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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szeged, Gutenberg u. 14. Tel.: (06 62) 459 102

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági  
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek  
részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

HAVI

4 590
FORINTÉRT

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

50
25

2

FESTMÉNYVÁSÁR
Szeged, IH Rendezvény 

Központ, Felső Tisza-part 2.

február 12. hétfő 11-18 óráig 
február 13. kedd   9-17 óráig
Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

Foglaljon szállást nagyker áron!:
www.szekelyerno.hu
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Hirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron! 

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu
Telefon: 06-62/542-282

EGÉSZSÉGHÁZ!

EGÉSZSÉG, 
ÉLETMÓD ROVAT

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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VÉGBÉLPANASZOK 
KEZELÉSE

Ambuláns lézer sebészet
Dr. Baradnay Gellért 

sebész szakorvos
Galenus Rendelő

Gera Sándor u. 4.
Bejelentkezés:
62/ 326 - 739 

(hívható munkanapokon 
13:30-19:30)

www.drbaradnay.hu
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RÁDIÓFREKVENCIÁS- 
LÉZERES VISSZÉRMŰTÉT

Gyógyulás járóbetegként, 
fájdalommentesen, vágás nélkül.

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

ÁLLÁS–OKTATÁS
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SZEMÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS
Szeged, Szentháromság u. 10.

DR. VASS PÉTER
szemész-főorvos

Bejelentkezés: 06-62/651-142,
06–70/260-9151

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos,
egyetemi tanársegéd

• gerincbetegségek
• agyi megbetegedések

• fő nyaki verőérszűkület 
kivizsgálása, műtéti elbírálás,

terápiás javaslat
Rendelési idő: kedd 18-20 óráig
Bejelentkezés: +36-30/350-2736

Cím: Szeged, Madách u. 2.

IDEGSEBÉSZET
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Szegedi cég keres 

NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÔ MUNKATÁRSAT
teljes munkaidős alkalmazásban

Elvárásaink:
• szakmai tapasztalat
• pontos, precíz, megbízható munkavégzés
Amit kínálunk:
• versenyképes bejelentett jövedelem
• hosszú távú munkalehetőség, biztos háttér
• munkaruha, szerszámok
• szakmai fejlődési lehetőség 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
allas@alpfavill.hu, +36 20 4324142
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Elvárásaink:
• Középfokú szakirányú végzettség
• motorszerelő szakmában eltöltött gyakorlat
• nagyfokú munkabírás
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Amit nyújtunk:
• teljesítményarányos, versenyképes jövedelem
• képzési, fejlõdési lehetõség
• modern, kultúrált munkahely
• azonnali munkábaállás

Fényképes önéletrajzát, valamint motivációs levelét a 
jövedelemigény megjelölésével, az alábbi elérhetőségen várjuk.

Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt 83-85. • E-mail: allas@cmobil.com

Az Autó Kontúr Kft Márkaszervizébe 
GÉPJÁRMŰ MUNKAFELVEVŐ 

ÉS ADMINISZTRÁTOR munkatársakat keres
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SZEGED, Jakab Lajos u. 14.
Kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, az alábbi számon:
 +36 (62) 310-294, +36 (20) 968-4747 mellék: 16
TAJ-, és lakcímkártyáját, illetve
közgyógyigazolványát, kérjük hozza magával!

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által működtetett orvosi rendelőben

ORTOPÉD SZAKRENDELÉS
EGYEZTETETT IDŐPONTBAN BEUTALÓ NÉLKÜL
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Szeged, Feketesas u. 27.
Tel.: 06-62/423-442, Mobil: 06-20/231-6268

szombaton is nyitva: 9-12

Szeged, Budapesti krt. 30/a
Tel.: 06-62/405-560, Mobil: 06 20 231 6111

A régi megszokott, megbízható zálog!
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ZÁLOGHITEL akár 7200 Ft/gr*
(*14 k fazon ékszerre) THM: 39,9% • Az akció febr. 28-ig tart!

Nyitva tartás: h–p.: 8–16.30

ZÁLOGHITEL
(*14 k fazon ékszerre) THM: 39,9% • Az akció febr. 28-ig tart!

Nyitva tartás: h–p.: 8–16.30

Minden aranyékszer vásárlása esetén
–1000 Ft/g kedvezményt nyújtunk.

Valentin napi
akció!

ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Feladatok: •  hirdetési felület értékesítése a Szeged Körzeti Szuperinfóban
  •  komplex hirdetési ajánlatok készítése
  •  új ügyfelek és új piaci lehetőségek felkutatása
Előny: • szegedi lakhely, több éves szakmai tapasztalat

Ha minimum középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes ismerettel 
rendelkezel, szereted a kihívásokat, nagy a munkabírásod, 

akkor köztünk a helyed és egy jó csapat tagja lehetsz!

50 év felettiek jelentkezését is várjuk! Magas kereseti lehetőség!
Önéletrajzokat a Judit.Kovacs@russmedia.hu e-mail címre kérjük. 

Érdeklődni: 06-20/417-2373, 06-20/434-3550

Munkát keresel? 
Szeretnél dolgozni, pénzt keresni?

Álláshirdetését 
adja fel nálunk 
kedvezményes 

áron!
Kérje hirdetési 
ajánlatunkat!

szeged@szuperinfo.hu
Telefon: 

06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!
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Álláshirdetését adja fel nálunk 

kedvezményes áron!
Kérje hirdetési ajánlatunkat!

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

ÁLLÁSBÖRZE!

ÁLLÁS–OKTATÁS
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Feltételek:
• B kategóriás jogosítvány
• Középfokú végzettség
Amit mi nyújtunk:
• versenyképes jövedelem
• modern, kultúrált 
munkahely
• azonnali munkábaállás

Pályázatát 
az alábbi címre várjuk:

C-Mobil Kft
6725 Szeged, 

Kálvária sgt 83-85.
e-mail: allas@cmobil.com

Szegedi Autószalon munkatársat 
keres az alábbi munkakörbe.

GÉPJÁRMŰ ELŐKÉSZÍTŐ, 
MOSÓS

Elvárásaink:
• Középfokú szakirányú végzettség
• a szakmában eltöltött gyakorlat
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Amit mi nyújtunk:
• teljesítményarányos, versenyképes jövedelem
• képzési, fejlõdési lehetõség
• modern, kultúrált munkahely

Fényképes önéletrajzát, valamint motivációs 
levelét a jövedelemigény megjelölésével, az alábbi 

elérhetőségen várjuk.
Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt 83-85.

E-mail: allas@cmobil.com

A C-Mobil Kft Márkaszervizébe 
25 év alatti pályakezdő fi atalok jelentkezését várja 

AUTÓSZERELŐ munkakörbe
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Algyői ruhaválogató 
cég ruhaválogatói, 

kézi anyagmozgatói 
munkakörre 

FELVÉTELT 
HIRDET. 

Hosszú távú munkalehetőség! 
Érd.: 06-62-267-187. 

Email.: texval.kft@gmail.com
50
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Nem tudja kezelni okostelefonját, tabletjét, laptopját?

Mi megtanítjuk rá TELJESEN INGYEN
35 órás digitális írástudás-fejlesztése képzés
Tel.: 30/799-5957, E-mail: ginop612@minervabridge.hu

Eng.szám: E-000034/2013

A világon piacvezető ízesítőanyag gyártó vállalat munkatársakat keres az alábbi pozíciókra:

RAKTÁROS 
FELADATOK:

•  A termékek be- és kitárolása, belső árumozgatás, a termékek tárolása 
a raktárban, késztermékek és alapanyagok be-, és kicsomagolása, 
megrendelések feldolgozása, cimkézés

•  Hulladék kezelés, újrahasznosító konténerek tisztítása, leltárban/
leltározásban való részvétel, munkaterület tisztán tartása 

•  Biztosítani a berendezések, gépek és szállítóeszközök (targoncák) 
problémamentes működését, valamint a zökkenőmentes közlekedést

ELVÁRÁSOK: 
•  Makói munkavégzés
•  Szakmunkás végzettség, vagy 8 általános 5 éves szakmai tapasztalattal 
•  Megbízhatóság, pontosság
•  Fizikai terhelhetőség
•  Alapfokú számítógépes ismeret
•  3 műszakos munkarend vállalása
•  Tanulási képesség

 ELŐNY:
•  Targoncavezetői engedély
•  Kézi szekenner rendszerek ismerete
•  Raktározási területen szerzett tapasztalat 

AJÁNLAT:
•  Versenyképes jövedelem
•  Cafeteria
•  Céges transzfer Hódmezővásárhelyről és Szegedről
•  Kedvezményes étkezés

A jelentkezéseket a Givaudan Karrier oldalára (www.givaudan.com/careers) 
vagy a hungary.job@givaudan.com e-mail címre várjuk.
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ÁLLÁST KÍNÁL

C és E kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező GÉPJÁRMŰVEZETŐT keresünk nyer-
ges billencs szerelvényre sóder-, kőszál-
lításra.  06-70/418-1088

C és E kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező GÉPJÁRMŰVEZETŐT keresünk pony-
vás szerelvényre, olaszországi gabonaszál-
lításra 35 Ft/km.  06-70/418-1088

CO2
 hegesztőket, fényezőket 

keresünk kiskunmajsai mun-
kahelyre. Hosszútávú munka-

lehetőség, kiemelten magas bé-
rezéssel. Utazási költségtérítés 
vagy igényes, díjmentes szállás 
biztosított.  06-70/527-2554, 

femmunka.eu@gmail.com

Férfit műhelymunkára felveszünk. 
 06-20/950-99-77

Fiatal, kezdő adatrögzítőt keresünk 
hódmezővásárhelyi Kft-be.   06-
30/380-5332.

Gyakorlattal rendelkező bérszámfejtő, 
tb ügyintézőt keresünk hódmezővásárhe-
lyi Kft-be.  06-30/380-5332

Gyakorlattal rendelkező laka-
tost keres acélszerkezet sze-

relésre, szerelői munkakörbe, 
vidéki munkahelyre - acélszer-
kezet gyártással és szereléssel 
foglalkozó szegedi cég  06-

62/470-499

Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
keres műszaki végzettségű munkaválla-
lókat karbantartó, gépkezelő munkakör-
be. Villanyszerelő, gépszerelő, géplakatos 
szakképesítéssel rendelkező munkavál-
lalók jelentkezését várjuk. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal jozsef.toth@
hungarymeat.hu e-mail címen lehet.
Kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. 
szennyvíz előtisztító telepre keres karban-
tartó, gépkezelő munkakörbe műszaki vég-
zettségű és betanított munkavállalókat. Je-
lentkezni lehet a jozsef.toth@hungarymeat.
hu e-mail címen küldött vagy a Majsai út 
30. szám alatt a portán leadott önéletrajzzal
Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi 
telephelyére keres betanított munkára 
férfi  munkavállalókat bármely korosz-
tályból, öntvénymegmunkálásra és be-
tonelem gyártásra. Vidékieknek a bejárás 
megoldott. Érd: munkanapokon 8-16-ig, 
 06-70/940-1263
Spanyolországba karbantartó munká-
ra keresünk műszaki végzettségű mun-
kavállalókat. Villanyszerelő, gépszerelő, 
géplakatos, hűtőgépész szakképesítéssel 
rendelkező munkavállalók jelentkezését 
várjuk. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal, bérigény megjelöléssel a jozsef.toth@
hungarymeat.hu e-mail címen lehet.

OKTATÁS
Lovári nyelvtanfolyam indul Szegeden 
március 17-én 9.00-tól Teréz utca 36/B 
 06-70/579-5983,  06-20/428-44-
86, www.ciganynyelvoktatas.hu
Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátás-szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
 06-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Az álláshoz tartozó elvárás:
Számítógép, szövegszerkesztési ismeretek;

Előnyt jelent: Közbeszerzéses pályázatok 
összerakásában jártasság.

TITKÁRNÔI ÁLLÁSRA keresünk 
titkárnői munkakörben szerzett gyakorlott 

munkatársat Szegedi irodába.

Fényképes önéletrajzot a 
titkarsag6724@gmail.com email címre várjuk.
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Álláshirdetését adja fel nálunk 
kedvezményes áron!

Kérje hirdetési ajánlatunkat!
szeged@szuperinfo.hu

Tel.: 06-62/542-282

ÁLLÁSBÖRZE!ÁLLÁS–OKTATÁS
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Szegedi cég keres 

KÔMÛVES SZAKEMBERT
saját projecthez, teljes munkaidős alkalmazásban
Elvárásaink:
•  megbízható, józan életű, gyakorlattal és szaktudással 

rendelkező
• pontos, precíz munkavégzés
• "B" kategóriás jogosítvány (előny, de nem feltétel)
Amit kínálunk:
• versenyképes, bejelentett jövedelem
• hosszú távú munkalehetőség, biztos háttér
• munkaruha, védőfelszerelés, szerszámok
• szakmai fejlődési lehetőség
• utazási költség térítés

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
allas@alpfavill.hu, +36 20 2666694

SZERELŐ 
TECHNIKUS

Cégünk, a Brinkman Hungary Kft. egy 130 éves múlttal 
rendelkező, kertészeti berendezéseket gyártó és forgalmazó 

vállalat szerelő technikust keres fiatalos csapatába.
ELVÁRÁSAINK:

• Tapasztalat: villanyszerelés, automatizálás, számítástechnika
• Rugalmasság, flexibilitás, angolnyelv-tudás
• Fiatal, energikus, ügyfélorientált, mobilitás
• B kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes fizetés, 
                 jó munkakörülmények, szakmai fejlődési lehetőség.
Fényképes önéletrajzát 2018. február 28-ig várjuk a 
                 laszlo.badenszki@brinkman.hu e-mail címre.
Brinkman Hungary Kft.   |   www.royalbrinkman.hu
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 180.
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3 
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél 
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.02.19., 10:00 – Szeged, Délvidék Ház, Közép fasor 1-3.
További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és
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Algyői ruhaválogató 
cég részmunkaidő-
ben káros szenve-
délyektől mentes, 

megbízható 
TAKARÍTÓNÔT 

KERES. 
Érdeklődni: 06-62-267-187 

vagy 06-62-203-063.
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BETANÍTUNK CSAPATUNKBA!
Jelentkezés: www.ceglass.hu

hr@ceglass.hu • +36-70/684-9794

Gépkezelő Rakodó
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 De/Du mûszakrend  Modern munkakörülmények 
 Mûszakpótlék és Készpénz-Cafeteria

 Ingyenes buszjárat vagy bejárás támogatása
 Folyamatos képzések és karrier lehetôség 

 Munkaruha  Fix béremelés 3 és 6 hónap után

Akár 300.000 Ft/hó

Ügyfél-
szolgálat:

Tisza Lajos 
utca 6.

Tel./fax: 
62/542-282
Nyitva: H–P.: 

8–16-ig

A Szegedi  Fegyház és Börtön hivatásos állományba
BIZTONSÁGI ÉS KÖRLET FELÜGYELŐKET KERES

folyamatos  váltásos munkarendbe, 1 év próbaidővel.
A felvételhez  érettségi bizonyítvány, valamint � zikai, egészségügyi, 

pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel szükséges. 
Juttatások:  bruttó 230.000 Ft/hó illetmény 

+ éjszakai pótlék + cafeteria + nyelvvizsga pótlék 
+ utazási költségtérítés + albérleti hozzájárulás. 

Jelentkezés: önéletrajz beküldésével a szeged.uk@bv.gov.hu 
e-mail címre, ill. postán a 6701 Szeged Pf. 458 címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS
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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:    

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

ADÁSVÉTEL

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

edényekig mindent elszállítunk), 
valamint vásárolunk szekrény-

sort, hűtőszekrényt, antik búto-
rokat, képeket, falitányérokat, 

porcelánokat, dísztárgyakat, fa-
liórát, régi karórát, jelvényeket, 

kitüntetéseket, ezüst dísztár-
gyakat, csillárt, könyveket, régi 
rádiót, szódásüvegeket, demi-
zsonokat, zománcozott kanná-
kat, petróleum lámpákat, régi 
és modern játékokat (legókat, 

kisvasutat, társasjátékot, stb.). 
Valamint lakáskiürítést, lomta-
lanítást vállalunk. Hívjon biza-

lommal (akár hétvégén is)! Díjta-
lan kiszállás!  06-30/396-4495. 

8-18 óráig

200 Forintos régi érmét, ezüst dísz-
tárgyakat: gyertyatartó, cukortar-
tó, díszdobozok, tálcát, cigaretta-
tárcát valamint ezüst evőeszközt, 

stb. vásárolok. Hívjon bizalom-
mal, készpénzzel fizetek.  06-

70/415-4013

0 Ft-ért lomtalanítást vállalunk, 
teljes háztartást is, hétvégén is! 

Szemét, kosz nem akadály!  06-
20/490-2966

Alumíniumot, vashulladékot, 
üzemképtelen háztartási gépet, 
mosógépet, kazánt, vízmelegí-

tőt, hegesztőtrafót, radiátort min-
denféle rossz gépeket ócskavasat, 
csaptelepet színesfémet azonna-
li készpénzfizetéssel vásárolunk. 

Hívjon bizalommal. Díjtalan kiszál-
lás (akár tanyára is, hétvégén is). 
Szállításról gondoskodom.  06-

30/396-4495.

Áruszállítás, költöztetés, lomtala-
nítás.  06-70/241-2240

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, kere-
tet, faliórát, porcelánt, komódot, padokat, 
régi nagy szekrényt, húsvágó asztalt, de-
mizsont, ballont, 8-50 l-es üvegeket, tel-
jes hagyatékot vásárolok.  06-30/354-
3210,  06-70/505-9040
Diavetítőt, diafilmeket, legókat, társasjá-
tékokat, jó minőségű egyéb játékokat, me-
sekönyveket készpénzfizetéssel vásárolok. 
 06-20/806-4448
Gyors pénz! Hagyatékból származó búto-
rokat, zománcokat, hastokokat, spalettá-
kat, gyalupadokat, fateknőket, öreg tolla-
kat, bicikliket, motorokat, autókat, ládák, 
padok, polcok. Lomtalanítást vállalunk. 
 06-70/612-6025
Hagyaték felvásárlás, házkiürítés, lomta-
lanítás.  06-30/46-46-162
Ipari  ezüstöt,  plat ina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, palládi-
um, forrasztó pálca, tekercs, amalgám stb. 
vásárolok.  06-20/923-4251
Mindenfajta olvasott könyvet veszek. 
Hívásra érte megyek, készpénzzel fizetek.  
 06-30/480-2661.
Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát veszek 
magas áron.  06-30/354-3210,  06-
70/505-9040.
Vásárolnék mindenféle használt kézi 
szerszámokat, satut, villáskulcsot, fúrókat 
stb., valamint használt katonai surranókat.  
 06-30/779-73-39

X1 Classic alakformáló fogyasztó infraszauna 
sürgősen, kedvező áron eladó.  06-30/399-
65-78.

ALBÉRLET
Vértói úti I. emeleti, 1,5 szobás lakás kiadó. 
 06-30/473-8684.

ÁLLAT
Csirke, kakas, kacsa, szabad tartású vö-
rös tojótyúk, tojójérce, 3 hét múlva toj-
nak, rendelhető. Kérésre felpucoljuk.  
 06-20/540-7480
Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 kg-os, 
600 Ft/db, ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. 30 db-tól kedvezmény. 
 06-30/835-1121
Tojótyúk előjegyezhető a www.facebook.
com/baromfifutar oldalunkon. Most 50 Ft/
db kedvezményt adunk! Kupon:baromfi50

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD
Allergia vizsgálatok! Fájdalom men-
tes allergia, ételallergia vizsgálatok. 
Azonnali eredmény!   06-30/314-
3744 Allergia Központ Szeged www.
allergiaszeged.hu

Pedikűrözést vállalok, Szegeden 
házhoz megyek (körtöltésen be-

lül!).  06-30/995-1922

EGYÉB
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek és én meg-
nyugosztlak titeket. Máté 11/28. Eleged 
van a világ nehézségeiből, jöjj Jézushoz. 
Ingyenes lelki támogatást vállal Lukács 
József lelkipásztor. Gyülekezeti alkalom 
Kistelek, Tóalj u. 11., vasárnap 16 órától.  
 06-70/770-1146

SZÁRAZ TÜZELŐ EGÉSZ TÉLEN! RUF 
keményfa brikett 100% bükkfá-
ból 80 Ft/kg. Ingyenes kiszállítás 
Csongrád megyében 300 kg-tól. 
Rendelés, információ:  06-20-

368-6808

Tűzifa eladó. Nyárfa 13 e Ft/m3, juhar 15 
e Ft/m3, kiszállítva.  06-30/217-5575, 
 06-70/506-8000. EUTR AA 5987773
Tűzifa! Vegyes, kemény 12.000 Ft/m3, 
kályha készre aprítva, szállítással.  06-
20/617-2774

INGATLAN
Kisteleki belvárosi téglaépítésű 2 szobás 
családi ház eladó.  06-30/182-5195
Sándorfalva-Kővágó nyaralókörzetben 66 
m2 alapterületű, 2011-ben épült ház tetőtér 
beépítési lehetőséggel eladó vagy szegedi 
lakásra cserélhető.  06-20/255-6034.
Somogy megyében, Kaposvárhoz közel, 
Nagyberkiben 110 m2-es családi ház szu-
terénnel, ház alatti garázzsal, ipari áram-
mal eladó. Ir.ár: 9 M Ft,  06-82/423-326

JÁRMŰ
Régi motorkerékpárokat vásárolnék.  
 06-30/950-9170.
Vennék Simson motorkerékpárt, akár üzem-
képtelent is, ár megegyezés szerint.  06-
30/531-3592

NÖVÉNY
Dióbél eladó, 2000 Ft/kg  06-20/381-4552

IDARED ALMA nagy tételben el-
adó Szekszárdon.  06-30/682-

1449

Káposztafélék, paprika- és paradicsom-
palánta nevelését vállalom.  06-70/930-
2361.

SZOLGÁLTATÁS

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

vidéken és Budapesten is, vállalom 
lakásának teljes kiürítését, lomta-
lanítását padlástól a pincéig, va-
lamint vásárolok bútorokat, dísz-

tárgyakat, képeket, csillárt, rádiót, 
fali tányért, ócskavasat (vashulla-

dékot), hagyatékot. Díjtalan kiszál-
lás, készpénzes felvásárlás (hétvé-

gén is).  06-70/279-8960.

0 Ft-tól lomtalanítunk.  
 06-20/33-167-33

0-3,5 t-ig költöztetés, bútorszállítás, rako-
dókkal vagy anélkül minden nap.  06-
20/5655-744.

A KIRÁLY ROLÓ! Nem működő re-
dőny, reluxa, szúnyogháló javítása, 

cseréje, megtévesztő,  
kedvezmények nélkül. Gurtnicsere.  

 06-70/354-03-51

A REDŐNY EXPRESSZ! Fa-és mű-
anyag redőnyök, reluxák, harmo-
nikaajtók, szúnyoghálók javítása, 

cseréje, gurtnicsere.  06-30/354-
3851.

A Tibi Rolónál 15% kedvezmény 
Februárban! Redőnyök, szúnyoghá-
lók gyártására, javítására!  06-

30/747-7580

Ácsmunkákat, tetők javítását rövid ha-
táridővel vállaljuk.  06-30/920-7222
Ajtóbeépítés, bejárati és beltéri.  06-
30/62-34-342
Csöpög a csapja? Feri megjavítja! Víz-, 
központifűtés-szerelés, javítás. WC-tartály, 
mosdó cseréje, csaptelepek javítása, cseréje.  
 06-20/9841-370.

Duguláselhárítás 024, csatornatisz-
títás vidékre is! Kamerás csatorna-
vizsgálat! Ingyenes kiszállás, tiszta 

munka.  06-70/63-03-806  
Egyed Adrián.  

www.dugulaselharitasszeged.hu

Fakivágás-faápolás, gallyazás, veszélyes fák 
bontása beépített helyekről alpintechnikával, 
garanciával. Ágdarálás, zöld hulladék elszál-
lítása.  06-20/448-4664
Favágás, fadöntés, gallyazás, koronaalakí-
tás, beépített, körülményes területről kosaras 
munkagéppel. Igény esetén teljes körű elta-
karítás. 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, mázolás anyaggal, munkadíjjal, 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.

Háztartásigép-szerviz: hűtő, fagyasz-
tó, klíma, mosó-, mosogatógép, háztar-
tási-központi porszívó, páraelszívó. Be-
üzemelés, karbantartás, javítás. www.
munkacsiszerviz.hu Munkácsi Mihály. 
 06-30/465-94-77

Hideg-meleg aszfaltozást, térkövezést, 
kőművesmunkát, betonozást stb. vállal a 
Seresút Kft.  06-70/432-4914

Kapuk készítése, akár ipari méretben is. 
30/928-1085

Költöztetés, bútorszállítás rakodók-
kal, rakodók nélkül, minden nap. Károlyi.  
 06-30/383-7116

Költöztetés, bútorszállítás, rako-
dókkal vagy anélkül minden nap. 
 06-20/5655-744 Fehér Norbert

Kútfúrás.  06-30/554-5544.

Lomtalanítást vállalok! Mindent felvásá-
rolok!  06-30/263-5008

Mindenféle tető javítását, áthajtását, 
új tetők készítését, betontető-, kocka-
pala szigetelését, beázások megszünte-
tését, javítását, festését, padlások hő-
szigetelését akár anyaggal is vállalom. 
Gyors, precíz munka, korrekt ár.  06-
20/403-3243.

Parkettázás  06-30/62-34-342

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. Hétvé-

gén is. 06-20/299-2233

Redőny, szúnyogháló javítás és 
készítés tavalyi áron, 24 órán be-
lül, hétvégén is. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. Szobafestést-

mázolást és ereszcsatornázást 
vállalok 3000 Ft/fm.  
 06-20/498-0012

Redőnyjavítás, gurtnicsere  06-20/886-
0926

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

Szobafestést-mázolást, hőszige-
telést, kőművesmunkát, utólagos 
tető- és padlásszigetelést vállalok 
azonnali kezdéssel.  06-30/747-

7580

Szobafestést, mázolást kedvező áron vál-
lalunk.  06-70/427-00-26

Szőnyegtisztítás háztól-házig. Barzak 
takarítószolgálat.   06-20/363-0760,  
 06-20/318-6488, facebook: barzaktakarítás

Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával  tör ténő befű-
zését vállalom tégla- és vályogfalnál.  
 06-30/935-6527.

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

nes árajánlattal vállaljuk.  06-
20/492-5992

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

Veszélyes fák kivágása alpintechnikával. 
Elhanyagolt területek kitakarítása. Faki-
vágás kosaras autóval. Koronaigazítás. 
Gallyak eltakarítása, gallyaprítás. Eme-
lőgép-kosaras gépkocsival végezhető 
munkák. Teljes körű felelősségbiztosí-
tással, fakitermelő illetve lakott területi 
fakitermelő végzettséggel rendelkezem!!! 
 06-20/337-8101

VILLANYSÜTŐ MOSÓGÉP, TELEVÍ-
ZIÓ, HŰTŐGÉP, 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
Villanyszerelés, érintésvédelem, kame-
rarendszerek kiépítése! Ital- és füstmentes 
szerelők!  06-20/312-1271
Villanyszerelést vállalok.  06-30/272-
8392
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelést válla-
lok.   06-20/260-9508, levaiteamkft@
gmail.com
Vízvezeték szerelést, régiek átalakítását, 
WC tartályok, csésze, mosogató, mosdó, 
csaptelepek, szifonok cseréjét vállalom. 
 06-20/613-6194.
Vízvezeték-szerelést, mosogató, mosdó, 
csapok, WC tartályok cseréjét, bekötését vál-
lalom.   06-30/459-6107.

TÁRSKERESŐ
36 éves vállalkozó srác keres korban hozzá 
illő, komoly lányt tartós kapcsolat céljából. 
 06-20/467-1180
47 éves vállalkozó férfi keres olyan hölgyet, 
aki gyermeket vállalna.  06-20/267-9980
A kedvezményes Társközvetítő!  06-
30/425-02-26
Elvált vagy özvegy urat keresek kapcsolat-
ra.  06-70/244-6539

Sikeres pártalálás!  
 06-30/355-20-39

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 
13900 Ft/fő/3 éj, 20500 Ft/fő/7 éj.  06-
30/977-6495 vagy   06-30/944-9398 
www.frankvendeghaz.hu
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Felvásárolunk vas, lemez, színesfém hulladékot 
lakosságtól és közületektől, AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL,

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

lemez 55 Ft/kg, vas 60 Ft/kg, akkumulátor 190 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!

50074

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

EGYED ADRIÁN

• 0 FT KISZÁLLÁSI DÍJ 
• VIDÉKRE IS 
• NON-STOP 
• KAMERÁS VIZSGÁLAT 
• TISZTAMUNKA-GARANCIA 
06-70/630-3806

50056

ZÁRSZERELÉS
HEVEDERZÁR

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

 62/267-871 49654

Duguláselhárítás
garanciával!

Szász Péter
a Kidugító!
(30)9457-577
(62)533-999 50276

Kertek teljes körű 
gondozása!

Fakitermelés 
emelőkosaras géppel, 

gallyazás, rotátorozás, 
gyümölcsfák metszése, 

permetezése, 
kaszálás, bozótirtás.

Suti Park Bt.
 06-20/973-3225 49759

49759

TAKARÍTÁST 
vállalunk intézményeknek, 

magánszemélyeknek, 
szőnyeg- és kárpittisztítást, 

akár elszállítással, 
KEDVEZŐ ÁRON. 

 06-70/292-6931
Suti Park Bt.

Redõny
Reluxa

30% kedvezmény február 28-ig!

 62/555-796, 
30/9457-201 48157

SZERVIZ, fék- és futómű javítás. 
Gumi cseréje és javítása személy- 

és kis tehergépkocsikon.
30/955-8396 • Jura Ipari Park 18/A 50190

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 50344

szennyvízszállítás, 
csatorna mosás 

20 éves tapasztalat, 
hívjon bizalommal!

SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS

KI aa
20/386-7075

50571

REDŐNYÖK! Fix és mobil szúnyoghálók. 
Reluxák, szalagfüggönyök, harmonika ajtók.

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA.
Szeged, Csongrádi sgt. 54.

Nyitva: H–P.: 10–17-ig.
62/631-886; 30/841-3580 49441

47984
Régi és új típusú

redôny,  alumíniumredôny, 
faredôny, 

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.: 14–18  óráig.

Tel.: 70/321-3073

Lugas
Bútorbolt

Cím: Szeged, Lugas u. 3/A

Konyhabútorok
 szekrénysorok, íróasztalok, 

egyéb kiegészítôk
egyéni elképzelés
és méret alapján.

AJÁNLATA

48910

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

az ERECO Zrt. újra megnyílt telephelyén 
a Délép Ipari Parkban: Szeged, Dorozsmai út 35. 

Tel.: +36 20 459 9923 • e-mail: ereco.szeged@ecore.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.00–15.30-ig.

Szombat, vasárnap zárva!
Extra árakkal várjuk régi és új partnereinket!

Pl.: horgany: 560 Ft/kg, alumínium: 260-460 Ft/kg, 
vas: 53 Ft/kg, lemez: 43 Ft/kg, ólom: 500 Ft/kg, 

saválló: 260 Ft/kg, sárgaréz: 950 Ft/kg, 
akkumulátor: 210 Ft/kg, vörösréz: 1350 Ft/kg.

VAS, SZÍNESFÉM ÉS AKKUMULÁTOR 
LAKOSSÁGI ÉS CÉGES FELVÁSÁRLÁSA

49891

50564

KOVÁCS
****

HÛTÔGÉP 
és KLÍMA

SZERVIZ • javítás
• telepítés
• forgalmazás



421-122
50610

Vas, színesfém, papír 
felvásárlása:

Nyitva: h–p.: 7.00–16.00 • Szo.: 7.00–12.00
Telefon: 06-62/20-20-71

Szeged, Cserje sor 4.
(Baumax háta mögött)

Vas .........................................55 Ft/kg 
Lemez ...................................45 Ft/kg
Hullámpapír .........................5 Ft/kg
Vegyes papír ........................3 Ft/kg
Használt akku. ..............210 Ft/kg
Kábel ........................100-200 Ft/kg
Műa. láda ..............................30 Ft/kg
Alumínium .............300-380 Ft/kg

Árváltozás jogát fenntartjuk.

Szegedi 
Szuperin

fó

www.szuperinfo.hu

SZOLGÁLTATÁS

Alkalmi és hétköznapi 
ruha S-XXXXXL méretben!

„Súlytalanul 
kortalanul mindenkinek”

Dorozsma, 48-as u. 8.
Tel.: 06 70/779-2064

Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13.
facebook.com/mysticdaydorozsma 50083

50430

A Királyhalmi Kft. bérbeadásra meghirdeti
ÁSOTTHALOM, Királyhalmi u. 37. sz. alatti

148 m2 alapterületű
üzlethelyiségét vendéglátóipari célra.

Érd.: 30/682-3325   e-mail: gazdig@hunorcoop.hu

50435

HIRDETÉSÉT 
FELADHATJA

BÁRHONNAN,
BÁRHOVA!

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN!
www.szuperinfo.hu
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Zártszelvények, szerkezeti, vezeték és varrat 
nélküli csövek, lemezek, betonhálók, betonacélok, 

laposacélok, köracélok, szögacélok, gerendák, 
patentívek, vágókorongok és elektródák.
Kazánok, füstcsövek, fólia rögzítő csipesz.

50365

Forráskút, Forráskút dûlô 15.
Telefon: 06-70/520-3808

www.fordex99.hu

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

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

rendelésre rövid határidővel.

• Az a magzat (termé-
szetesen ikermagzatok 
is), aki a terhesség 24. 
hetét betöltötte.

• Az a gyermek, aki 
a 20. életévét még nem 
töltötte be.

• Az a gyermek, aki a 
20. életévét már betöl-
tötte, de felsőoktatási in-
tézmény (főiskola, egye-
tem) nappali tagozatos 
hallgatója és még nem 
töltötte be a 25. életévét.

• Az a gyermek, aki 
a 20. életévét már be-
töltötte, de megválto-

zott munkaképességű, 
az állapota minimum 
egy éve tart és az va-
lószínűsíthetően nem 
szűnik meg a követke-
ző egy évben.

Életkori korlátozások 
csak akkor vannak, ha 
előre vállalt gyermekek 
esetében élünk a CSOK-
kal. Ebben az esetben a 
házaspár legalább egyik 
tagja még nem töltheti 
be a 40. életévét.

Akik korábban már 
igényeltek vissza nem 
térítendő, lakáscélú tá-

mogatást, természete-
sen azok is részesülhet-
nek az új CSOK-ból. 
A támogatás egy gyer-
mek után csak egy alka-
lommal vehető igénybe. 
Azonban a 3 gyermek 
után járó új lakásvásár-
láshoz igényelt CSOK 
esetében, ha korábban 
történt valamilyen ked-
vezmény felvétele, ak-
kor annak az összege 
levonandó a 10 millió 
forintból és csak a meg-
maradó összeg igényel-
hető.

Meglévő gyermekek 
után felhasznált ked-
vezmény során nincs 
korhatár. Bejegyzett és 
élettársi kapcsolatban 
élők, elváltak, nevelő-
szülők és mozaikcsalá-
dok is jogosultak lehet-
nek a CSOK-ra.

Újdonság, hogy a fel-
sőoktatásban tanulók 
is és közfoglalkoztatot-
tak is részesülhetnek a 
kedvezménycsomagból, 
a közfoglalkoztatottak 
azzal a kitétellel, hogy 
csak használt lakás vá-

sárlása esetén élhetnek 
a kedvezményekkel.

A CSOK-nak nem fel-
tétele a lakáshitel, de 
amennyiben szeretnénk 
vagy ki kell egészíteni 
a lakástámogatás ösz-
szegét, úgy az otthon-
teremtési kedvezmény 
lakáshitellel is kombi-
nálható. Ilyenkor cél-
szerű a CSOK-ot és a 
lakáshitelt ugyanannál 
a pénzintézetnél intéz-
ni – ha ez megoldha-
tó -, mert így a CSOK 
ügyintézése ingyenes.

AZ IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNY ÖSSZEGE ÚJ LAKÁS/HÁZ 
ÉPÍTÉSE VAGY VÁSÁRLÁSA ESETÉN:

• 1 gyermek után 
600.000,

• 2 gyermek után 
2.600.000,

• 3 vagy több gyermek 
után pedig 10.000.000 
forint.

Ezen felül, akik igénybe 
veszik a minimum 3 gyer-
mek után járó 10 millió fo-
rintos CSOK-ot és teljesítik, 
hogy legalább 60 m2 hasznos 

alapterületű új lakást vásá-
rolnak vagy 90 m2 hasznos 
alapterületű házat vásárol-
nak/építenek, azok jogosult-
tá válnak a 10 millió forin-
tos kamattámogatott hitel-
re. Így jön ki a gyakran em-
lített 10+10 millió forint. A 
kamattámogatott hitelnek 5 
éves a kamatperiódusa, ka-
mata pedig az ügyleti kamat 
3%-kal csökkentett értéke.

HASZNÁLT LAKÁS 
VÁSÁRLÁSA VAGY BŐ-
VÍTÉSE ESETÉN:

A CSOK összege új és 
használt lakás vásárlása 
esetén sem függ a lakás 
alapterületétől, de egy mi-
nimum hasznos alapterü-
letet el kell érnie.

• 1 gyermeknél ez mi-
nimum 40 m2,

• 2 gyermeknél mini-
mum 50 m2,

• 3 gyermeknél mini-
mum 60 m2,

• 4 gyermek esetében 
pedig minimum 70 m2.

Az egységes CSOK ösz-
szege használt lakás vá-
sárlás esetén:

• 1 gyermek után 600.000,
• 2 gyermek után 

1.430.000,

• 3 gyermek után 
2.200.000,

• 4 vagy több gyermek 
után pedig 2.750.000 fo-
rint.

Használt lakások eseté-
ben a vételár nem halad-
hatja meg a 35 millió fo-
rintot illetve a bank által 
megállapított forgalmi érté-
ket is csak maximum 20%-
kal haladhatja meg.

Mi számít gyereknek a CSOK szempontjából?

50615

PAPP BÚTORHÁZAK
A kényelmes otthonért

Üzleteink:
Szeged, 

Vásárhelyi Pál 3–5.

Hódmezôvásárhely, 
Andrássy u. 27.

WWW.PAPPBUTORHAZAK.HU

Üzletünkben 
részletfi zetést is 

választhat!

22018. február 9.
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CSOK MAGAZIN

HUNThm

ConsultingKft.

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

2018. február 28-ig 
érvényes!

52%
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

HUNThm

ConsultingKft.

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!

www.huntherm.hu

50560

50577

Szeged, Petőfi S. sgt. 43.

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

Minőségi 
FA és FA-ALUMINIUM 
NYÍLÁSZÁRÓK 

közvetlenül a gyártótól.

Nyitva 
tartás:
h.-p.: 
10–17 
óráig.

ajtó, ablak

50592

info@t-epuletgepeszet.hu
www.t-epuletgepeszet.hu

Tel.: 06-20/366-9868
RUGALMAS, TELJES KÖRŰ MUNKAVÉGZÉS

DÍJMENTES ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTÉS

Víz, csatorna, fűtés 
Gáz, gázkészülékek 
Megújuló energia 

Komplett lakásfelújítás 
Csőtörések javítása 

Kárügyintézés 

50557

Tel.: +36 20/366-9868

E-mail: info@t-epuletgepeszet.hu

www.t-epuletgepeszet.hu

TERVEZÉS

KIVITELEZÉS

KERESKEDELEM

VÍZ – GÁZ – FŰTÉS – CSATORNÁZÁS
TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS

MEGÚJULÓ ENERGIA
GÁZKÉSZÜLÉKEK

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Tel.: +36 20/366-9868

E-mail: info@t-epuletgepeszet.hu

www.t-epuletgepeszet.hu

TERVEZÉS

KIVITELEZÉS

KERESKEDELEM

VÍZ – GÁZ – FŰTÉS – CSATORNÁZÁS
TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS

MEGÚJULÓ ENERGIA
GÁZKÉSZÜLÉKEK

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK

BEMUTATÓTEREM: 6728 SZEGED, BAJAI ÚT 2/A
TELEFON: +36 62/310-399, +36 30/253-9344

E-MAIL: INFO@DELPLAST.HU
WWW.DELPLAST.HU

AKCIÓ 2018.01.22. – 2018.02.23.

ÉV ELEJI AKCIÓ VÁSÁROLJON A GYÁRTÓTÓL!

45% KEDVEZMÉNNYEL!

50511

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 50354

Szeretettel várjuk minden 
kedves beszállítónkat a térség 

kiemelkedő piaci áraival!
Érdeklődni a

06/70/222-5838 
telefonszámon lehet!

Aktuális árainkat 
megtekinthetik: 

www.torokmetals.hu 
és már a facebookon 

(@torokmetals) is!

Szegedi 
Szuperin

fó

www.szuperinfo.hu www.szuperinfo.hu


