZÖLDKÁRTYA ENERGETIKAI
minőségtanúsítvány ingatlanok
eladásához kötelező! 06/20-372-40-
30.

SZOLNOK, Tallinn városrészben 1+2
félszobás 1. emeleti 55 nm-es lakás
eladó. Tel.: 0630/340-83-39.

ZAGYVARÉKASON 2 szobás, gázos
lakás, 3 szobás gazdasági épülettel,
rendezett portával eladó! I.á.: 6,5M
Ft. Tel: 06-56/491-864; 06-20/454-
0477

ELADÓ Szolnokon a Hild Viktor úton 2
szobás 51 m2-es lakás! Tel: 06-
70/627-0076

ALCSISZIGET, Bagoly út 182. alatt,
200 négyszögöl, zártkert, E-16-2
faházzal, villannyal, fúrt kúttal
sürgősen eladó. Iár: 950eFt. T: 06-
20/285-6864.

SZOLNOKON egymás mellett fekvő
hobbitelek eladó, 50 nm-es tégla
építésű kis házzal, berendezéssel,
gyönyörű gyümölcsfákkal. Méhészeti
telephelynek is kiváló. T: 06-30/9786
040.

ELADÓ lakást, házat keresek
Szolnokon és Szandaszőlősön,
kereső ügyfeleim részére. T: 06-
20/443 5277.

SZOLNOK, Széchényi lakótelepi 2
szoba+étkezős 55 m2-es lakás
eladó! Érdeklődni: 06-70/329-9460.

SZOLNOK, Széchényi városrészben
51 m2-es 2 szobás, étkezős LAKÁSOK
eladók! Érd.: 06-30/545-2292.

SZOLNOK, József Attila úton 2 és fél
szobás lakás eladó! Érd.: 06-30/545-
2292.

KERESEK Szolnok és
vonzáskörzetében eladó ingatlanokat
ügyfeleim részére T: 06-20/4343 199.

DEVIZAHITELLEL terhelt, árveréses,
végrehajtásos ingatlanokat keresek
értékesítésre. T: 06-20/4343 199.

SZOLNOK Belvárosában saját részre,
felújítandó lakást keresek 10 Millió
forintig. 0620/572-51-42.

SZOLNOKON a Széchenyi
lakótelepen, a Karczag László úton, 7.
emeleti, 51m2-es, 2 szobás lakás
eladó!

A lakás keleti fekvésű, szobái külön-
nyílóak, loggiás, felújítandó állapotú.
Irányár: 9,9 M Ft. Érd: 70/328 – 5770.

BÉRLET

SZOLNOKON kiadó 2,5 szobás, első
emeleti lakás. 06-20-618 9766.

SZOLNOKON 2 szobás, bútorozott
lakás kiadó! 75 000.-Ft/hó +rezsi
+közös költség. Érd.: 06-20/419-
6370

SZOLNOK belvárosában KIADÓ 2+ fél
szobás V. emeleti társasházi lakás,
részben bútorozva (konyhabútor
nincs). 70.000 Ft/hó+ rezsi T: 06-
20/4343 199.

GARÁZS

GARÁZST vásárolnék Szolnokon a
Nagy Imre krt környékén! Tel: 06-
70/286-8484

ÜZLET-IRODA

EGER belvárosában 93 nm-es iroda
zárható parkolóval tartósan kiadó.
Érd.:06-20/947-4992.

TELEK

ELADÓ telek a Millér parton
gyümölcsfával! 06-30/395-4672

GÉPJÁRMŰ

RÉGI MOTOROKAT keresek! Simson,
Mz, Etz, Jawa..stb. Tel.: 06-20/572-
5142.

SUZUKI Wagon 1,3 GLX 2004-es
52000 km-rel újszerű állapotban
eladó. Szolnok. 0620/537-25-94.

MEZŐGAZDASÁG

SZÁRÍTOTT SZEMES kukorica, búza,
árpa és napraforgó, lucerna - pellet
takarmányozási célra, házhoz szál-
lítással, eladó Tel: 06-30/350-6330.

KISBÁLÁS lucernaszéna eladó. T: 06-
30/455 7166.

SZÉNA, szalma, lucerna körbálás
kiszerelés, valamint zab és tavaszi
árpa eladó. Érd: 06-30/687-1325

SZUDÁNI FŰMAG eladó: 40.000
Ft/100kg Tel.:20/941-5540.

VEGYES/EGYÉB

MINDEN, AMI EZÜST. ARANYMŰVES
MŰHELY ANTIKVITÁS ÜZLET.
Felvásárlásunk folyamatos a megyé-
ben, legmagasabb áron. Dísztár-
gyaktól, az ezüstig, javíthatatlan
ezüst ékszert, régi pénzeket, kitün-
tetéseket, forgalomból kivont 200.-
Ft.-osokat is! Régi pénzek ingyenes
szakértése. Aranyműves műhely
Szolnok, Magyar út 10. (Szapáry úti,
nagy OTP parkoló mögötti utca.)
Szombaton is nyitva.

ÁLLAT

TOJÓTYÚK, 599 Ft/db. Szép tollas,
kiválóan tojó, ingyenes szállítással.
06/70-240-13-31.

VEMHES anyakocát, kismalacot,
süldőt vagy leválasztott kocát
vásárolok, vagy takarmányra
cserélek. Tel: 06-30/350-6330.

BARNA TOJÓTYÚK, jó tollazatú,
ingyenes házhoz szállítással
megrendelhető 550 Ft/db. 30/860-
2627.

HÁZI HÍZOTT KACSA NAGY MÁJJAL
RENDELHETŐ, házhoz szállítva. Tel:
06-30/350-6330.

KISLÁNY TACSKÓ keverék kisku-
tyáimnak szerető gazdit keresek!
Érd.: 06-30/667-5525.

SZOLGÁLTATÁS

KERTÉPÍTÉST, gyepszőnyegterítést,
kerti tavak kialakítását, növények
beültetését- beszerzéssel, automata
öntözőrendszerek kiépítését vál-
laljuk. Tel: 06/20-951-5859.

TUSKÓMARÓ géppel tuskómarást vál-
lalunk, szűk nehezen megközelíthető
helyen is. Tel: 06/20-951-5859.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelési munkát vál-
lalok! 30/951-3861.

VESZÉLYES fák eltávolítását, fák
gallyazását, fakivételt gyökerestől,
kertek letakarítását vállaljuk. Tel:
06/20-951-5859.

REDŐNY DOKTOR! Redőnyök javítása,
újak készítése, garanciával. Hétvégén
is. 0620/299-22-33,0670/287-7851.

KÖLTÖZTETÉS, ÁRUFUVAROZÁS 20-
,28- és 40 m3-es  teherautókkal.
Autómentés, gépszállítás 2 tonnáig.
Z-Trans: 70/339-2897.

VESZÉLYES fák kivágását,
gallyazását, fakivételt gyökerestől
vállaljuk alpintechnikával is. 0630-
585-1822.

KŐMŰVES csapatommal vállaljuk
családi házak felújítását. Tetőjavítás,
festés, vakolás, falazás, teljes áta-
lakítás. ajtó-ablakcsere, szigetelés.
Kertépítés, térkövezés, kézi ásás,
bontás, vízvezetékszerelés, villany-
szerelvényezés. Stb. 0670/626-84-47.
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Szolnok éS térSége

FelelŐS kiadó:
Szuperinfó 2007 Kft.

Csákváriné Gazsó Gizella
ügyvezető

Felelős szerkesztő:
Csákváriné Csanádi Tünde

tördelő-szerkesztő:
Bede Zoltánné

Szerkesztőség:

Szolnok, Kossuth tér 10/a
Tel./fax: 56/342-859

szolnok@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu

nyomtatás:
ISTER Trade Kft., 

Fehértó, Dózsa Gy. tér 7.

megjelenik: minden csütörtökön 

Szolnok, Törökszentmiklós, Mezőtúr,
Martfű, Tiszaföldvár, Rákóczifalva,

Rákócziújfalu, Kisújszállás, Túrkeve,
Fegyvernek, Újszász, Besenyszög,

Szajol, Tószeg, Zagyvarékas,
Jászalsószentgyörgy, Jászladány,

Kengyel, Kétpó, Kőtelek, Kuncsorba,
Nagykörű, Örményes, Kunszentmárton,

Mezőhék, Tiszasüly, Tiszajenő,
Tiszavárkony, Tiszapüspöki, Vezseny.

a kiadó előzetes engedélye nélkül 
a lapban megjelent hirdetéseket

felhasználni tilos!

Hirdetéssel kapcsolatos reklamációt 
a  megjelenéstõl számított 8 napon belül áll

módunkban elfogadni. A hirdetésekben
általunk okozott hiba esetén maximum az
aktuális hirdetés díjának értékéig vállalunk

felelõsséget! A Kiadó az elfogadott megren-
delés alapján átadott hirdetések tartalmáért,
azok  valódiságáért, harmadik személyeknek

okozott jogsérelemért felelősséget nem 
vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy

körülményeket keresni, melyek  jogellenes
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel

kapcsolatos jogvitákból keletkező
következményeket és hátrányokat a

Megrendelõre hárítja.

i m p r e S S z u m

PALATETÕ bontásnélküli felújítása
színes, mintás, bitumenes zsindel-
lyel. Ingyenes árajánlatkészítés.
Akció -10%. 06-30/229-2206,
www.palatetofelujitasjavitas.hu

NE FÁRADJON! KALKULÁLJON! BÍZZA
A PROFIKRA! Az alábbi tevé-
kenységekkel állunk a rendelke-
zésére: kőművesmunkák, burkolás,
térkövezés, dryvit szigetelés, tetők
felújítása, parkettázás, festés-
mázolás-tapétázás, fürdőszoba
felújítás. T: 70/364 3277.

ÁGDARÁLÁS, FAKIVÁGÁS, fa-ápolás
alpintechnikával. Fűkaszálás,
bozótirtás. 06/20-310-9837.

HIDEGBURKOLÁS, fürdőszoba
felújítás. 70/310 8285.

PALATETŐK bontás nélküli felújítása,
bitumenes zsindellyel, lemeztetők
készítése. Ingyenes árajánlat!
w w . p a l a t e t o j e t f e l u j i t j u k . h u
0670/9488-087

LAPOSTETŐ, palatető szigetelése
korszerű anyagokkal, garanciával,
referenciákkal. Csatornázás.
06/20/9491-867.

VÍZVEZETÉK- FŰTÉSSZERELÉS. Ké-
szülékek, mosdók, mosogatók,
csapok, wc-ék, tartályok cseréje,
javítása. Mosó- mosogatógépek
bekötése, csőtörések, ázások
elhárítása. Új vízvezetékek kiépítése.
20éves tapasztalattal, garanciával.
TÁLAS GÁBOR 06/30-350-8009.

LAKATOS, bádogosmunkák, zárak,
ajtók, erkélytetők. T: 06-30/455 7166.

VESZÉLYES fák kivágását, gallya-
zását, fakivételt gyökerestől vállaljuk
alpintechnikával is. 0630-585-1822.

TELJES KÖRÛ FÜRDÕSZOBA felújítás!
(burkolás, szaniterek beépítése,
vízvezetékszerelés, ál fal építése,
festés) +36 70 281 5522

TETŐJAVÍTÁST és kőművesmunkát
kedvező áron vállalok. Tel: 56/334-
329.

TETŐFEDÉST, garázsbejáró és
szanettli építést, valamint mindenféle
ácsmunkát vállalunk. Tel: 06/70-233-
7502.

HIDEGBURKOLÁS. 06-20/530-2188.

AUTOMATA mosógépek javítását vál-
lalom, akár hétvégén is! 06-20/401-
9363.

ARANYMŰVES MŰHELY, profi szín-
vonalon bármilyen ékszertípus
KÉSZÍTÉSE EXTRA NAGY ÉS
KISMÉRETEKRE IS! Csak nálunk
szinte láthatatlan LÉZERES JAVÍTÁS a
régi árakon garanciával. ARANY
FELVÁSÁRLÁS egész évben folyam-
atosan a megyében a legmagasabb
áron! Örökölt, vagy bizonytalan?
Ingyenes igazságügyi szakértés.
Helyszín: Aranyműves műhely
Szolnok, Magyar út 10. (Szapáry úti,
nagy OTP parkoló mögött,
Államkincstár mellett.) Szombaton is
nyitva.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, gáz-, víz-,
fűtésszerelés! 06-30/911-1750.

SORSELEMZÉS, életút-mutatás! Máté
Andrea várja kedves vendégeit szol-
noki irodájában! Tel.: 70/266-7065.

KÁRPITOS! Antik, stil, modern és retro
bútorok áthúzása, javítása, felújítása.
06-20/961-9874.

ADÁS-VÉTEL

DUNNÁT, párnát, régi használt tollat
veszek, hívásra házhoz megyek!
Érd.:06-30/467-4542.

KERESEK megvételre lakatos, bádo-
gos gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
műszerészesztergát, marógépet,
kompresszort, kis gépeket.
0670/624-5475

SZOLNOKON 6 kW-os villanykályha
termosztáttal kikötésért elvihető.
T:06-20/573 3431.

ÉREM- és bélyegüzlet vásárol fém,
papírpénz, bélyeggyűjteményt,
katonai jelvényeket, kitüntetéseket,
papírrégiségeket, képeslapokat!
Kecskemét, Ceglédi út 74.
www.krozus.gportal.hu +36-20/573-
2599.

ROTÁCIÓS kapa eladó! 06-56/413-
752.

DUNNÁT, párnát, komplett hagy-
atékot veszek. Hívásra, házhoz
megyek.Tel.:06-30/462-0569.

KISBÚTOROKAT, vitrintárgyakat,
tányérokat, készleteket, CD-ket,
kazettákat, retro dekorációs, érdekes
tárgyakat vennék készpénzért. Fiatal
gyűjtő. +36-30/213-2989.

KÖNYVEKET, hanglemezt, folyóira-
tokat, képeslapot, játékot, órákat,
hagyatékot gyűjtő vásárol. 06-
20/316-3220.

GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE egyszer
használt új zsák eladó. T: 30/350-
6330.

SALGÓ polcrendszer lábakat
vásárolok. Tel.: 0620/912-56-59,
dr.totaaron@drtota.hu.

4 talicskás betonkeverő 50 ezer forin-
tért, Simson és Babetta motor 100-
100 ezer forintért eladó. Tel.:
0670/776-14-06-

TÁRSKERESÉS

TÁRSKÖZVETÍTÉS minden korosztály-
nak! +36-30/355 2039.

FIATAL szolnoki lány, kapcsolatot
keres. Tel.: 06-20-916 9651.

69 éves Úr komoly, tartós kapcsolatra
keres hölgyet otthonában. 0620/55-
20-575.

OKTATÁS

ANGOL nyelvoktatás Szolnokon.
06/70-293-1507.

KÉZÁPOLÓ-MŰKÖRÖMÉPÍTŐ és
LÁBÁPOLÓ képzés indul áprilisban
Szolnokon. Perfect Nails anyagokkal.
Ny. szám: Nail&Beauty Academy Kft.
E-001445/2016/A001 Kézápoló és
műkörömépítő E-001445/2016/A002
Lábápoló Érd: 06-70/388-1856.

MATEMATIKÁBÓL középiskolás kor-
repetálás Szolnokon. 0620/537-25-
94.

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

EZÚTON szeretnék köszönetet mon-
dani a szolnoki Hetényi Géza Kórház
kardiológiai őrző dolgozóinak és dr.
Kássa László főorvos úrnak a gyors,
és lelkiismeretes munkájáért. Török
Sándor.

ÜDÜLÉS

KESZTHELYI májusi - 1 hetes
ÜDÜLÉSI JOG, 2 főnek önköltségi áron
átadó, eladó. T: 06-30/476 5613.

ÁLLÁST KERES

VAGYONŐR munkát keresek 6 év
tapasztalattal és rendezett
papírokkal. Elérhető vagyok 06-
70/300 5853.

GÉPKOCSIVEZETŐ állást keres
nyerges vagy 4 tengelyes billencsre,
Szolnok 40km-es körzetében.
Érdeklődni 06-70-202 5440 telefonon
lehet.

SZOLNOKON ápolónő házi
betegápolást keres! Tel.: 06-20/527-
6327 

MEGBÍZHATÓ és leinformálható hölgy
lakás takarítást vállal! Tel.: 06-
30/203-5382

ÁLLÁST KÍNÁL

„A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM felhívja a
külföldi munkára jelentkezők
figyelmét, hogy saját érdekeik
védelmében minden esetben
előzetesen ellenőrizzék a hirdetések
valós tartalmát, a munkaügyi közpon-
toknál tájékozódjanak, hogy be-
jegyzett magán-munkaközvetítőről
van-e szó, a munkaközvetítőnek ne
adjanak pénzt, és a munkaszerződést
csak akkor írják alá, ha a tartalmát
megértették és elfogadják!”

CÉGÜNK villanyszerelőket keres.
Munkavégzés: Budapest. Szállás,
utaztatás biztosított. Kimagasló
bérezés +bónuszok. Decar Trade Kft.
06-70/434-7128.

CEGLÉDI telephelyű Petra Trans Kft.
irodavezető munkakörbe munkatár-
sat keres. Főbb feladatok: irodai
adminisztráció ellátása, vezetõ támo-
gatása, hivatali, banki ügyek inté-
zése, riportok, kimutatások készí-
tése, pénzügyi és könyvelési folyam-
atok támogatása, pos-takezelés, iro-
daüzemeltetéshez kapcsolódó fela-
datok ellátása, dokumentum- és
adatbáziskezelés, egyéb ad-hoc
jellegű feladatok. Elvárások: 1-2 év
releváns tapasztalat, magabiztos
számítógépes ismeretet, alapvető
pénzügyi ismeretek, önálló, megbíz-
ható, precíz és pontos munkavégzés.
Fényképes önéletrajzot az
info@petratrans.hu e-mail címre kér-
jük.

ÜDÜLÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ADÁS -  VÉTEL

ÁLLÁST KÍNÁL

ÁLLÁST KERES

OKTATÁS

TÁRSKERESÉS
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LEHETŐSÉGE VAN HIRDETÉSÉT FELADNI POSTÁN!

A következőt kell tenni:
1. Írja le a hirdetés szövegét nyomtatott betűvel
2. A kivágott hirdetési kupont és a befizetésről szóló feladóvényt, vagy annak másolatát  tegye

borítékba és küldje el címünkre.
3. Hirdetését a beérkezést követő tárgyhéten megjelentetjük.

Lakossági apró esetén: 120 Ft/szó Üzleti apró esetén: 240 Ft/szó

SzuperinFó 2007 kft., 5001 Szolnok, kossuth tér 10/a

Az apróhirdetés díját postautalványon az alábbi címre kérjük befizetni:

Név:..........................................................  Cím: ........................................................................

Rovat: ............................................................

Szöveg:

APRÓHIRDETÉSI KUPON

ÁLLÁST KÍNÁL

JÁRMŰIPARBAN betanított dolgo-
zókat keresünk kiemelt bérezéssel!
Győr, Százhalombatta, Budapest
térségébe! Szállás biztosítva! Fizetés
két hetente! 06-70/621-7013; 06-
20/334-2129

CO hegesztőket és lakatosokat kere-
sünk szolnoki munkahelyre. Optimus-
Ferrum Kft. 0670/329-75-54.

LÓGONDOZÓT felveszek. Nyugdíjas,
társas is lehet. Lakás megoldott.
Gerencsér +36-70/4316-766.

SZOLNOKI lakhelyű „B” kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező, erős
fizikumú ÁRUTERÍTŐT keresek.
Fényképes önéletrajzot a korbonk-
ft@korbonkft.hu email címre kérek.
Korbon Kft.

TAKARÍTÓNŐT, REGGELIZTETŐT keres
a szolnoki SEMIRAMIS Business
Hotel. Jelentkezni 06-70/431 5061
számon.  Hotel Operator Kft.

SZOLNOKON a Bacchus sörözőbe és
zagyvarékasi kulturált sörözőbe pul-
tos munkatársakat keresek, akár
alkalmanként is lehetséges. Nagyfaló
Kft. Érd.: 0670/363-05-18.

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!
Fémipari munkakörökbe keresünk
hegesztõ, lakatos, gépi forgácsoló-
CNC-  gépkezelõ, szerszámkészítõ,
autószerelõ, villanyszerelõ, KOVÁCS
dolgozókat Gyõr és Kecskemét
környéki munkára. Versenyképes
fizetést, juttatásokat, szállást,
munkába járást, hazautazási támo-
gatást, bérelõleget biztosítunk.
Jelentkezz most! 06-70/415-9021
(JOBmotive Kft.)

LOVÁSZT KERESÜNK BENTLAKÁSSAL.
A feladat a lovak ellátása, lovardai
munkák elvégzése. Érd: 16 óra után,
06-20/9550 373.

BALATONRA 5 hónapos nyári
gyümölcsárusításra felveszek 2
sofőrt, 5 eladót teljes ellátással, szál-
lással. Ramos Miklósné, 06-30/979-
8398, 06-74/465-699.

MUNKAVÁLLALÓK jelentkezését vár-
juk az alábbi munkakörökben:
LÉGTECHNIKAI SZERELŐ (változó
munkahely), FÉMIPARI SZAK-
MUNKÁS, BETANÍTOTT MUNKÁS
légtechnikai elemek gyártására.
Jelentkezni a 06 30/719-22-83-as
telefonszámon lehet.

KECSKEMÉTI áruszállító cég keres
sofőröket EU-ban történő
munkavégzésre nemzetközi gyakor-
lattal, B kategóriás jogosítvánnyal
furgonra. Bérezés: km-, hétvégi pénz,
üzemanyag megtakarítás. Minimum
nettó 270.000 Ft/hó. Jelentkezni a
06-70/418-14-30-as telefonszámon,
illetve a bito@bitointertrans.hu e-
mail címen lehet. Bitó Intertrans Kft.

GÉPÉSZET! Hideg-melegvizes
csőszerelőt keresünk kimagasló
bérezéssel. Budapesti munkavégzés.
Decar Trade Kft. 06-70/434-7128

FAHÁZÉPÍTÉSBEN jártas dolgozót,
illetve festőt, ácsot és asztalost kere-
sek! Yale-Madera Kft Tel.: 06-70/391-
0231

GYERE, DOLGOZZ VELÜNK! Bejelentett
munkaviszonyt, kiemelt bérezést,
bérelõleget, ingyenes szállást,
munkába járást biztosítunk.
Betanított dolgozó és targoncás aján-
latainkból válogathatsz Gyõr és
Kecskemét környékén. Munkavégzési
helyek: Autoliv, BOS, SMR, SMP,
Rába. Jelentkezz most! 06-70/639-
9920 (JOBmotive Kft.)

SZAKÁCSOT keresünk Túrkevére
ingyenes szállással, kiemelt bérezés-
sel, hosszútávra. Tel: 30/4488-190.
Jász-Pell Kft.

MŰVEZETŐ, műszakvezető kollégát
keresünk Újszilvási gyártóüzemünk--
be, utazási költség térítéssel.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
allas@aranyablak.hu  Aranyablak Kft.

SZOLNOKI TELEPHELYRE a K&Ö Kft
udvari takarító, kisegítő munkakörbe
férfi munkavállalót keres. Jelentkezni
70/984-5581 telefonszámon vagy
kerszol2018@gmail.com e-mail
címen lehet. (Fényképpel ellátott
önéletrajz előnyt jelent.)

NEM RIAD vissza a megterhelő fizikai
munkától? Bírja a monotonitást?
Bizonyítson nálunk! BROTHER forgác-
sológépeink kezelőit keressük, nehéz
fékdobok gyártására, azonnali
kezdéssel. Cserébe teljesítmény-,
jelenléti bónusznak, juttatásoknak,
pótlékoknak köszönhetően messze
túlszárnyalhatja a kiemelt (!) alapbért.
Munkavégzés helye: KNOTT-Technik-
Flex Kft, Cegléd, Ipari Park.
Jelentkezés: +36-70/341-7577.

HEGESZTŐK és lakatosok jelentke-
zését várjuk jászberényi telephe-
lyünkre kiemelt kereseti lehető-
séggel. Szállást, beutazást biztosí-
tunk. Tel.: 06-30/688-5982 (Quality
Job Kft.)

FRANCIAORSZÁGBA KERESÜNK folya-
matos, bejelentett épitőipari munká-
ra, azonnali kezdéssel, tapasztalattal
rendelkező dolgozókat az alábbi
munkakörökbe: -Festő-Gipszkartonos
-Bandázsoló-Hideg/meleg burkoló-
Kőműves-Állványozó-Villanyszerelő-
Asztalos. Juttatások, fizetés + szál-
lás. Bővebb információért küldjön
sms-t, visszahívjuk. Várjuk jelen-
tkezését! Tel: +3670/327-4615,
+3620/263-3061 Acit Job

CEGLÉDI telephelyű Petra Trans Kft.
kitartó, rugalmas "E" kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező sofőröket
keres Uniós munkára. Amit ígérünk:
versenyképes napidíjas bérezés, jó
csapat, maximum két hétvége távol-
lét. Jelentkezéseket várjuk az
andrea.varadi@petratrans.hu e-mail
címre, vagy telefonon: +36-30/536-
1295.
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Mindenki figyelmébe!
Minden pénzintézeti ügyfél kötelező átvilágításon esik át. 

Törvény írja elő, hogy 2019. június 26-ig minden

ügyfélnek ismételt átvilágításon kell átesnie a

saját pénzintézeténél. Ha ezt valaki elmulasztja,

a kitűzött határidő után a számláját zárolják,

azon keresztül semmilyen tranzakciót nem bo-

nyolíthat le.

Természetes személyek esetén elsősorban a

személyi adatok valódiságának, napra-

készségének a megállapítása a cél, vagyis az, hogy

a pénzintézet nyilvántartásában szereplő adatok

megegyeznek-e az érvényes személyi okmányok-

ban szereplő adatokkal.

Cégek és más szervezetek esetében a szervezet

adatain kívül ellenőrizni kell – többek között - a

képviseletre jogosultak személyi adatait is és meg

kell állapítani a tényleges tulajdonosok személyét. 

Az átvilágításra mindenkit a pénzmosás és a ter-

rorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

kötelez. Célja, hogy az állam beazonosíthassa azt,

aki pénzügyi tranzakciót hajt végre.

Amennyiben az adategyeztetésre nem került

sor, akkor a kitűzött határidőn túl az ügyfél

bankszámláját zárolják, azon tranzakciókat nem

bonyolíthat: nem veheti fel a nyugdíját, fizetését,

nem utalhat pénzt üzleti partnereinek, nem fi-

zethet bankkártyával- viszont hiteltörlesztését

továbbra is levonja az illetékes bank. Ez az állapot

addig tart, amíg az ügyfél saját pénzintézeténél

nem azonosítja magát.

A 3A Takarékszövetkezet – saját kockázatalapú

döntése értelmében – lehetőséget biztosít

bizonyos ügyfelek csoportjának arra, hogy a szük-

séges azonosító dokumentumokat postai úton

juttassák el a takarékszövetkezethez; erről az

érintetteknek külön írásos értesítést küld.

Azonban – ha a beküldött okmányok alapján

adateltérés mutatkozik, az érintetteknek szemé-

lyesen kell felkeresniük számlavezetőjüket.

Ezért hívom fel a figyelmet a legbiztonságosabb

adatközlési módra, a személyes nyilatkozat-

tételre, melyet mindenki a saját pénzintézeténél 

tehet meg- mondja Jász Péter, a 3A

Takarékszövetkezet értékesítési ügyvezetője, aki

szerint - a későbbi kellemetlenségek elkerülése

miatt - minden esetben érdemes meggyőződni a

pénzintézetnél tárolt személyes adatok

helyességéről.

A hitelintézeteknél történő nyilatkozattétel a

fénymásolatok elkészítésével együtt maximum

10-15 percig tart, ugyanakkor számolni kell a

hosszú sorban állással és a várakozással annak

ellenére is, hogy például a 3A Takarékszövetkezet

előzetes időpont egyeztetéssel kívánja

gördülékenyebbé tenni a sokakat érintő ügyin-

tézést. 

A személyes ügyintézéskor a lakossági

bankszámlákra vonatkozó adategyeztetéshez,

nyilatkozat-tételhez csak a személyi okmányokat,

vagyis a személyazonosító igazolványt és a

lakcímkártyát kell bemutatni, céges számlák

esetén a cégiratokra és a hiteles cégkivonatra is

szükség van.
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Érdekességek 
a nagyvilágból

Az M&M csokiban a két
M jelentése: Mars és
Murrie. Õk találták ki ezt az
édességet 1941-ben. 

* * *
1931-ben egy Robert Ilg

Chicago mellett
megépítette a Pisa-i ferde
torony felére kicsinyített
mását és évekig lakott
benne. 

* * *
Egy hangya akár két

hetet is kibír a víz alatt. 
* * *

1894-ben mindössze 4
autó volt az egész
Egyesült Államokban. 

* * *
A nyulak immunisak a

fekete özvegy pók
mérgére. 

* * *
Alektorophobia: rettegés

a csirkéktõl. 
* * *

Az emberi test minden
sejtjében kb. 180 cen-
timéter hosszú a DNS
spirál. 

* * *
Az írott történelem leg-

nagyobb orgiáját ie. 200-

ban, Rómában tartották,
mintegy 7000 résztvevõ-
vel. 

* * *
Ha a levegõ páratartal-

ma kicsapódna és leesne,
a Föld óceánjainak víz-
szintje 7.5 centimétert
emelkedne. 

* * *
Egy házilégy percenként

20000-et verdes a
szárnyával. 

* * *
A tehenek, a rizsföldek

és a szemétdombok a
világ legnagyobb

Tudta-e?
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Kelt Óra Eltöltött
idő

Össz. óra:



Szolnok és Térsége Szuperinfó 2019. április 1-től

Város Háztartások száma Db/postaláda

Szolnok

Törökszentmiklós

Mezőtúr

Martfű

Tiszaföldvár

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Újszász

Besenyszög

Szajol

Tószeg

Zagyvarékas

Szerkesztőség

Öszzesen:

23 000

3 500

2 000

1 000

1 000

500

500

500

500

500

500

500

1 000

35 000

34 000

9 000

7 800

2 600

4 400

2 000

1 300

2 400

1 400

1 500

1 700

1 400



2018. évi nettó árlista
KeresztHirdetésKüldő rendszerben

Helyben

1 egység:                           5.500 Ft
Lakossági apró 10 szóig: 1.300 Ft
Üzleti apró 10 szóig:         2.600 Ft

1 egység:          5.200 Ft
Lakossági apró   120 Ft/szó 
Üzleti apró :         240 Ft/szó
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