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www.trailermax.hu
www.eladoutanfutok.hu

+36 70 286 5917
+ 36 20 272 4870

SZEGED, 47 főút 216 km

TrailerMax Magyarország legnagyobb 
utánfutó kereskedése.

Széles választékban két telephelyünkön - MONOR és
SZEGED - már 500 db utánfutó elérhető készletről.

47-es Főúton a Kastélykert Fogadó és a MOL kút között.

GYERMELYI 
TÉSZTANAP
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alkalmából 2017. február 27-én
étlapunkon szereplő 
TÉSZTAÉTELEINKET
20%-OS 
ÁRKEDVEZMÉNNYEL 
készítjük el Kedves Vendégeinknek!
A kedvezményt helyben fogyasztó Vendégeink részére tudjuk biztosítani.

Szeged, Rókusi krt. 29. • www.lesdegesz.hu
Telefon: 62/498-670

Nyitva tartás: mindennap 11-22 óráig
Ételrendelés felvétele: 21.30-ig

HAJNALI GYÓGYKÚRA CSOMAG
Törődjön többet 
egészségével!
A csomagár tartalma:
•  7 nap / 6 éjszaka szállás, 

svédasztalos reggelivel
•  Étlapról választható 

háromfogásos ebéddel 
vagy vacsorával,

•  vagy megfelelő létszám esetén svédasztalos vacsorával, 
élőzenével

•  Gyógyászati részlegünk bemutatása személyre szabott 
kezelési javaslattal

•  Személyenként 6 db gyógykezelés
•  Zárt parkoló, igény esetén fürdőköpeny használat
•  Gyógyvizes medence, szauna, pezsgőfürdő, sószoba, 

infrakabin.
•  Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása, Wifi.
Hajnal szárny: 63 000.- Ft /fő / 6 éj,  
Kikelet szárny: 66.000.- Ft /fő / 6 éj.

3400 Mezőkövesd, 
Zsóry fürdő, 
Hajnal u. 2.

Tel.: 0649/505-190
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Szántóföldi növénytermesztés 
és bérmunkák 

6728 Szeged, Külterület 2.
Telefonszám: 62/555-065

  Aranykalászos gazda 180.000 Ft
  Élelmiszer-eladó, boltvezető 120.000 Ft
  Dajka 120.000 Ft
  Targoncavezető 90.000 Ft
  Méhész 180.000 Ft
Az ár minden költséget tartalmaz.

OKJ-s TANFOLYAMOK:

Tel: +36-30/310-8934 • www.okjcentrum.hu
E: 00846-2014 / A 001 – A0122
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Akkumulátor, 
vas- és színesfém 

felvásárlás!

Török Metals Kft. 
Algyő, JURA Ipari park, 

a 47-es út mellett. 
Nyitva: h–p.: 8-17, szo.: 8-13.

 06-70/222-5838
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www.torokmetals.hu
Árváltozás 

jogát 
fenntartjuk!
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Vas: 42 Ft/kg • Vaslemez: 35 Ft/kg
Hűtőszekrény bontatlan: 5 Ft/kg 

Tiszta alu: 340 Ft/kg
Festett alu: 310 Ft/kg

Alu öntvény: 310 Ft/kg 
Alu italos doboz: 220 Ft/kg  

Akkumulátor: 150 Ft/kg 

CSOK
MAGAZIN

CSOK mellékletünk
a hátoldalról kezdődik!

FORDÍTS! 
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Esztétikus arc, orr, fül, végtag hajszálértágulat-
seprűvéna kezelés helyi érzéstelenítésben, 

rádiófrekvenciával, habscleroterápiával.

AXA, Aranykor, Generali, MKB, NAVOSZ, OTP, Honvéd, Vasutas, stb.
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁSSAL IS.

ZONARE-színes ultrahang-, Doppler-, Vein Light-vizsgálat alapján.
SZEGEDEN: dr. Sipka Róbert klinikai főorvos, érsebész

www.ersebesz.info • Bejelentkezés: +36-70/775-8746

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁSSAL IS.

VISSZÉRKONTROLL
RÁDIÓFREKVENCIÁS- LÉZERES VISSZÉRMŰTÉT
Gyógyulás járóbetegként, fájdalommentesen, vágás nélkül.

SZEMÉSZET
Dr. Fárk Ildikó
Szemész szakorvos

• Szemészeti szakvizsgálat
• Szemészeti szűrővizsgálat

Rendel: 
hétfő: 14.00-16.00-ig.
szerda: 09.00–11.00-ig.

Időpontkérés: +36-20-34-99-691
Szeged, Zászló utca 10.
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MESE TURI
HASZNÁLTRUHA ÜZLET

2017. 02. 27– 03.11-ig
minden csizma, pulóver,  téli kabát, overall, 

nadrág 50% kedvezménnyel kapható!

Szeged, Cserzy Mihály. u. 6.
Nyitva: h-p.: 10-12., 14-16., szo.: 8-12.

A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.

Férfi-, nôi-, gyermek vállfás ruhák
HASZNÁLTRUHA ÜZLET
Férfi-, nôi-, gyermek vállfás ruhák
HASZNÁLTRUHA ÜZLETHASZNÁLTRUHA ÜZLET
Férfi-, nôi-, gyermek vállfás ruhák

Szeged, Cserzy Mihály. u. 6.
Nyitva: h-p.: 10-12., 14-16., szo.: 8-12.

A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.
Nyitva: h-p.: 10-12., 14-16., szo.: 8-12.

A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.

TAVASZI AKCIÓ
20% kedvezmény!

2017. 03. 13– 03.25-ig
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A fő kezelés talpon át történik, 
de az egész szervezetre kihat.

Lépjen most, hogy később is könnyen menjen a mozgás

Nashwan-Parasound 
Kezelőcentrum

-10 000 Ft kedvezmény!
Érvényes: 2017. 03. 31-ig.
 



Sajnos ma Magyarországon az érszűkület mintegy 400ezer em-
bert érint. Tünetei alapján arra gyanakszik, hogy Ön is ezen alatto-
mos korban szenved? Vizsgáltassa meg magát, és ha szükséges ve-
gye fel a harcot az érszűkület ellen!

A betegségnek számos rizikófaktora van. Mikor érdemes ezt a vizs-
gálatot elvégezni?

• Ha magas a vérnyomása vagy a koleszterinszintje
• Ha cukorbeteg vagy túlsúlyos
• Ha dohányzik
• Ha zsibbad, fáj, fázik a lába vagy a keze
• Ha kevesebbet tud menni
• Ha zúg a füle, szédül, egyensúlyzavara van
• Ha már elmúlt 40 éves 
A betegség megállapítása egy gyors és fájdalommentes vizsgálattal 

könnyen megtörténhet. Infra-, ultra és hallható hang kibocsájtásával a 
szervezetet mellékerek képzésére serkenti a beszűkült érszakasz környékén, 
ezáltal javul a szövetek vérellátása. A panaszok enyhítésére, megszünte-
tésére mindössze 20 kezelésre van szükség, napi egy alkalommal. 

A Nashwan-Parasound eljárást már több mint 10 éve sikeresen hasz-
nálják Magyarországon. Mindössze 20 kezelés szükséges a panaszok 
enyhítésére vagy megszüntetésére. Jelentkezzen be és vizsgáltassa meg 
magát ingyen február 24-én vagy március 10-én Szeged, Honvéd tér 
5/b szám alatti rendelőben! A kúra alapárából 30.000 forint kedvezmény 
jár! A kupon felmutatásával további 10.000 forinttal csökken az ár. 
www.medhungary.com, 06-72/551-714, 06-20/541-1466, 06-70/290-
3216, 06-30/339-6963. A kezelőcentrum a vizsgálati idő változtatá-
sának jogát fenntartja. 16 óra után illetve hétvégén ügyeleti telefon: 
06-20/495-8280, 06-30/596-8599, 06-30/336-9525. A kezelőcentrum 
a vizsgálati idő változtatásának jogát fenntartja.

TATRADOL TRAVEL UTAZÁSI IRODA
6721 Szeged, Szent István tér 6.

Tel.: (62) 487-835 info@tatradol.hu
SZEGEDI INDULÁSOK! Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal!

03.5-9. Felfrissülés Zalakaroson – Wellness teljes ellátással! 44.900,-Ft/fő
03.24-26. Száztornyú Prága 38.900,-Ft/fő
04.11. Zeneakadémia-Fiumei sírkert látogatás a Költészet napján 7.500,-Ft/fő
05.17-21. Toszkán varázslat: Cinque Terre – Firenze – Pisa – Padova 69.900,-Ft/fő
06.18-23. Svájc, Európa gyémántja 106.800,-Ft/fő
07.10-18. Nyaralás a Naposparton, Bulgáriában félpanziós ellátással 89.900,-Ft/fő
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SZEMÜVEGET 
SZEMORVOSTÓL!
Magán Szemészeti Központ

 és Optika
Szeged, Szentháromság u. 10.

70/260-9151 v.62/651-142
dr. Vass Péter szemész főorvos

A farsang hossza évről-
évre változik, mivel záró-
napja a húsvét időpontjá-
hoz kötődik. Vízkereszt-
től (január 6.) a húsvétot 
megelőző 40 napos nagy-
böjt kezdetéig, azaz ham-
vazószerdáig tart. 

Farsang a tavaszvárás po-
gány kori, igen változatos ké-
pet mutató ünnepeiből nőtt 
ki, gyakorlatilag a zajos mu-
latozás, a tréfacsinálás, bo-
londozás, eszem-iszom és az 
advent lezárulásával, a párke-
resés, udvarlás időszaka. Ma-
gyarországon a farsangi szo-
kások a középkorban hono-
sodtak meg, és számos idegen 
nép hatása érvényesült ben-
nük. A városi polgárság első-
sorban a német hagyományo-
kat vette át (erre utal az el-
nevezés is az olasz „carneval” 
helyett), míg az arisztokrácia 
körében az itáliai és francia 
szokások terjedtek inkább el. 
De fellelhetők pogány germán 
vagy éppen ókori görög, ró-
mai motívumok is. 

Maga a szó német eredetű, 
„faseln” jelentése fecsegni.

Ebben az időszakában már 
az ókori Rómában is rendeztek 
álarcos felvonulásokat, zenés 

A farsang

Ügyfélszolgálat:
Tisza Lajos utca 6.

Tel./fax: 62/542-282
Nyitva: H–P.: 8–16-ig

HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN,
BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu

táncmulatságokat, úgynevezett 
Saturnalia ünnepet, a télte-
metés-tavaszvárás jegyében. 
A mulatságok egy álló hétig 
tartottak, a szegényeket meg-
vendégelték, a családtagok 
ajándékokat adtak egymásnak. 
Ilyenkor rendezték a kedvelt 
gladiátor viadalokat is. Latin 
nyelvterületen a 'carneval' szó 
a farsang megfelelője, jelenté-
se a hús elhagyása. Más ma-
gyarázatok szerint azt a dí-
szes szekeret nevezték carrus 
navalisnak, amelyet egykoron 
vidám, álarcos menet tolt vé-
gig Róma utcáin, innen a kar-
nevál elnevezés.

Maszkos alakoskodások
Magyarországon már Má-

tyás korában divatban voltak 

bizonyos itáliai mintákat kö-
vető álarcos mulatságok, sőt 
II. Lajos udvarában harci já-
tékokat is rendeztek. Az egy-
ház kezdetben rossz szemmel 
nézte a fékevesztett mulato-
zást, az ördög művének tar-
totta és üldözte is.

Dacára az egyházi tilta-
kozásnak, a farsang idő-
szakának megünneplését 
nem tudták visszaszoríta-
ni. Annak ősi, pogány gyö-
kerei, melyek szoros kap-
csolatban állnak a termé-
kenység, bőség varázslás-
sal, a tél elmúlta felett érzett 
örömmel,a tavasz beköszön-
tét siettetni szándékozó rí-
tusokkal erősen éltek a nép 
hagyományaiban.
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ÁLLÁSAJÁNLAT!
A Szegedi SZEFO zrt. (Szeged, Tavasz u. 2.), 

mint államilag elismert OKJ-s 
szakképzettséget is nyújtó képző intézmény, 

A JÁNLATOT HIRDET 
MUNKAVISZONY KERETÉBEN való 

KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE, 
eredményes szakmai vizsgát követően 

TARTÓS FOGLALKOZTATÁSRA 
az alábbiak szerint:

1. Felnőtt képzési program
1.1. Megszerezhető szakképesítés: 

Textiltermék-összeállító
1.1.1. Igazoló dokumentum: bizonyítvány
1.2. Képzési óraszám: 264 óra
1.3. Szakmai követelmény modulok: Ruhaipari anyag-

vizsgálatok, • Ruhaipari gyártmánytervezés, • Textilter-
mék összeállítása, • Munka- és tűzvédelmi ismeretek

1.4. A szakmai vizsga vezetője:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1.5. A képzés helye: A Társaság központi telephelye, 
Szeged, Tavasz u. 2.

1.6. Képzésbe lépés feltétele: Középfokú iskolai 
végzettség (érettségi)

1.7. Tervezett csoportlétszám: 25 fő
1.8. A képzés jogviszonya: Munkaviszony
1.8.1. Bérezés: Időbér, br. 161.000 Ft/hó, 

illetve br. 245.000 Ft/264 óra képzési program
1.9. A képzési program költségviselője: 

A Társaság (100 %-ban önerős program)

1.10. Tartós Foglalkoztatás létesítése
1.11. Munkakör: Varrodai szalagmunkás
1.12. Feltétel: A képzési program eredményes elvégzése, 

a Vizsgabizottság előtt a szakmai vizsga letétele
1.13. Bérezés: Teljesítménybér, 

br. 180.500 Ft/hó/100 %-os teljesítmény esetén
1.14. Próbaidő: 30 nap

2. Felnőtt képzési program
2.1. Megszerezhető szakképesítés: Női szabó
2.1.1. Igazoló dokumentum: bizonyítvány
2.2. Képzési óraszám: 966 óra (elmélet: 288 + 6; gya-

korlat: 672 óra)
2.3. Szakmai követelmény modulok: műszaki doku-

mentáció alapján, sorozat- és méretes ruházati termé-
kek gyártása

2.4. A szakmai vizsga vezetője: Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal

2.5. A képzés helye: 
A Társaság központi telephelye, Szeged, Tavasz u. 2.

2.6. Képzésbe lépés feltétele: 
8 általános, illetve magasabb iskolai végzettség

2.7. Tervezett csoportlétszám: 15 fő
2.8. A képzés jogviszonya: Munkaviszony
2.8.1. Bérezés: Időbér, br. 127.500 Ft/hó, 

illetve br. 707.850 Ft/966 óra képzési program
2.9. A képzési program költségviselője: 

A Társaság (100 %-ban önerős program)

2.10. Tartós Foglalkoztatás létesítése
2.11. Munkakör: Teregető-kéziszabász
2.12. Feltétel: A képzési program eredményes elvégzé-

se, a Vizsgabizottság előtt a szakmai vizsga letétele
2.13. Bérezés: Teljesítménybér, 

br. 161.000 Ft/hó/100 %-os teljesítmény esetén
2.14. Próbaidő: 30 nap

J e l e n t k e z é s  helye, módja, ideje, 
ajánlati kötöttség:

Helye: személyesen 6724 Szeged, Tavasz u. 2. 
Hétfőtől – Péntekig 7:00 és 13:00 óra között

Írásban: hrkontrolling@szefo.hu
Érdeklődés: telefonon a 30/724-9962
Ajánlati kötöttség: 2017. március 10., 

a jelentkezés sorrendjében
www.szefo.hu
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ÁLLÁS–OKTATÁS

A Zrt. 
A SOLE-MIZO ZRT. GÉPKEZELŐ, 

ELEKTROMŰSZERÉSZ, MECHANIKAI 
MŰSZERÉSZ, LAKATOS, VILLANYSZERELŐ, 
TARGONCAVEZETŐ ANYAGRAKTÁROS ÉS 

TAKARÍTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES
Elvárások: szakirányú végzettség, tapasztalat, önálló, 

precíz munkavégzés, 3 műszakos munkarend vállalása.
Jelentkezni önéletrajzzal a palyazat@solemizo.bonafarm.hu   e-mail címen 

vagy postai úton a 6728 Szeged, Budapesti út 6. címre. 
Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni szíveskedjen a pályázandó pozíciót.
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állást kíNál

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műszakos 
munkarendbe. Érd.:  06-20/224-0242, 
 06-30/791-0950

Algyő iparterületén működő cég keres mun-
katársat, gépkezelési-kiszolgálási, csomago-
lási munkára. 12 órás munkarend, éjszakai 
műszak is. Beugrós munkavállalók jelent-
kezését is várjuk egyszerűsített foglalkoz-
tatással. Jelentkezés önéletrajzzal: kizáró-
lag: gepkiszolgalo@gmail.com

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér + jutalék). 
 06-30/334-5262

Ausztriai Nightclub hostess munkára 
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top 
keresettel.   00-43-664-599-96-95, 
 06-30/313-35-16.

Betanított és szakmunkásokat net-
tó 175-220 ezer Ft közötti bérrel felve-
szünk! Ingyenes szállással vagy albérlet 
támogatással Nyugat-Dunántúlra hosszú 
távra!  +36-20/284-0698.,  +36-
30/282-6263., engedélyszám: 49765-
1/2008-5100595

Bővülő csapatunkba beépítésben jártas, 
munkájára igényes nyílászáró beépítőt/ épü-
let asztalost keresünk Szeged és környéki 
munkavégzéssel, vállalkozói, vagy alkal-
mazotti jogviszonyba. Előny:épületasztalos 
tapasztalat. B kategóriás jogosítvány szük-
séges! Jelentkezés: H-P:8-16-ig  +36-
20/436 5753

CO
2
-hegesztőket keresünk 

kiskunmajsai munkahelyre, 
azonnali kezdéssel, UNIÓS bé-
rezéssel.  06-20/370-5412, 

munka1jg@gmail.com

CO2-hegesztőket keresünk vékony anyagok 
hegesztésére, valamint CNC-gépkezelőket 
élhajlítógépre, kiemelt bérezéssel. Fémipa-
ri bizonyítvány szükséges. Szállás, utazás 
biztosított! hegeszto2016@gmail.com, 
 06-70/247-6629.

Dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trakto-
rosokat, tehenészeket, sertésgondozókat 
(háztáji vagy üzemi tapasztalattal). Alap an-
gol nyelvtudás feltétel. Jelentkezés:  06-
70/607-0067, anett.sulyi@andreasagro.com; 
www.andreasagro.com

Nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?
Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN

35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/790-5857, E-mail: ginop612@minervabridge.hu

hétfőtől – csütörtökig: 10:00-18:00, pénteken 10:00–12:00 óra között.
6722 Szeged, Gyertyámos u. 6. 

Eng.szám: E-000034/2013
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ÉLELMISZERIPARI gépek ellátására kere-
sünk megbízható 20 és 45 év közötti kollé-
gát Szeged környékéről, minimális műsza-
ki érzékkel, alkalmazotti munkaviszonyba. 
A munkavégzéshez autót biztosítunk. Fény-
képes önéletrajzot az alábbi e-mail címre 
várjuk: szegedi.allas015@gmail.com
Építőipari Kft. azonnali kezdéssel keres 
ácsot, kőművest, segédmunkást, burkolót, 
vízszerelőt.  06-30/885-9019
Fémmegmunkáló Kft. szegedi telephe-
lyére betanított fi zikai munkára munka-
vállalókat keres. Érd:  06-70/9401-263 
munkanapokon, 8-16 óráig
Hegesztőket és robotkezelőket keresünk 
hódmezővásárhelyi munkahelyre.  06-
20/320-5229
Lakatosokat keresünk hódmezővásárhelyi 
munkahelyre.  06-20/320-5229
Munkalehetőség! Érettségivel rendel-
kező munkavállalók jelentkezését várjuk. 
 06-30/678-4833.

Szegedi ruhaüzletbe reggeli 
munkavégzésre takarító hölgye-
ket keresek, lehet nyugdíjas is. 
Érdeklődni  06-20/233-08-94

MESE TURI
HASZNÁLTRUHA ÜZLET

2017. 02. 27– 03.11-ig
minden csizma, pulóver,  téli kabát, overall, 

nadrág 50% kedvezménnyel kapható!

Szeged, Cserzy Mihály. u. 6.
Nyitva: h-p.: 10-12., 14-16., szo.: 8-12.

A kenderbolt és Husqvarna szakkereskedés között.

Férfi-, nôi-, gyermek vállfás ruhák

TAVASZI AKCIÓ
20% kedvezmény!

2017. 03. 13– 03.25-ig
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Toborzó munkatársat keresünk szerbiai 
magyar ajkú és magyarországi munka-
vállalók toborzására Nyugat-Dunántúli 
gyárakba ingyenes szállással, magas fi ze-
téssel.  +36-20/393-3446., engedély-
szám: 49765-1/2008-5100595
Zöldségesboltba kereskedelmi végzettsé-
gű részmunkaidős munkatársat keresünk. 
 06-70/322-3129

oktatás
Bolti eladó, Boltvezető, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam.   06-70/524-6166 
www.oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011).
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 25-én 9.00-tól Teréz utca 36/B 
 06-70/579-5983,  06-20/428-44-
86, www.ciganynyelvoktatas.hu
Német nyelvből érettségire, nyelvvizsgára 
felkészítést vállalok.  06-20/8233-628
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendég látás-
szervező-Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
 06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)



6 2017. február 24.

TARGONCA, FÖLDMUNKAGÉP, EMELŐGÉP, 
KAZÁNKEZELŐ, IPARI OLAJ ÉS GÁZTÜZELŐ

BEREND. KEZELŐ, NYOMÁSTARTÓEDÉNY 
GÉPÉSZ, NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉS 

KEZELŐJE, HŰTÉSTECHNIKAI BERENDEZÉS 
ÜZEMELTETŐ TANFOLYAMOK INDULNAK.

Cél-Okt. Bt. Tel.: 06-30/911-7955
oktatas@celokt.hu

Eng.sz.: E-000770/2014/A001-009
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A Zrt. 

ÜZEMI SEGÉDMUNKÁSOKAT 
KERES

Elvárások: minimum 8 osztály, középfokú végzettség 
előnyt jelent, 3 műszakos munkarend vállalása.

Várható havi bér: nettó 100.000 Ft-tól!
Jelentkezni önéletrajzzal 

a palyazat@solemizo.bonafarm.hu   e-mail címen vagy 
postai úton a 6728 Szeged, Budapesti út 6. címre.
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SZEGED
10-14 éveseknek

2017. március 18-19.
7-10 éveseknek
2017. április 1-2.

Oktató: Hartyániné Barta Judit
06-30/955-6611

www.langelme.hu
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Szegeden
március 11-én.

Csirkecomb-
csontozásban
jártas férfi

henteseket 
keresünk 
Ausztriába.

 Tel.: +36-70/555-6699 
vagy +36-20/450-0002
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MÁR CSAK 7 GÉPKOCSIVEZETŐT VÁRUNK !

Részletek: www.betatrans.hu/karrier

- nemzetközi kamionos
állás, akár 2.000.- EUR  
feletti jövedelem
- átgondolt fuvarszervezés,
kiszámítható munkarend

- nincs ponyvázás, rakodás,
spanifer
- vadonatúj flotta, sofőrbarát
budapesti munkahely
 

Az ASA Építőipari Kft.
ács-állványozó,

karbantartó
(mezőgazdaságigép-szerelő),
villanyszerelő,

lakatos
munkakörbe keres 
munkavállalókat.

Próbaidő után cafetéria, 
gépkezelői beiskolázási lehetőség.

Munkavégzés helye: 
Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 9.
Jelentkezni lehet fényképes önélet-

rajzzal:  allas@asa.hu
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ÁLLÁSAJÁNLAT!
A Szegedi SZEFO Zrt.

FELVÉTELT HIRDET
központi telephelyére (Szeged, Tavasz u. 2.)

azonnali belépéssel, az alábbi 
munkakörökbe és feltételekkel:

Munkakörök szakmai specifi kuma: 
Síkkötött- és körkötött női-férfi  felső divatáruk gyártása, illetve 
konfekcionálása

Munkakör: 1. Betanított sík- és körkötő
Álláshely: 12 fő
Elvárás: Informatikai felhasználó szintű ismeretek, középfokú isko-

lai végzettség, elektroműszerész szakképzettség előnnyel bír,
Bérezés: Személyi bruttó alapbér: 161.000 Ft/hó

Teljesítményösztönző mozgó-bér: br. 19.500 Ft/h
Kereseti lehetőség: br. 200.000 Ft/hó
Műszakpótlék: 30 % 
(az Mt. 139-145. §-ban foglaltaknak megfelelően)

Munkarend : 3 műszak (folyamatos)
Munkakör betölthetősége: 

Próba műveletsor végzésének megfelelőségéhez kötött
Próbaidő: 
a) általános szabályozásában: 30 nap,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész eltekinteni,
Munkakör: 2. Betanított félkész- és készáru vasaló
Álláshely: 12 fő
Elvárás: Középfokú iskolai végzettség, 
Bérezés: Teljesítménybér: br. 926 Ft/óra, 

illetve br. 161.000 Ft/hó/100 % teljesítmény esetén 
Hő-stressz kompenzáció: Május 01. – augusztus 31. között: br. 
20.000 Ft/hó
Műszakpótlék: 30 % (az Mt. 139-145. §-ban foglaltaknak megfe-
lelően)

Munkarend : 3 műszak
Munkakör betölthetősége: Próba műveletsor végzésének megfe-

lelőségéhez kötött
Próbaidő: 

a) általános szabályozásában: 30 nap,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész eltekin-
teni,

Munkaviszony időtartama: 
a) általános szabályozásában: határozatlan idejű,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész hosszú 
távú határozott idejű munkaviszonyt létesíteni,

Munkakör : 3. Varrodai szalagmunkás
3.1. Kettliző (láncfelvarró)
Álláshely : 10 fő
Elvárás : Professzionális szakmai jártasság, 
Bérezés : Személyi bruttó alapbér: br. 180.500 Ft/hó/100 % telje-

sítmény esetén
Garantált bér: br. 161.000 Ft/hó
Csoportos teljesítményösztönző mozgó-bér: nettó 50.000 Ft/hó/
szalag teljesítménykövetelmény/hó
Kereseti lehetőség: br. 250.000 Ft/hó
Műszakpótlék: 30 % (az Mt. 139-145. §-ban foglaltaknak megfe-
lelően)

Munkarend : 2 műszak
Munkakör betölthetősége: Próba műveletsor végzésének megfe-

lelőségéhez kötött
Próbaidő: 

a) általános szabályozásában: 30 nap,
  b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész eltekin-

teni,
Munkaviszony időtartama: 

a) általános szabályozásában: határozatlan idejű,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész hosszú 
távú határozott idejű munkaviszonyt létesíteni,

3.2. Húzózárbevarró, zsebező
Álláshely : 10 fő
Elvárás : Professzionális szakmai jártasság, 
Bérezés : Személyi bruttó alapbér: br. 180.500 Ft/hó/100 % telje-

sítmény esetén
Garantált bér: br. 161.000 Ft/hó
Csoportos teljesítményösztönző mozgó-bér: nettó 50.000 Ft/hó/
szalag teljesítménykövetelmény/hó
Kereseti lehetőség: br. 250.000 Ft/hó
Műszakpótlék: 30 % (az Mt. 139-145. §-ban foglaltaknak megfe-
lelően)

Munkarend : 2 műszak
Munkakör betölthetősége: Próba műveletsor végzésének megfe-

lelőségéhez kötött
Próbaidő: 

a) általános szabályozásában: 30 nap,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész eltekinteni,

Munkaviszony időtartama: 
a) általános szabályozásában: határozatlan idejű,
b) professzionális megfelelés esetén a Munkáltató kész hosszú 
távú határozott idejű munkaviszonyt létesíteni.

J e l e n t k e z é s  helye, módja, ideje:
Helye: személyesen 6724 Szeged, Tavasz u. 2. 
Hétfőtől – Péntekig 7:00 és 13:00 óra között

Írásban: hrkontrolling@szefo.hu
Érdeklődés: telefonon a 30/724-9962 • www.szefo.hu
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ÁLLÁS–OKTATÁS

Mert:
•  Bárhonnan, bármikor felad-

hatom
•  A nap 24 órájában rendelke-

zésre áll.
•  Saját magam készíthetem a 

hirdetésem, és olyan lesz, ami-
lyet akarok.

A hirdetésfeladás 
szabályait megtalálja 
a www.szuperinfo.hu 

weboldalon.
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www.szuperinfo.hu

ÜZEMI SEGÉDMUNKÁSOKAT 

Elvárások: minimum 8 osztály, középfokú végzettség Mert:

Miért adjam fel 
INTERNETEN?

 (kutyákhoz, macskákhoz) 
nehéz fi zikai munkára. 

Elvárás: állatszeretet, 
mobilisság, 

megbízhatóság, jó 
munkabírás, B kategóriás 

vezetői engedély, 
alkoholmentesség. 

Érdeklődni: 8-16 között a

FÉRFI ÁLLATGONDOZÓT 
KERESÜNK

06-70-331-998840
31

1

Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
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Kertek teljes körű 
gondozása!

Gyümölcsfák metszése, 
permetezése, 
fakitermelés, 

emelőkosaras géppel, 
gallyazás, kerti hulladék 

eltávolítása.
Suti Park Bt.

 06-20/973-3225
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febr. 2
8-ig

.

www.andrekobau.hu, andrekozoltan@t-online.hu

MŰANYAG ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK,
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK.
Használja ki téli akcióinkat 
a tavaszi áremelés előtt!

06-20/576-4705

Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999

38
98

8

Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

Nagyobb mennyiség esetén az árak emelkedhetnek! Igény szerint beszállítással.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

lemez 40 Ft/kg, vas 50 Ft/kg, akkumulátor 170 Ft/kg, 
hullámpapír és színes papír 10 Ft/kg,

rézvezeték 250-300 Ft/kg, aluvezeték 26 Ft/kg

Tel.: 06-20/438-8732, Rozsdamaró Kft. 
Szeged, Szabadkai úton, a  szentmihályteleki elágazásnál.
Nyitva: H-P: 7.00- 16.00 Szo: 7.00-12.00

Roncsautó átvétel megegyezés szerint, forgalomból kivonás! Szállítás megoldható!
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TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
0670/6303806
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ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

Poprádi Péter PP-ZÁR KFT.
  30/292-3734,

 62/267-87139
14

0

SZOLGÁLTATÁS

Kéri árnyékolástechnika
Exkluzív árnyékolók, 
tokozott napellenző, 

sávroló, fa reluxa, motoros 
aluredőnyök.

62/486-636, 20/9707-350
keri.cs@invitel.hu

www.kericsaba.segitek.hu
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Régi és új típusú
redôny,  alumíniumredôny, 

faredôny, reluxa,
szalagfüggöny, fi x és mobil

szúnyogháló, roletta
javítása, készítése garanciával.

Horváth Sándor
 06-30/639-6131

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A
Nyitva: h–p.: 10–18  óráig., szo.: 9–12  óráig.

Tel.: 70/321-3073

Duguláselhárítás

Szász Péter

Lugas
Bútorbolt

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A

Konyhabútorok
 szekrénysorok, íróasztalok, 

egyéb kiegészítôk
egyéni elképzelés
és méret alapján.

AJÁNLATA
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KOVÁCS
* * * *

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ• javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122
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Drótfonat
horganyzott és PVC-fonatok 

• vadháló, rabicháló, 
rostaszövet • huzalok, 

tüskéshuzal huzalfeszítők 
• táblás kerítések gyártása, 

forgalmazása
Domaszék, Úttörő u. 6.

Tel.: 62/584-372
Mobil: 06-30/365-3525
domadrotbt@invitel.hu

www.domadrot.hu
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KÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉSKÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁSBÚTORSZÁLLÍTÁS
RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!RAKODÓKKAL!

0620 565-57440620 565-5744

Már

15
éve!

adásvétel

Felvásárlás! Azonnali készpénz-
fizetéssel vásárolunk teljes ha-
gyatékot Szegeden, vidéken és 
Budapesten is (ruhaneműtől az 

edényekig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szekrénysort, 

hűtőszekrényt, antik bútorokat, 
képeket, falitányérokat, porcelá-

nokat, dísztárgyakat, faliórát, régi 
karórát, jelvényeket, kitüntetése-
ket, ezüst dísztárgyakat, csillárt, 

könyveket, régi rádiót, szódás-
üvegeket, demizsonokat, zomán-
cozott kannákat, petróleum lám-
pákat, régi és modern játékokat 
(legókat, kisvasutat, társasjáté-

kot, stb.). Valamint lakáskiürítést, 
lomtalanítást vállalunk. Hívjon 
bizalommal (akár hétvégén is)! 

Díjtalan kiszállás!  06-30/396-
4495. 8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst 
dísztárgyakat: gyertyatartó, cu-
kortartó, díszdobozok, tálcát, ci-

garettatárcát valamint ezüst evő-
eszközt, stb. vásárolok. Hívjon 

bizalommal, készpénzzel fizetek. 
 06-70/415-4013

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, kere-
tet, faliórát, porcelánt, komódot, padokat, 
régi nagy szekrényt, húsvágó asztalt, de-
mizsont, ballont, 8-50 l-es üvegeket, teljes 
hagyatékot vásárolok.  06-30/354-3210, 
 06-70/505-9040.
Bontott, nagyméretű, pucolt tégla csak egész, 
korlátlan mennyiségben, 60 Ft/db áron eladó. 
 06-30/261-4206.
Diavetítőt, diafi lmeket, legókat, társasjá-
tékokat, jó minőségű egyéb játékokat, me-
sekönyveket készpénzfizetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448

Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomtala-
nítás.  06-30/46-46-162
Hagyatékot, könyveket, vitrintárgyakat, ház-
tartási edényeket, műszaki cikkeket, mosógé-
pet, centrifugát vásárolok, lomtalanítással is! 
Minden érdekel!  06-30/418-58-73
Katonai krómacél üst, pálinkafőzésre is alkal-
mas, eladó.  06-30/322-10-30
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. Hí-
vásra érte megyek, készpénzzel fizetek. 
 06-30/480-2661.
Mindenféle lomot veszek.  06-30/684-
1693.

Teljes lomtalanítás ingyenesen, 
teljes hagyatékfelvásárlás, szál-

lítással. 
 06-30/321-38-38

TEXJET PLUS pólónyomtató kiegészítőkkel 
féláron eladó. 1.930.000 Ft + ÁFA  +36 
30/2570980.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040.
VADÁSZHÁZAMBA afrikai trófeákat, hullott 
szarvasagancsot, vadászhagyatékokat, gyűjte-
ményeket vásárolok.  06-30/849-47-86
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 
hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-
pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 
 06-70/624-5475

állat
Tojójércék, 3 hét múlva tojnak, rántani való 
csirke, tyúk, kakas, pecsenyekacsa, mullard 
kacsa rendelhető. Kérésre megpucoljuk. 
 06-20/540-7480

Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. 
 06/70-240-13-31

egészség, életMÓd
Allergia, ételallergia vizsgálatok, fájda-
lommentes, azonnali eredmény, Szegeden. 
 06-30/314-3744

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek.  06-30/995-

1922

egyéB
Erdészettől tölgy vegyes kemény tűzifa 9400 
Ft/m3 szállítva  06-30/39-49-881
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek és én 
megnyugosztlak titeket. Máté 11/28. Ele-
ged van a világ nehézségeiből, jöjj Jézus-
hoz. Ingyenes lelki támogatást vállal Luk-
ács József lelkipásztor. Gyülekezeti alkalom 
Kistelek, Tóalj u. 11., vasárnap 16 órától. 
 06-70/770-1146
Kemény tűzifa eladó. Tölgy, bükk 2800 Ft/100 
kg-tól.  06-30/558-9912
Száraz tüzelő! Prémium fabrikett, 75 Ft/kg 
(1000 kg felett 70 Ft/kg), ingyenes házhoz 
szállítással Szegeden, 300 kg felett.  06-
20/368-68-08
Tűzifa akció 02. 28-ig ingyenes szállítással 
12500 Ft/ m3.  06-30/751-8003
Tűzifa eladó nyárfa száraz 12 e Ft/m3, juhar, kő-
ris 15 e Ft/m3 kiszállítva.  06-30/217-5575, 
 06-70/506-8000

elektroNika
Lassú a számítógépe? Helyszíni gyorsítás, 
karbantartás kedvező áron.  06-30/5100-
690

iNgatlaN
Ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére. 
Lakás, lakóház, tanya, szántó, ipari ingatlan. 
 06-30/678-4833.
Makón motel, kávézó (11 szobás, 26 férőhe-
lyes) eladó, kiadó.  06-30/9595-615
Nagyéren felújított, összkomfortos, padlófűté-
ses, kondenzációs kazános, parkosított udvar-
ral, gazdálkodásra alkalmas családi ház eladó. 
 06-30/477-2542
Orosházán a Vásárcsarnokban üzlethelyiség 
eladó.  06-30/477-2542

JárMŰ
KERESEK régi kerékpárvázakat, kerékpá-
rokat, nyaktáblát Ildikó, Kühne, OSO, Ome-
ga, Super, Uzsok feliratok bármelyikével. 
 06-30/501-5419

kiadás, Bérlet
Ipari ingatlan hosszú távra kiadó Szegeden, 
a Dorozsmai úton. 240 m2, raktárnak, üzlet-
helyiségnek alkalmas.  06-30/424-3331, 
 06-30/655-7393

közleMéNy
Kisgyermekét egyedül nevelő apuka sze-
retettel elfogadna bútorokat, mosógépet, 
gáztűzhelyet, feleslegessé vált használati 
tárgyakat.  06-70/215-42-83

Vas, színesfém, 
papír felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00
Szo.: 7.00–12.00

Tel.: 06-62/20-20-71

Szeged, Cserje sor 4.
(Baumax háta mögött)

Vas ........................... 45 Ft/kg 
Lemez ..................... 38 Ft/kg
Hullámpapír ...........5 Ft/kg
Vegyes papír ..........3 Ft/kg
Használt akku. ..160 Ft/kg
Kábel ..........100-200 Ft/kg
Műa. láda .................30 Ft/kg
Árváltozás jogát fenntartjuk.

39
76

5

Segédmunkást 
és lángvágót keresünk!

Szolgáltatását 
hirdesse meg 

nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

szeged@szuperinfo.hu
Tel.: 06-62/542-282

SZUPER 
SZOLGÁLTATÓ!
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Kiadó: Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.
Felelős kiadó: Fodor István
Felelős szerkesztő: Dr. Kovács Julianna
Szerkesztőség:   

Szeged, Tisza Lajos u. 6.  
Tel./fax: 62/542-282 

Nyomdai előkészítés: Savanya Zsolt
Nyomda: Russmédia Kft.   

Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor
Terjesztő: Dobber Kft. 

A Kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmá-
ért, azok valódiságáért, harmadik 
személyeknek okozott jogsérelemért 
felelősséget nem vállal, nem köteles 
olyan tényeket, vagy körülményeket 
keresni, melyek jogellenes tevékeny-
ség folytatására utalnak, az ezzel 
kapcsolatos jogvitákból keletkező 
következményeket és hátrányokat a 
Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Ki-
adó nem tehető felelőssé, és nem vállal 
felelősséget semmiféle kárért, közvetett, 
járulékos vagy másodlagos károkért, 
elmaradt nyereségből, jövedelem el-
maradásából vagy használat kiesésből 
származó olyan károkért, amelyek a 
sajtótermékben megjelent hirdetésből 
fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, füg-
getlenül attól, hogy az ilyen károk szer-
ződéssel, hanyagsággal, polgári peres 
eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb 
ügyekkel kapcsolatosak. 
Nyilv. sz.: 2.2.4/467/2002

Megjelenik minden pénteken 
Lapzárta: szerda 16 óra

I M P R E S S Z U M

94
00

70
0

Költöztetés
áru- és bútorszállítás, 
rendkívül kedvező árakon.
Tel.: 06-30/279-8985

Mezőgazdaság

Fűszerpaprika termelők figyelem! 
2017. évi fűszerpaprikamag igény-

felmérését megkezdtük.  06-
30/312-0899, leleipaprika.5mp.eu

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta februárban ak-
ciósan rendelhetők házhoz szállí-
tással. www.kukoricavetomag.hu 

 06-20/980-4449

NövéNy
Gyümölcsfa lerakatunk február 27-én is-
mét megnyit a tavaszi szezonra! Termelői 
gyümölcsoltványok széles választéka a Hód-
mezővásárhely, Damjanich u. 9. sz. alatt.  
 06-70/608-6964.

száMítástechNika
VESZEK sérült, törött, hibás LAPTOPOT.  
 06-20/219-1756

szolgáltatás

Lomtalanítás akár ingyen is, azon-
nali kezdéssel vállalok Szegeden, 

vidéken és Budapesten is, vál-
lalom lakásának teljes kiüríté-
sét, lomtalanítását padlástól a 
pincéig, valamint vásárolok bú-
torokat, dísztárgyakat, képeket, 

csillárt, rádiót, fali tányért, ócska-
vasat (vashulladékot), hagyaté-

kot. Díjtalan kiszállás, készpénzes 
felvásárlás (hétvégén is).  06-

70/279-8960.

Ács-, bádogos, tetőfedő munkák teljes körű 
kivitelezését, beázások megszüntetését, la-
pos tetők szigetelését, régi és új tetőkön egy-
aránt, azonnali kezdéssel vállaljuk. Garanciával.  
 06-30/426-46-11
Ács, bádogos cserép-pala lapos tetők javítá-
sát, felújítását vállalja díjtalan kiszállással, ga-
ranciával.  06-20/621-8880
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.   06-
30/62-34-342

Cserépkályhák (új, bontott) beépí-
tése, újrarakása, karbantartása. 

 06-20/978-3962.

Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, köz-
pontifűtés-szerelés, javítás. WC-tartály, 
mosdó cseréje, csaptelepek javítása, cseréje.  
 06-20/9841-370.

Duguláselhárítás 024, csatorna-
tisztítás vidékre is! Kamerás csa-

tornavizsgálat! Ingyenes kiszállás, 
tiszta munka.  

 06-70/63-03-806 Egyed Adrián. 
www.dugulaselharitasszeged.hu

Épületbontás! Épületek, mellék-
épületek bontása, törmelékszál-
lítás, tereprendezés kézi és gépi 

erővel. Precíz, pontos munkavég-
zés, referenciákkal rendelkezünk. 

Megbízható cég.  06-30/261-
4206,  06-30/533-9982.

Épületek felújítását, vakolását, falazását, be-
tonozását, tetőjavítást és tetőáthajtást vállalok.  
  06-30/263-4358.
Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaalakí-
tás, beépített, körülményes területről kosa-
ras munkagéppel. Tuják, sövények nyírása. 
Igény esetén teljes körű eltakarítás. Gyorsan, 
megbízhatóan, határidővel vállalom.  06-
70/310-5877, Kónya István.

Februári akció! Redőny, szúnyog-
háló, műanyag párkány készítés, 
javítás gyártótól, akár 2 órán be-

lül. Akció február 28-ig.  06-
20/40-39-489,  

 06-30/747-75-80.

Festés (tisztasági), mázolás anyaggal, mun-
kadíjjal, 2-3 szobás lakás 60-70 E Ft.  06-
20/610-47-67

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kívánt színben ga-
ranciával.  06-30/9982-485.
Gázkazán, vízmelegítő, konvektor, tűzhely 
javítása számlára, garanciával. Gázkészülék-
Szerviz Bt.   06-30/906-5237,   06-
62/322-453
Gázkészülékek javítása (tűzhely, vízme-
legítő, kazán, konvektor stb.) kiszállási díj 
nélkül, garanciával. Hétvégén is!   06-
30/481-0411.

Hagyaték felvásárlás, lomtalaní-
tás, szemét- és építési törmelék 

szállítás!  06-20/33-16-733

Háztartási gépek mobil szervizelése. Mo-
sógép, klíma, hűtő, mosogatógép.   06-
70/394-5640.
Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasz-
tó, klíma, mosó-, mosogatógép, háztar-
tási-központi porszívó, páraelszívó. Be-
üzemelés, karbantartás, javítás. www.
munkacsiszer viz.hu Munkácsi Mihály.  
 06-30/465-94-77
Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal 
vagy anélkül, az év minden napján.  06-
20/5655-744.
Költöztetés, bútorszállítás rakodókkal, ra-
kodók nélkül, minden nap. Károlyi.  06-
30/383-7116

Kőműves munkák szakszerű, pre-
cíz kivitelezését vállaljuk. (lakás 
felújítás, hőszigetelés, stb.) Kér-
jen ingyenes árajánlatot!  06-

70/417-3248

Kútfúrás.  06-30/554-5544.
Laminált parkettázás   06-30/62-34-
342

Mikrohullámú sütő szerviz, Sze-
ged, Tabán u. 5-7. Nyitva H-P:8-11 
és 15-18  06-62/425-714  06-
20/470-7526, Lásd még: telefon-

könyv, internet

Mindenféle tető javítását, áthajtását, új te-
tők készítését, tetők, lapos tetők szigetelését 
akár anyaggal is vállalom. Referenciákkal 
rendelkezem. Gyors és precíz munka, kedve-
ző ár. Tetőmunkák előrendelését felveszem. 
 06-70/295-0106.
Műkő sírkeretek kedvező áron megrendelhetők! 
Lefedéseket, virágváza, virágláda pótlást, betű-
vésést, feliratozást, emléktábla, fejpárna, pad, 
porcelánkép készítést, sírkőtisztítást vállalunk.  
 06-70/235-1931
Parkettacsiszolás, lakkozás, hézagok tömíté-
se, 1200 Ft+anyag.  06-30/261-8170.

REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és műanyag 
redőnyök, reluxák, harmonikaaj-
tók, szúnyoghálók javítása, cse-
réje, gurtnicsere.  06-30/354-

3851.

Redőny, szúnyogháló javítás és ké-
szítés tavalyi áron, 24 órán belül, 
hétvégén is. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Szobafestést-mázo-
lást és ereszcsatornázást vállalok 

300 Ft/fm.  
 06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-20/886-
0926
Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr!   06-20/420-
3324!

REDŐNYSZERVIZ! Nem működő re-
dőny, reluxa, szúnyogháló javítá-
sa, cseréje, megtévesztő, kedvez-

mények nélkül. Gurtnicsere.  
 06-70/657-85-23

Régi tetők javítását, áthajtását, új tetők ké-
szítését, tetőszigetelést vállalok anyagbe-
szerzéssel is.  06-20/403-3243,  06-
70/295-0110.

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, pár-
kapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-
rontás levétele. Hívásra házhoz megyek.  
 06-30/924-3867

SOS gyors szerviz! Vállaljuk vizes blokk 
felújítását és 24 órán belüli javítását.  
 06-70/2-139-419

SOS tetőszerviz! Vállaljuk minden-
fajta tetők beázásának megszün-

tetését, tetők áthajtását, bádogo-
zását.  06-20/5-977-781

Szakembert keres? Építőipari Kft. vállalja 
lakások, házak, társasházak teljes körű kivi-
telezését.  06-30/885-90-19

Szobafestés, mázolás, tapétázás precízen, 
rövid határidővel. Hívjon, megegyezünk!  
 06-70/235-0566,  06-62/267-517

Szobafestést, mázolást kedvező áron válla-
lunk.  06-70/427-00-26

Talajvíz elleni vízszintes falszigetelés fűrész-
technikával történő befűzését vállalom tégla- 
és vályogfalnál.  06-30/935-6527.

Tetőáthajtást, tetőjavítást vállalok.  
 06-30/263-4358.

Tetőfedő, ács, bádogos munkákat, 
lapos tetők szigetelését, ingye-

nes árajánlattal vállaljuk.  06-
30/531-58-62

Tibi Rolónál 15% kedvezmény feb-
ruárban! Redőnyök, szúnyoghá-

lók gyártására, javítására!  06-
30/747-7580

Vásárolok mindenféle bútort, teljes ha-
gyatékot lakáskiürítéssel. Károlyi.   06-
30/383-7116

40318

VILLANYSÜTŐ, MOSÓGÉP, HŰTŐ-
GÉP, TELEVÍZIÓ, CENTRIFUGA, TA-

KARÍTÓGÉP, MIKROSÜTŐ, HIFI, 
DISZKÓTECHNIKA STB. JAVÍTÁ-

SA GARANCIÁVAL. ÉRD.: SZEGED, 
HÓBIÁRT BASA U. 8.  06-62/431-

838,  06-20/9627-262. WWW.
ELEKTROHELPSZERVIZ.5MP.EU

VILLANYSZERELÉS azonnali kiszállás-
sal, hibaelhárítás, új hálózat vezetékelése.  
 06-20/458-8906
Vízvezeték-szerelés, fűtésszerelés, villany-
szerelés, javítások.  06-30/322-1030
Vízvezeték-szerelést, mosogató, mos-
dó, csapok, WC tartályok cseréjét vállalom.  
 06-30/459-6107.

társkereső
Kedvezményes társközvetítés!   06-
30/425-02-26

Pártalálás társközvetítővel!  
 06-30/355-20-39

vállalkozás
Saját tulajdonú strandbüfé teljes felszerelés-
sel, működési engedéllyel, betegség miatt el-
adó. 3,5 MFt.  06-30/977-9717
Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
tagi kölcsön, magas házipénztár előnyben. 
 06-30/3454-724

ÜdÜlés
Nyaralás Horvátországban, apartmanokban(két 
szoba + konyha + fürdő)kedvező áron júni-
usban, szeptemberben. Az ár 12 EU/fő/nap.  
 06-62/440-042,  06-20/617-2197
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Csikli Kft.

ÚTALAPKŐ
SÓDER

HOMOK

Telefon: 06-70-423-5937,
06-62/542-624 06-62/542-624 06-62/542-624

Nyári nyitva tartás: 8-16-ig,
Téli nyitva tartás: 8-14-ig.

40187

Egyéb kő, kavics, kulé anyag
Szeged, Boszorkányszigeti Depó

Igény esetén kiszállítással!
www.csikli.hu

HÁZAT TERVEZ 
vagy felújít, de nem tudja 

merre induljon el?
Bízza ránk Magát, mi 
Egy kézből nyújtjuk 

a megoldást!
- Fokozott hôszigetelésû ajtók, ablakok

- Külsô és belsô árnyékolók
- Beltéri ajtók

Ingyenes szaktanácsadással segítünk 
a tervezéstől a kivitelezésig

A részretekről érdeklődjön bemutatótermünkben!
Kollégáink várják szeretettel!

ALP-FA-TÓL AZ OMEGÁIG!

40157

Házépítés elôtt áll vagy felújítani szeretne?
Ablakok, ajtók kellenek?

Nézzen be hozzánk! 
Bemutató termünk nyitva áll Ön elôtt!

Házépítés elôtt áll vagy felújítani szeretne? Házépítés elôtt áll vagy felújítani szeretne?

6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257

AJTÓK, ABLAKOK 
a fel méréstől a beépítésig!

6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • 

a fel méréstől a beépítésig! a fel méréstől a beépítésig!

6723 Szeged, Debreceni u. 32. 6723 Szeged, Debreceni u. 32.
E-mail: baberablak@gmail.com • E-mail: baberablak@gmail.com • E-mail: baberablak@gmail.com • 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257 06-30/703-6538 • 06-30/337-6257

•  nyílászárók 
gyártása, beépítése

• árnyékolástechnika 
•  ingyenes felmérés 
• szaktanácsadás
•  6 ill. 7-kamrás 

szerkezetek

ÉVESEK 
LETTÜNK!

Ajánlatunkért 
keresse üzletünket!

LETTÜNK! 5
40314

Szeged, Petőfi S. sgt. 43.

Tel.: 0630/740-3283
E-mail: szeged@szafa.hu
www.szafa.hu

Minőségi 
FA, FA-ALUMINIUM 

és MŰANYAG nyílászárok 
közvetlenül a gyártótól.

Nyitva 
tartás:
h.-p.: 
10–17 
óráig.

ajtó, ablak

Szeged, Attila u. 7. I. 3.
Tel./fax: 62/317-343

Mobil: 06-30/554-4346
E-mail: pentagramgeo1@invitel.hu

Szolgáltatásaink:
• Megosztási, 

telekhatár-rendezési, 
épületfeltüntetési 

vázrajzok • Kitűzések

Pentagram Földmérő 
Mérnöki Iroda

telekhatár-rendezési, telekhatár-rendezési, 

vázrajzok • Kitűzések vázrajzok • Kitűzések

telekhatár-rendezési, telekhatár-rendezési, 

vázrajzok • Kitűzések vázrajzok • Kitűzések

40315
40142

40230

BEMUTATÓ TERMÉKEK
10–20–30% ÁRENGEDMÉNNYEL a készlet erejéig!

Szeged, Napos út 1. • Tel.: 62/480-411
Nyitva: h–p.: 9–12., 14–18., szo.: 9–12 óráig.

www.online-butor.hu

DONALD ágykeret
• ágyneműtartóval • ágyráccsal
• több színben • több méretben

FANTÁZIA 
ülőgarnitúra

PISKÓTA kanapé
• 150x200 cm

FRIMOON 
gardrób 

szekrény
• 1,2 m széles

KATANIA szekrénysor • 3 mVIKTÓRIA szekrénysor • 4 m

• 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles • 1,2 m széles

51.100 Ft

VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor VIKTÓRIA szekrénysor • 4 m • 4 m • 4 m • 4 m • 4 m

118.700 Ft

77.600 Ft-tól
146.500 Ft

KATANIA szekrénysor KATANIA szekrénysor KATANIA szekrénysor KATANIA szekrénysor KATANIA szekrénysor KATANIA szekrénysor KATANIA szekrénysor • 3 m • 3 m • 3 m • 3 m • 3 m • 3 m • 3 m

107.800 Ft

ülőgarnitúra ülőgarnitúra ülőgarnitúra
Mindennapos alvásra ajánlva!

G-FALC
Egy jó bádogosra mindig szük-

ség van!
A szakmunkák, köztük a bá-

dogos szakma is egyre nagyobb 
jelentőséggel bír napjainkban, 
mivel az országban egyre na-
gyobb méreteket ölt a minősé-
gi szakemberek hiánya.

A piac, pedig a nyugati példát 
követve jól látható módon egy-
re inkább elmozdul a minőségi 
anyagokkal dolgozó, nagy szak-
értelemmel rendelkező, és nem 
utolsó sorban megfizethető kivi-
telezők felé. A bádogozásra, so-
kan csak legyintenek, pedig nem 
kis munka, az anyagi részéről 
már nem is beszélve, mekkora 
kárt okozhat egy rosszul meg-
választott kivitelező.

Cégünk G-FALC  Építőipari és 
Kereskedelmi Kft, valamint elődje 
a Gulyás Bt. 1994 óta foglalkozik 
tetőfedő és bádogos munkák ki-
vitelezésével, többek között a mi 
kezünk munkáját dicséri szegedi 
Mars tér piaccsarnokainak tető-
fedése vagy a Felső-Tiszapart-i 
Penthouse társasház, valamint 
jelenleg is részt veszünk a szege-
di Zsinagóga tetőfelújításában. 
Ezeknek is köszönhetően mára 

Építkezik, Felújít? a piac meghatározó szereplőjé-
vé váltunk. Jelenleg képesek va-
gyunk több ezer négyzetméter 
lemezfedés elkészítésére, köny-
nyűszerkezetes csarnokok épí-
tésére, homlokzatfedésre, to-
ronyfedésre, díszbádogos mun-
kák kivitelezésére, valamint bá-
dogos szaküzletünk is vevőink 
rendelkezésére áll.

Cégünk irányelve a megren-
delőink minőségi és megfizet-
hető kiszolgálása!

Annak érdekében, hogy há-
za bádogozása időtálló és szép 
legyen, forduljon hozzánk bi-
zalommal!

Szeged, Kátay u. 24 – G-FALC 
Bádogos szaküzlet

www.bádogpiac.hu
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CSOK változások 2016-12-14 JOGVADÁSZ 
HOZZÁSZÓLÁS

2017. január 1-től a CSOK 
több olyan változása is hatály-
ba lép, amit 2016-ban rendel-
tek el. A változások jelentős 
könnyítéseket hoznak a csa-
ládok számára.

Az egyik legfontosabb új  
szabály  szerint  már a ter-
vezőasztalról értékesített in-
gatlanokra is igényelhető a 
CSOK, sőt már az  ingatlan  
használatbavételi engedélyé-
nek kiadása  előtt is.  Igaz, a 
CSOK folyósítására ebben az 
esetben is  csak a használatba-
vételi engedély   megszerzését   
követően  kerülhet sor.  A csa-
ládok valószínűleg nagy  öröm-
mel fogadják ezt a  változta-
tást, de hozzátenném, hogy ez 

az intézkedés csak akkor len-
ne  pozitív hatású, ha a CSOK 
már  az  építkezés folyamata  
alatt  (szakaszosan  is)  kiuta-
lásra kerülne. Ezáltal nem len-
ne különbség a fizetés teljesí-
tésében a készpénzes, a hiteles, 
valamint a CSOK-ot igénybe 
vevők között.

Ne feledjük, hogy a kére-
lem benyújtásakor az  épület 
készültségi fokának  megfe-
lelő, az építési költségvetés-
ből még fennmaradó  beke-
rülési költségre igényelhető a 
CSOK. Így mivel 2017. január 
1-től a korábbiakkal ellentét-
ben a már megfizetett beke-
rülési költségre nem igényel-
hető a CSOK,  ezért érdemes 
lesz  az  építés  minél  koráb-
bi szakaszában lecsapni az új 

lakásokra.  Éppen ezért nem 
árt az óvatosság: a vásárlók-
nak érdemes  utánanéznie a 
beruházónak,  a referenciák-
nak, hiszen tőle még csak egy 
tervrajzon  létező lakást  kí-
ván majd megvenni.

Az új szabályok végképp 
kizárják a rokoni szálakat az 
építtető és az építő között: új 
lakás építéséhez  igényelhető 
CSOK-ra és adó visszatérítési  
támogatásra abban  az  esetben 
nyílik lehetőség, ha az igénylő 
az építési tevékenységet  vég-
ző  gazdálkodó szervezetben  
nem rendelkezik  tulajdonnal,  
valamint a gazdálkodó  szer-
vezet  tulajdonosa  az  igény-
lőnek  nem közeli hozzátar-
tozója  vagy élettársa.

További újdonság, hogy osz-
tatlan  közös tulajdonban álló  
lakások építésekor a CSOK fo-
lyósításával eddig meg kellett  
várni, míg az ingatlan társas-
házzá  alakul.  A könnyítés kö-
vetkeztében azonban a bank  
már  az építés   alatt megálla-
píthatja a  CSOK-ra való jogo-
sultságot,  így  nem kell várni 
a támogatás folyósításával a 
társasházzá alakulásig.  Emel-
lett  az  osztatlan közös tulaj-
donban  álló  telkeken épülő 
lakásokra is igényelhető lesz 
majd a CSOK, amihez elég 
lesz egy használati-megosz- 40145

Tisztelt Leendő 
Partnereink!

A CSOK lehetőséget 
nyújt Önöknek, hogy önál-
ló otthonhoz jussanak. Mi 
abban szeretnénk segíte-
ni, hogy ez az otthon való-
ban az a hely legyen, aho-
vá szívesen mennek haza, 
aminek minden szegle-
tét a sajátjuknak tekintik, 
ahol fel szeretnék nevelni 
a gyerekeiket, ahol meg-
pihenhetnek egy hosszú 
nap után. 

Beltéri és bejárati ajtóink 
lehetőséget nyújtanak, hogy 
megőrizhessék otthonuk 
melegét, hogy biztonság-
ban érezhessék magukat. 
Mindegy, hogy klasszikus, 
vagy letisztult,modern vagy 
hagyományos lakásba ke-
resnek ajtókat, mi segítünk, 
hogy a minden szempont-
ból legjobbat választhassák 
ki. Fáradjanak be üzletünk-

be, tekintsék meg kínála-
tunkat, beszélgessünk ar-
ról, hogy mit szeretnének 
és mi mindent megteszünk 
azért, hogy elégedetten tá-
vozhassanak tőlünk! 

 Kezdjék velünk a tavaszt, 
kezdjék velünk az új életü-
ket az új lakásukban!

Porta Doors 
– Több mint ajtó!

 Szaküzletünk minden 
munkanapon 9.00-17-ig 
szeretettel várja Önöket!

A hirdetésünkre hivatkozó 
vásárlóinkat ajándék ked-
vezményekkel várjuk!

Alfa Doors Kft.
Szeged, Csaplár 

Benedek utca 3.
06/30 8469118

40158

Madárcsicsergésre ébred-
het, aki Újszeged szívében, 
a Liget és a Napfény fürdő 
közelében, a Pillich Kálmán 
u. 36. szám alatt vásárol tár-
sasházi lakást. A közel 1700 
négyzetméteres, egykori fais-
kolai teleknek csupán 40 szá-
zalékát építik be, lesz szellős 
előkert, a hátsó részen, a több 
évtizedes fák között játszó- és 
pihenőparkot alakítanak ki. 
A föld jó minőségű, hiszen 
innen vitték decemberben a 
Klauzál térre, Szeged hatal-
mas karácsonyfáját is. 

Mint Illés Ákostól, az 
Akonett Home cégvezetőjé-
től megtudtuk, a liftes és tel-
jesen akadálymentesített fő-
épületben 15 lakást alakíta-

Ôsfák és „zöld” lakások 
Újszeged szívében –  Akonett Home

nak ki. Itt a földszinti, 55-80 
négyzetméteres lakásokhoz ki-
zárólagos használattal örökös 
kertkapcsolat is jár. Az első és 
második emeleten minden la-
káshoz lesz erkély vagy lodzsa, 
a kisebbek opcionálisan akár 
össze is nyithatók 85-110 négy-
zetméteresekké. Erre mintát is 

találni a jól szer-
kesztett, áttekint-
hető, minden kér-
désre választ adó 
honlapon: www.
akonetthome.hu, 
de a +3630/205 
91 53 telefonszá-
mon is megadnak 
minden felvilágo-
sítást. 

– Most indul a kivitelezés, 
amíg el nem érjük a szerkezetkész 
állapotot, a lakástulajdonosok 
kérhetnek kisebb módosításokat, 
ajtónyílások, válaszfalak áthelye-
zését a még praktikusabb 
belső terek kialakítása 
érdekében – hangsú-
lyozza a cégvezető. 

A tetőtérben 40-60 
négyzetméteres lakások 
lesznek, míg a telekbelső-
ben kialakított „B” és „C” épü-
letben nagyobbak, kétszintesek 
és praktikus elosztásúak – szám 
szerint négy. A tervezés során a 
közel 0 energia igényt célozták 
meg. A meleg vizet és a fűtést 
egy levegő hőszivattyú bizto-
sítja – a legnagyobb hidegben 

egy kondenzációs gázkazán is 
besegít –, a klimatizálást is ez 
a rendszer adja nyáron. A la-
kásokban felületfűtést és -hű-
tést alakítanak ki, helyiségen-
ként szabályozható hőmeny-
nyiségmérőkkel és mobiltele-
fonról is vezérelhető okos ter-
mosztáttal.

A társasháznak saját ener-
giatermelő rendszere lesz, a 
tetőre telepített 10 kilowat-
tos napelem mező megépíté-
sével. Ez visszatermel a háló-
zatra, ami a közös használatú 
terek számláját csökkenti. A 
15 centis hőszigetelés és a há-

romrétegű nyílászáró ter-
mészetesen alap, a tár-
sasház energiafogyasz-
tása minimum 35 szá-
zalékkal kevesebb, mint 

egy hagyományos cirkó 
gázkazános, split klímás ki-

alakítás esetén. Olcsóbb, mint 
ha egyénileg mindenki vesz egy 
klímát és kiépíti saját fűtési-hű-
tési rendszerét – ez lakásonként 
átlagosan másfél millió forin-
tos árelőnyt jelent, az előzőek-
hez képest. Természetesen ez a 
megtakarítás, nem csak most a 

kialakítás során, hanem a ké-
sőbbi, életvitel szerű használat 
közben is jelentkezik!

A legmodernebb technoló-
gia és a természet közelsége 
ötvöződik a Pillich Kálmán u 
36.-ban. A Családok Otthon-
teremtési Kedvezménye a la-
kások túlnyomó többségében 
igényelhető, ehhez az Akonett 
Home kulcsra kész átadási le-
hetőséget is biztosít igény ese-
tén, a szerencsés lakástulajdo-
nosoknak!

40301

TAPÉTA-VARÁZS TAPÉTÁK, BORDŰRÖK,
GYEREKSZOBA-DEKORÁCIÓK,

POSZTEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN. POSZTEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN.

Megújult,
bôvült 

készletünk!
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 97.

+36-20/967-6221 • www.tapetadecor.hu
Nyitva: h–p.: 9–18, szo.: 9–13-ig.

A hirdetés felmutatásával a készleten lévő tapétákra, 
bordűrökre, gyermekdekorációkra

20% kedvezményt kap.
Más akcióval össze nem vonható!Érvényes: 2017. 03. 01–03. 31-ig.

39508

Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV
700-1600 m2-ig
30% beépíthetőség
családi ház, vagy 2-4 lakásos 
társasház építési lehetőség
CSOK és hitelügyintézés
Tervezés és kivitelezés

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV

70-1700 m2-ig

családi ház, vagy 2-4 
lakásos társasház építési 

CSOK és hitelügyintézés

Tervezés és kivitelezés

Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

eladó összközműves
építőtelkek Szegeden!

ELADÓ ÖSSZKÖZMŰVES 
ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 
MÁR 9800 Ft+ÁFA/m2-től!

Tel.: +36-70/60-60-439

ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 

Tel.: +36-70/60-60-439

ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 

tási megállapodás. Ez külö-
nösen az osztatlan közös tu-
lajdonon ikerházat építőknek 
jelent majd segítséget.

Változások lépnek életbe az 
igényléskor figyelembe vehe-
tő gyermekekkel  kapcsolat-
ban is. Az új szabály szerint 
a gyermeket 25 éves korig, a 
magzatot  pedig már  a  ko-
rábbi 24 helyett 12  hetes ko-
rától  figyelembe  lehet venni 
az igénylésnél. Amennyiben 
egy  gyermek  mindkét  szülő-
jét  elveszíti, ezentúl a gyámja 
is igényelheti a CSOK-ot, ha a  
gyámság  már  legalább  egy 
éve  fennáll.

Lényeges változás, hogy az  
igénylő  esetleges  elhalálozá-
sa esetén az egyenes ági ro-
kona,  házastársa, élettársa 
is  tulajdonjogot  szerezhet  a 
CSOK-os  ingatlanban  anél-
kül, hogy vissza kellene fizet-
nie a támogatást.

A változások következtében 
immár azok is igénybe vehetik 
majd a CSOK-ot, akik  szolgá-
lati  lakásban  élnek. Korábban 
ugyanis feltétele volt,  hogy 
a kedvezményezett  a lakás-
ban  lakjon, ám 2017-től arra 
az  időszakra,  amíg szolgála-
ti lakásban lakik valaki, nem 
vonatkozik majd rá a bentla-
kási kötelezettség.

Jogvadasz.com

Vágás, darabolás 240 mm-ig (szögben is), 
házhoz szállítás rövid határidôvel!

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 
lemezek, betonhálók, betonacélok, 
laposacélok, köracélok, 
szögacélok, gerendák, patentívek, 
vágókorongok 
és elektródák.
Kazánok, 
füstcsövek, 
fólia rögzítő 
csipesz.

39660

Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Tel.: 06-30/342-2274
www.fordex99.hu

40301készletünk! készletünk!

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 

Széles választék, kedvezô árak!

C45, BC3, 42CrMo4, automata... stb.
magasabb minőségű anyagok raktárról, 

rendelésre rövid határidővel.
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2017. január 1-től a CSOK 
több olyan változása is hatály-
ba lép, amit 2016-ban rendel-
tek el. A változások jelentős 
könnyítéseket hoznak a csa-
ládok számára.

Az egyik legfontosabb új  
szabály  szerint  már a ter-
vezőasztalról értékesített in-
gatlanokra is igényelhető a 
CSOK, sőt már az  ingatlan  
használatbavételi engedélyé-
nek kiadása  előtt is.  Igaz, a 
CSOK folyósítására ebben az 
esetben is  csak a használatba-
vételi engedély   megszerzését   
követően  kerülhet sor.  A csa-
ládok valószínűleg nagy  öröm-
mel fogadják ezt a  változta-
tást, de hozzátenném, hogy ez 

az intézkedés csak akkor len-
ne  pozitív hatású, ha a CSOK 
már  az  építkezés folyamata  
alatt  (szakaszosan  is)  kiuta-
lásra kerülne. Ezáltal nem len-
ne különbség a fizetés teljesí-
tésében a készpénzes, a hiteles, 
valamint a CSOK-ot igénybe 
vevők között.

Ne feledjük, hogy a kére-
lem benyújtásakor az  épület 
készültségi fokának  megfe-
lelő, az építési költségvetés-
ből még fennmaradó  beke-
rülési költségre igényelhető a 
CSOK. Így mivel 2017. január 
1-től a korábbiakkal ellentét-
ben a már megfizetett beke-
rülési költségre nem igényel-
hető a CSOK,  ezért érdemes 
lesz  az  építés  minél  koráb-
bi szakaszában lecsapni az új 

lakásokra.  Éppen ezért nem 
árt az óvatosság: a vásárlók-
nak érdemes  utánanéznie a 
beruházónak,  a referenciák-
nak, hiszen tőle még csak egy 
tervrajzon  létező lakást  kí-
ván majd megvenni.

Az új szabályok végképp 
kizárják a rokoni szálakat az 
építtető és az építő között: új 
lakás építéséhez  igényelhető 
CSOK-ra és adó visszatérítési  
támogatásra abban  az  esetben 
nyílik lehetőség, ha az igénylő 
az építési tevékenységet  vég-
ző  gazdálkodó szervezetben  
nem rendelkezik  tulajdonnal,  
valamint a gazdálkodó  szer-
vezet  tulajdonosa  az  igény-
lőnek  nem közeli hozzátar-
tozója  vagy élettársa.

További újdonság, hogy osz-
tatlan  közös tulajdonban álló  
lakások építésekor a CSOK fo-
lyósításával eddig meg kellett  
várni, míg az ingatlan társas-
házzá  alakul.  A könnyítés kö-
vetkeztében azonban a bank  
már  az építés   alatt megálla-
píthatja a  CSOK-ra való jogo-
sultságot,  így  nem kell várni 
a támogatás folyósításával a 
társasházzá alakulásig.  Emel-
lett  az  osztatlan közös tulaj-
donban  álló  telkeken épülő 
lakásokra is igényelhető lesz 
majd a CSOK, amihez elég 
lesz egy használati-megosz- 40145

Tisztelt Leendő 
Partnereink!

A CSOK lehetőséget 
nyújt Önöknek, hogy önál-
ló otthonhoz jussanak. Mi 
abban szeretnénk segíte-
ni, hogy ez az otthon való-
ban az a hely legyen, aho-
vá szívesen mennek haza, 
aminek minden szegle-
tét a sajátjuknak tekintik, 
ahol fel szeretnék nevelni 
a gyerekeiket, ahol meg-
pihenhetnek egy hosszú 
nap után. 

Beltéri és bejárati ajtóink 
lehetőséget nyújtanak, hogy 
megőrizhessék otthonuk 
melegét, hogy biztonság-
ban érezhessék magukat. 
Mindegy, hogy klasszikus, 
vagy letisztult,modern vagy 
hagyományos lakásba ke-
resnek ajtókat, mi segítünk, 
hogy a minden szempont-
ból legjobbat választhassák 
ki. Fáradjanak be üzletünk-

be, tekintsék meg kínála-
tunkat, beszélgessünk ar-
ról, hogy mit szeretnének 
és mi mindent megteszünk 
azért, hogy elégedetten tá-
vozhassanak tőlünk! 

 Kezdjék velünk a tavaszt, 
kezdjék velünk az új életü-
ket az új lakásukban!

Porta Doors 
– Több mint ajtó!

 Szaküzletünk minden 
munkanapon 9.00-17-ig 
szeretettel várja Önöket!

A hirdetésünkre hivatkozó 
vásárlóinkat ajándék ked-
vezményekkel várjuk!

Alfa Doors Kft.
Szeged, Csaplár 

Benedek utca 3.
06/30 8469118

40158

Madárcsicsergésre ébred-
het, aki Újszeged szívében, 
a Liget és a Napfény fürdő 
közelében, a Pillich Kálmán 
u. 36. szám alatt vásárol tár-
sasházi lakást. A közel 1700 
négyzetméteres, egykori fais-
kolai teleknek csupán 40 szá-
zalékát építik be, lesz szellős 
előkert, a hátsó részen, a több 
évtizedes fák között játszó- és 
pihenőparkot alakítanak ki. 
A föld jó minőségű, hiszen 
innen vitték decemberben a 
Klauzál térre, Szeged hatal-
mas karácsonyfáját is. 

Mint Illés Ákostól, az 
Akonett Home cégvezetőjé-
től megtudtuk, a liftes és tel-
jesen akadálymentesített fő-
épületben 15 lakást alakíta-

Ôsfák és „zöld” lakások 
Újszeged szívében –  Akonett Home

nak ki. Itt a földszinti, 55-80 
négyzetméteres lakásokhoz ki-
zárólagos használattal örökös 
kertkapcsolat is jár. Az első és 
második emeleten minden la-
káshoz lesz erkély vagy lodzsa, 
a kisebbek opcionálisan akár 
össze is nyithatók 85-110 négy-
zetméteresekké. Erre mintát is 

találni a jól szer-
kesztett, áttekint-
hető, minden kér-
désre választ adó 
honlapon: www.
akonetthome.hu, 
de a +3630/205 
91 53 telefonszá-
mon is megadnak 
minden felvilágo-
sítást. 

– Most indul a kivitelezés, 
amíg el nem érjük a szerkezetkész 
állapotot, a lakástulajdonosok 
kérhetnek kisebb módosításokat, 
ajtónyílások, válaszfalak áthelye-
zését a még praktikusabb 
belső terek kialakítása 
érdekében – hangsú-
lyozza a cégvezető. 

A tetőtérben 40-60 
négyzetméteres lakások 
lesznek, míg a telekbelső-
ben kialakított „B” és „C” épü-
letben nagyobbak, kétszintesek 
és praktikus elosztásúak – szám 
szerint négy. A tervezés során a 
közel 0 energia igényt célozták 
meg. A meleg vizet és a fűtést 
egy levegő hőszivattyú bizto-
sítja – a legnagyobb hidegben 

egy kondenzációs gázkazán is 
besegít –, a klimatizálást is ez 
a rendszer adja nyáron. A la-
kásokban felületfűtést és -hű-
tést alakítanak ki, helyiségen-
ként szabályozható hőmeny-
nyiségmérőkkel és mobiltele-
fonról is vezérelhető okos ter-
mosztáttal.

A társasháznak saját ener-
giatermelő rendszere lesz, a 
tetőre telepített 10 kilowat-
tos napelem mező megépíté-
sével. Ez visszatermel a háló-
zatra, ami a közös használatú 
terek számláját csökkenti. A 
15 centis hőszigetelés és a há-

romrétegű nyílászáró ter-
mészetesen alap, a tár-
sasház energiafogyasz-
tása minimum 35 szá-
zalékkal kevesebb, mint 

egy hagyományos cirkó 
gázkazános, split klímás ki-

alakítás esetén. Olcsóbb, mint 
ha egyénileg mindenki vesz egy 
klímát és kiépíti saját fűtési-hű-
tési rendszerét – ez lakásonként 
átlagosan másfél millió forin-
tos árelőnyt jelent, az előzőek-
hez képest. Természetesen ez a 
megtakarítás, nem csak most a 

kialakítás során, hanem a ké-
sőbbi, életvitel szerű használat 
közben is jelentkezik!

A legmodernebb technoló-
gia és a természet közelsége 
ötvöződik a Pillich Kálmán u 
36.-ban. A Családok Otthon-
teremtési Kedvezménye a la-
kások túlnyomó többségében 
igényelhető, ehhez az Akonett 
Home kulcsra kész átadási le-
hetőséget is biztosít igény ese-
tén, a szerencsés lakástulajdo-
nosoknak!

40301

TAPÉTA-VARÁZS TAPÉTÁK, BORDŰRÖK,
GYEREKSZOBA-DEKORÁCIÓK,

POSZTEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN.

Megújult,
bôvült 

készletünk!
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 97.

+36-20/967-6221 • www.tapetadecor.hu
Nyitva: h–p.: 9–18, szo.: 9–13-ig.

A hirdetés felmutatásával a készleten lévő tapétákra, 
bordűrökre, gyermekdekorációkra

20% kedvezményt kap.
Más akcióval össze nem vonható!Érvényes: 2017. 03. 01–03. 31-ig.

39508

Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV
700-1600 m2-ig
30% beépíthetőség
családi ház, vagy 2-4 lakásos 
társasház építési lehetőség
CSOK és hitelügyintézés
Tervezés és kivitelezés

víz, villany, gáz, csatorna, 
kábel TV

70-1700 m2-ig

családi ház, vagy 2-4 
lakásos társasház építési 

CSOK és hitelügyintézés

Tervezés és kivitelezés

Tel.: +36-70/60-60-439
www.liliomlakokert.hu

eladó összközműves
építőtelkek Szegeden!

ELADÓ ÖSSZKÖZMŰVES 
ÉPÍTÉSI TELKEK SZEGEDEN 
MÁR 9800 Ft+ÁFA/m2-től!

tási megállapodás. Ez külö-
nösen az osztatlan közös tu-
lajdonon ikerházat építőknek 
jelent majd segítséget.

Változások lépnek életbe az 
igényléskor figyelembe vehe-
tő gyermekekkel  kapcsolat-
ban is. Az új szabály szerint 
a gyermeket 25 éves korig, a 
magzatot  pedig már  a  ko-
rábbi 24 helyett 12  hetes ko-
rától  figyelembe  lehet venni 
az igénylésnél. Amennyiben 
egy  gyermek  mindkét  szülő-
jét  elveszíti, ezentúl a gyámja 
is igényelheti a CSOK-ot, ha a  
gyámság  már  legalább  egy 
éve  fennáll.

Lényeges változás, hogy az  
igénylő  esetleges  elhalálozá-
sa esetén az egyenes ági ro-
kona,  házastársa, élettársa 
is  tulajdonjogot  szerezhet  a 
CSOK-os  ingatlanban  anél-
kül, hogy vissza kellene fizet-
nie a támogatást.

A változások következtében 
immár azok is igénybe vehetik 
majd a CSOK-ot, akik  szolgá-
lati  lakásban  élnek. Korábban 
ugyanis feltétele volt,  hogy 
a kedvezményezett  a lakás-
ban  lakjon, ám 2017-től arra 
az  időszakra,  amíg szolgála-
ti lakásban lakik valaki, nem 
vonatkozik majd rá a bentla-
kási kötelezettség.

Jogvadasz.com

Vágás, darabolás 240 mm-ig (szögben is), 
házhoz szállítás rövid határidôvel!

Zártszelvények, szerkezeti, 
vezeték és varrat nélküli csövek, 
lemezek, betonhálók, betonacélok, 
laposacélok, köracélok, 
szögacélok, gerendák, patentívek, 
vágókorongok 
és elektródák.
Kazánok, 
füstcsövek, 
fólia rögzítő 
csipesz.

39660

Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Tel.: 06-30/342-2274
www.fordex99.hu

Széles választék, kedvezô árak!

C45, BC3, 42CrMo4, automata... stb.
magasabb minőségű anyagok raktárról, 

rendelésre rövid határidővel.
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Magyarországon 
gyártott termékek!

Alföldablak Kft.
Magyarországon 

gyártott termékek!

Alföldablak Kft. 9éve

Szeged, Kolozsvári tér 6.
Kérje ajánlatunkat: 

Tel.: 06-62/499-790, 06-30/225-4954.
Nyitva tartás: H-P.: 8-16 óráig. 

E-mail: alfoldablak@gmail.com
www.alfoldablak.hu

40292

HUNThm

ConsultingKft.

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

2017. március 31-ig 
érvényes!

56%
Profi lkínálatunk 
középtömítéses 

6 kamrás, 
82 mm-es 
profi llal 
bővült!

Keresse bemutatótermünket:
6724 Szeged, Pulcz u. 33. 

Tel.: 06-30/577-8750
Tel.: 06-62/654-007

E-mail: szeged@huntherm.hu
Nyitva: H-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

2016. szeptember 8-tól 
szeptember 21-ig érvényes!

Díjtalan 
felmérés

és 
szak tanácsadás.

Ajtók és ablakok
egyedi 

elképzelések
szerint is!

VÁSÁROLJA MEG MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT MAGYAR GYÁRTÓTÓL!

Díjtalan 
felmérés

és 
szak tanácsadás.

www.huntherm.hu

40295

Nyitva tartás: h–p.: 7.30–16.00-ig.
Papp Gábor építésztechnikus +36 20 254 06 48 papp@hazepitokboltja.hu

Kurucsai Zsolt építésztechnikus +36 20 996 7811 kurucsai@ hazepitokboltja.hu
40143

40198

G-FALC
Bádogos szaküzlet
Tel.: +3620/335-6860

www.g-falckft.hu

6724 Szeged, 
Kátay u. 24.

40316

 62/555-796, 
30/9457-201

e-mail: 
bogyototh@gmail.com

30% 
kedvezmény 

március 31-ig!

Redôny
Reluxa
Szalagfüggöny
Harmonikaajtó

Tavaszi 
ajánlat:

40324

40324


