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

ELADÓ KERTES CSALÁDI HÁZ,
Szolnokon, Tölgy út 4. sz. alatt. Érd.:
+3670/698-47-17.

SZOLNOKON a belvárosban 140 nm-es
lakás eladó. Érd: 70/3810-663. 15 óra
után

SZOLNOK belvárosában, a Baross úton
86 nm-es, I. emeleti lakás- akár hat
számjegyű bérlővel- eladó. Nincs közös
költség! É: 06-20/4343 199. 

ZAGYVARÉKASON 75 m2-es felújítandó 3
szobás, gázos ház eladó! I.á.: 4,8 MFt.
Tel.: 06-20/362-7758

SZOLNOKI családi ház ELADÓ vagy 1- 1 ½
szobás LAKÁSRA CSERÉLHETŐ. T: 06-
20/972 2330.

SZOLNOKON, Levél úton 90 nm-es csalá-
di ház eladó. Ir.ár: 16,9 M. Érd. este 6
után 0630/545-67-03.

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

TÁPIÓGYÖRGYE központjában eladó 120
m2-es 3 szoba összkomfortos,
közművesített, gázfűtéses emeletes
családi ház, vállalkozásra is alkalmas
műhellyel, 400 négyszögöl kerttel. I.á.:
13,5 MFt  Tel: 06-20/248-0062

TISZAFÖLDVÁRON 1990-ben épült kitűnő
állapotú három szintes családi ház, alsó
szint : 38 m2-es garázs, kazánház
gáz+vegyes tüzelésű kazánnal, +1
szoba, 2 szint: étkezős konyha,
fürdőszoba , nappali, terasz, 3-ik szint: 2
szoba, loggia. Alsó épületek, 2 autó
bejáró, 2070m2-es telek. 15,9 M.Ft
Navigátor: 70/2122-575.

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

SZOLNOK városközponti, földszinti 92
m2-es, társasházi, gázkonvektor fűtéses
lakás, jelenleg egylégterűre alakítva
eladó. 16,9 M.Ft Navigátor: 70/2122-
575.

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

SZOLNOKON a Kertvárosban, 1000m2-
es, két utcára nyíló összközműves
építési telek, szép új házak között,
lakható 2 szobás kis házzal, buszmegál-
lóhoz közel eladó. 11,9 M.Ft  Navigátor:
70/2122-575

SZOLNOKON a városközpontban, első
emeleti, elegáns, világos, déli fekvésű, jó
állapotú, gázkonvektor fűtésű, 86 m2-es
polgári lakás, 6 lakásos társasházban
eladó. A lakás 5 éve teljes felújításon
esett át, mely magában foglalta, az elek-
tromos hálózat és a vízvezetékek
cseréjét is. Jelenleg 2 szobás, de a 3-ik
szoba könnyen kialakítható. Ár: 15,9
M.Ft Navigátor 70/2122-575

SZOLNOKON a vasútállomásnál a Liget
úton, szigetelt házban, III. emeleti, 2,5
szobás felújított lakás eladó. Iár:13.9
MFt. T: 06-20/4343 199.

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

INGATLAN

Apró
KERESÜNK eladó kiadó szolnoki laká-
sokat, családi házakat magas árakon
vásároló ügyfeleink részére, korrekt
szerződési feltételekkel, szerződött part-
nereink   részére ingyenesértékbecslés-
sel.  Navigátor: 70/2122-575.

BÉRLET

SZOLNOKON az élő Tisza mellett a
Rétpart utcában 700 nm-es telek 15.000
Ft-ért hosszú távra KIADÓ! Érdeklődni:
éjjel-nappal, hétvégén is: 70/328 5770
telefonszámon lehet.  

SZOLNOKON albérletbe társbérlőt kere-
sek hölgy személyében! Tel.: 06-30/891-
6120

TELEK/KERT/LEGELŐ

SZOLNOKTÓL 15 km-re Szászberken,
közmûvesített 833m2 építési telek
ELADÓ! Tel:20/9371888

MALOMSZÖGBEN 800 nm-es ZÁRTKERT
eladó. Érd: 06-30/543 2410.

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

ÖRMÉNYESEN 18,6 ha LEGELŐ eladó.
Érd: +36-70/553 0722.

HOLT-TISZAPARTI horgászstég,
horgászfelszerelés eladó. 0670/564-71-
01.

GARÁZS

GARÁZST VÁSÁROLNÉK, Szolnokon a
Nagy Imre krt. - Bálvány út környékén.
Telefon: 0670/286-84-84.

GÉPJÁRMŰ

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

TELEK

GARÁZS

BÉRLET

GÉPJÁRMŰ
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Szolnokon, az Apáczai-Csere János
utcában, tégla építésű, szigetelt, 160
m2-es kétszintes családi ház eladó.
Irányár: 49 M Ft.  Érd: 70-411 9927

Szolnokon társasházi övezetben 40
m2-es, ház központi fűtéses erkélyes
lakás eladó. Ár: 17,83 M   Érd: 70 411
9927

A Vásárhelyi Pál utcában első emeleti
1+ két félszobás gázfűtéses lakás
eladó.  Ár: 11,6 M   érd: 70 411 9927

Szolnokon a Kisfaludy utcában 2
emeleti belső kétszintes 104 m2-es 4
szobás lakás eladó. Ár: 29,8 M Ft.
Érd: 70 411 9927

A Csokonai úton épülő 7 lakásos tár-
sasházban lakások leköthetők. Ár:
28,7 M Ft. Érd: 70 411 9927

Szolnokon a Móra F. úton épülő liftes,
földszint 3 3 szint központi fűtéses
lakások eladók.  Ár. 26,67 M    érd: 70
411 9927

Szolnokon a Széchenyi lakóteleptől
néhány percre 2015-ben épült két-
szintes 190 m2-es tégla építésű családi
ház eladó. ÁR: 62 M Ft.   Érd: 70 411
9927

Szolnok belvárosában 4 szobás cirkó
fűtésű belső
k é t s z i n t e s
Kossuth térre
nyíló erkél-
lyel eladó.
Ár: 22 M
Érd: 70 411
9 9 2 7

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Vincze István

életének 71. évében 2019. május 7-én hirtelen elhunyt. 
Búcsúztatása 2019. május 22-én 11.30  órakor lesz 

a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető 
ravatalozójában. Végakaratának megfelelően 

egy szál virággal búcsúztatjuk

"Megpihent a dolgos jó apai szív, áldás és hála övezi 
e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, 
bánatos családodnak most őrangyala."

Gyászoló család

KERESÜNK 2-3 szobás tégla
és panel lakást. Ha végrehajtás-

sal terhelt ingatlana van 
(ügyvédi háttérrel) segítünk

eladni. 70 411 9927

AUTÓFELVÁSÁRLÁS a legmagasabb
áron! 06-20/246-9489

AUTÓBONTÓBA vásárolok keleti-nyugati
autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással.
0630/219-2182

VEGYES/EGYÉB

MINDEN, AMI EZÜST. ARANYMŰVES
MŰHELY ANTIKVITÁS ÜZLET.
Felvásárlásunk folyamatos a megyében,
legmagasabb áron. Dísztárgyaktól, az
ezüstig, javíthatatlan ezüst ékszert, régi
pénzeket, kitüntetéseket, 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.

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

MEZŐGAZDASÁG

SZÁRÍTOTT SZEMES kukorica, búza, árpa
és napraforgó, lucerna - pellet takar-
mányozási célra, házhoz szállítással,
eladó Tel: 06-30/350-6330.

ÁLLAT

Tojótyúk egyéves, szép barna tollas,
kiválóan tojó, ingyenes szállítással 599
Ft/db. áron rendelhetõ! 06/70-240-13-31

Kedves Gazdik! A DARIUS kisállat szállító
azért jött létre, hogy azok az állattar-
tartók, akiknek nincs lehetőségük arra,
hogy kedvenceiket akár napközben, akár
éjszaka orvoshoz vagy más egyéb helyre
(kórház, kozmetikus…) szállítsák, mi
készséggel állunk ezen állattartók ren-
delkezésére. Rendelkezünk az illetékes
felügyeleti hatóság engedélyével, ennek
megfelelően szakszerűen, teljes
odaadással, figyelemmel és szeretettel
szállítjuk házi kedvencét Jász-Nagykun-
Szolnok megye területéről. Hívjon
bátran, mi készséggel segítünk. MI AZ
ÁLLATOKÉRT VAGYUNK! T: 06-30/640
9201 Ár megegyezés alapján.

8-10 db, 60-70 kg-os vágóbirkát kere-
sek. Telefon: 06/20/423-0976.

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

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

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

SÁRGA TOJÓTYÚK, mélyalmos, szép tol-
las, 680 Ft/db, 10 db-ra 1 db ajándék,
ingyenes házhoz szállítással
megrendelhető. 30/896-8811.

ADÁS-VÉTEL

VILLANYTŰZHELY és fali gázkészülék
eladó! Érd.: 06-30/573-6471.

VÁSÁROLOK RÉGI BÚTOROKAT fest-
ményeket órákat porcelánokat nippeket
régi szines szódásüvegeket patikai
berendezéseket és mindennemű
régiségeket teljeskörű hagyatékot!
06/20-996-13-46

KERESEK megvételre lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut,
üllõt, CO hegesztõt, műszerészesztergát,
marógépet, kompresszort, kis gépeket.
0670/624-5475.

TOLLAT, dunnát, párnát és hagyatékot
veszek. Hívásra házhoz megyek. 06-
30/329 1612.

IPARI ezüstöt vásárolok minden for-
mában. Érintőpogácsa, nitrát, amalgám,
paszta, forrasztóhuzal,
platinahőelemszál! Tel: 06/70-629-9979,
06/70-612-5874

VÁSÁROLNÉK: Porcelánokat, centrifugát,
szerszámokat, gépeket, horgászfelsz-
erelést… T: 06-70/601 5912.

KÖNYVEKET, hanglemezeket, CD-ket,
kazettákat, vitrintárgyakat, tányérokat,
készleteket, kisbútorokat, hagyatékot
gyûjtõ vásárol. +36203163220.

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

RÉGISÉGET vásárolok! Hagyatékot, népi
bútorokat: asztalt, kanapét, kony-
haszekrényt, széket, sámlit, sublótot,
szekrényt, éjjeliszekrényt, gyalupadot,
kaszlit, ládákat, álló-és falifogast, tükröt,
stelázsit, hentesasztalt, falikutat,
hokedlit, spalettát. Demizsont, hordót,
dézsát, puttonyt, talicskát, favillát,
falapátot, fateknőt, teknőtartót, vas-
mosdót, virágtartót, bádogkádat,
bádogteknőt, locsolót, mosófazekat,
mindenféle régi zománcozott tárgyakat:
vizeskannát, vödröt, tejest, sattárt,
bödönt, vajlingot, gyerekfürdető kiská-
dat, stb.. Használt TOLLAT, DUNNÁT,
PÁRNÁT. Hívására díjmentesen házhoz
megyek. T: 0670/245 53 63.

VEGYESTÜZELÉSŰ kazán, fűtési rendsz-
errel együtt eladó. I.ár.: 150.000.- Ft.
0620/55-20-575.

Tavaszi akciós tüzifa, szén rendelhető,
erdei vagy ömlesztett m3-ben!
Termékeink: tölgy, bükk, akác. Szállítás
megoldható24 órán belül. Várjuk hívását!
Ár: 12500 Ft-tól. Tel.: 30/684-2864
EUTR: AA5854363

MÉTERES tűzifa 23E Ft/m3-től, kony-
hakészen. Tölgy, bükk, akác. Azonnali
szállítás. T:20/944-1952. AA5851789.

RÉGISÉGET VÁSÁROLOK! Hagyatékot,
népi bútorokat: asztalt, kanapét, kony-
haszekrényt, széket, sámlit, sublótot,
kaszlit, ládát, tükröt, stelázsit, tálast,
hokedlit, spalettát. Demizsont, hordót,
dézsát, talicskát, favillát, falapátot,
fateknőt, teknőtartót, bádogkádat,
bádogteknőt, locsolót, mosófazekat,
zománcozott tárgyakat: vizeskannát,
vödröt, tejest, sajtárt, stb, kiskádat, kály-
hát. Használt TOLLAT, DUNNÁT, PÁRNÁT.
Hívására díjmentesen házhoz megyek!.
T: 70/245 5363.

SZERVOKORMÁNYOS blic motoros
háztáji kocsi eladó! 06-20/536-5213

TÁRSKERESÉS

FIATALOS szolnoki nyugdíjas férfi keresi
65 év körüli párját. 0670/564-71-01.

TÁRSKÖZVETÍTÉS minden korosztálynak!
+36-30/355 2039.

FIATALOS özvegyasszony élettársat, fér-
jet keres kizárólag hozzám költözéssel!
Tel: 06-70/420-4811

SZOLNOKI 64 ÉVES hölgy, őszinte urat
keres komoly kapcsolatra. Leveleket a
kiadóba várom: JELIGE: REMÉNY

TARTÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDÜLÁLLÓ hölgy eltartási szerződést
kötne idős úrral vagy hölggyel! Hívjon
bizalommal, kocsival rendelkezem! Tel.:
06-30/626-6272

VÁLLALKOZÁS

TERHESSÉ VÁLT cégét megvásároljuk!
Magas házipénztár, magas tagi kölcsön
elõny! Telefon: 06-30/345-4724

OKTATÁS

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

MATEMATIKA korrepetálás, érettségire
felkészítés. 06/20-533-7603.

SZOLGÁLTATÁS

KERTÉPÍTÉST, gyepszőnyegterítést, kerti
tavak kialakítását, növények beül-
tetését- beszerzéssel, automata öntöző-
rendszerek kiépítését vállaljuk. Tel:
06/20-951-5859.

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

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

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

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

TETÕFEDÕ BÁDOGOS munkát vállalunk
anyagbeszerzéssel együtt. Régi tetõk
felújítása kedvezményes áron. Lindab
lemezelést vállalunk. 06-20/5864-139,
06-20/4662-649.

GYÓGYPEDIKŰR, házhoz megyek! Érd.:
+36-30/910-70-59.

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

LAKATOSMUNKÁK! Cégeknek és magán-
személyeknek vállalunk: kerítések, kor-
látok, előtetők, egyéb lakatosipari
munkálatokat. T: 06-20/575- 6315.

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

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

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

ASZFALTOZÁS! Bejárók járdák aszfal-
tozása, zúzalékolása, mart aszfaltozása!
Építőipar A-Z-ig! 06-70/629-9979

MINDEN AMI FESTÉS! Felújítást vállalok
rövid határidővel. Érd.: 0670/537-65-16.

FŰNYÍRÁST, kertek rendbetételét vál-
lalom, Rákóczifalva, Szandaszőlős. Tel.:
06-20/549-3062.

KŐMŰVES csapatommal vállaljuk családi
házak felújítását. Tetőjavítás, festés,
vakolás, falazás, teljes átalakítás. ajtó-
ablacsere, szigetelés. Kertépítés,
térkövezés, kéziásás, bontás, vízvezeték
szerelés, villanyszerelvényezés. Stb.
0670/626-84-47.

KŐMŰVES MUNKÁKAT, lakások
felújítását, tetőjavítást, hőszigetelést és
ácsmunkákat vállalunk. Tel.: 0670/216-
2087.

HAGYATÉK és régiség felvásárlás magas
áron. Érd.: 36/70-324-3961

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

VÍZVEZETÉK- FŰTÉSSZERELÉS.
Készülékek, 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.

LAKÁSFELÚJÍTÁS gyors, precíz, elérhető
áron! Vállalunk: tetőfelújítás, tetőjavítás,
betonozás, falazás, hideg-meleg-
burkolás, ajtó-ablakbeállítás, festés,
tisztasági festés, vakolás, bontás, föld-
munka, stb.. Hívjon bizalommal! T:
0620/496-1607.

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

LOMTALANÍTÁST, MINDENFÉLE
TAKARÍTÁST vállalok a padlástól a
pincéig referenciával! 06-70/629-9979

MESTERBOSZORKÁNY jövendőmondó,
halottlátó, médium várja hívásod.
Rontáslevétele, gyógyító-tisztító
energiák.T:06/70-434-2178.

HIDEGBURKOLÁS. 06-20/530-2188.

MEZŐGAZDASÁG

ÁLLAT

VEGYES

ADÁS -  VÉTEL

TÁRSKERESÉS

OKTATÁS

TARTÁSI  SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁS

SZOLGÁLTATÁS
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SZOLGÁLTATÁS ÁLLÁST KERES

62 éves szolnoki hölgy, kereskedelmi
végzettséggel idősgondozást, gyermek-
felügyeletet, takarítást illetve rehabilitá-
ciós munkát vállal. érd: 16 óra után 06-
20/255 2370.

ÁLLÁST KÍNÁL

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

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

ÁLLÁST KERES

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

REDŐNYJAVÍTÁS, redőny készítés!
Gurtnicsere akár még ma! Péter úr! 06-
20/420-3324!

ARANYMŰVES MŰHELY, MINDEN, AMI
ARANY! Profi színvonalon bármilyen
ékszertípus KÉSZÍTÉSE EXTRA NAGY ÉS
KISMÉRETEKRE IS! Csak nálunk szinte
láthatatlan LÉZERES JAVÍTÁS a régi
árakon garanciával. ARANY FELVÁSÁR-
LÁS egész évben folyamatosan 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 szolnoki

irodájában! Tel.: 70/266-7065.

KÁRPITOS! Antik, stil, modern és retro

bútorok áthúzása, javítása, felújítása.

06-20/961-9874.

MINDENFÉLE munkát vállalunk

/kőműves, burkolás, ács, víz, gáz,

kert…stb/! 06-20/246-9489

PALATETŐ bontásnélküli felújítása

színes, mintás, bitumenes zsindellyel.

Ingyenes árajánlatkészítés. Akció -10%.

06-30/229-2206, www.palatetofeluji-

tasjavitas.hu

FŰVÁGÁST, kertgondozást vállalunk.

0670/417-72-37.

CSALÁDI HÁZAK lakások teljes körű

felújítása, teraszok kertek kerítések

építése +36203596397; +36202430142

SZOLNOKON a Pletykafaluban családi
házhoz takarítónőt keresek. Érd: 17 óra
után  30/532 9091.

BALATONFÖLDVÁRI étterembe felszol-
gáló kollégát keresünk. 06/70/4132-763.

CNC maróst felveszünk! Műszaki
végzettséggel, 25 éves kor alatt.
Betanulást biztosítunk! Lavello Kft.Tel:
+36-30-2199-307.

JUHOK-KECSKÉK MELLÉ munkatársakat
keresünk! Bejelentett állás, kiemelkedő
bérezés, ottlakással, ellátással. 06-20-
775 9534.

SZOLNOKON a Bacchus sörözőbe és
ZAGYVARÉKASI kulturált kocsmába pul-
tost keresek. Nagyfaló Kft. Érd.: Érd: 06-
70/363-05-18.

FUVARSZERVEZÉSI feladatok ellátására,
H-P-ig kollégát keresek, kiemelt
bérezéssel! Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: Aranyablak Kft. munkata-
do30@gmail.com

SZOLNOKRA RÉSZMUNKAIDŐS
TAKARÍTÓT, lehetőleg megváltozott
munkaképességű férfi munkavállalót
felveszünk, garázs takarítás és udvarosi
munkakörbe, takarítógép és létra
használatával való munkavégzésre. Érd:
06-30/ 935 1680.

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

BERENDEZETT szépségszalonba kedves,
igényes, megbízható vállalkozói iga-
zolvánnyal rendelkező MŰKÖRMÖST
keresek. Tel: 06-30/349 8716.

HEGESZTŐK ÉS LAKATOSOK jelen-
tkezését várjuk jászberényi tele-
phelyünkre kiemelt kereseti
lehetõséggel. Szállást, beutazást biztosí-
tunk. Tel.: 06-30/688-5982 (Quality Job
Kft.)

NAPI 8 órás, folyamatos ÉJSZAKÁS GÉP-
MOSÓ MUNKAKÖRBE keresünk
munkatársakat SZOLNOKI
munkavégzésre! HAVI BRUTTÓ
JÖVEDELEM 300.000 FT. + HÉTVÉGI JUT-
TATÁS! Érdeklődjön a +36202117001-es
telefonszámon 12:00-17:00 között!

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

ÖSSZETARTÓ közegbe keresünk
munkatársakat hosszú távra! Betanított
fémmegmunkálókat BROTHER forgác-
sológépeink kezelésére, nehéz fékdobok
gyártására, azonnali kezdéssel. Cserébe
teljesítmény, jelenléti bónusznak, jut-
tatásoknak, pótlékoknak köszönhetően
túlszárnyalhatja a kiemelt alapbért.
Munkavégzés helye: KNOTT-TECHNIK-
FLEX Kft, Cegléd, Ipari Park.
Felületkezelő üzembe pedig sorkiszol-
gálásra (szemcseszóró, KTL felrakó,
leszedő) keresnénk férfi munkaerőt Pesti
úti telephelyünkre. Jelentkezés: +36-
70/341-7577

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

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

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