
makó és körzete 2017. február 11.,  XXIII/06.
Makó, József Attila u. 4. Telefon: (30) 425-2868  ·  E-mail: mako@szuperinfo.hu

Ma kó, Vá ra di u. 99.
Telefon: (62) 213-018

Építõanyagok
Teherfuvarozás, gépi rakodás

Tüzelõanyagok:
• tölgy tûzifa
• barnaszén
• brikett • fabrikett
• kazánszén
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MAKOBER KFT.

a Téglagyár telephelyén...

Tel.: (62) 213-350 
Tel./fax: (62) 213-826
Makó, Járandó 124/4.
E-mail: makoiteglagyar@gmail.com

FALAZÓANYAGOK, 
TET�FE�� ANYAGOK, 
minden ami az építéshez, 
felújításhoz szükséges.
 

ÚJ TÜZÉP MAKÓN! 

AZ ÉPÍT�ANYAGOK 
széles választékával 

várjuk kedves vev�inket.

FABRIKETT: 
bükkhenger, t��egbrikett

CENTRUMBAN A TET�

Csanád vezér tér 16. (a buszpályaudvar mellett)

Telefon: (30) 525-1708, (62) 209-122
Nyitva: hétfõtõl péntekig: 8.30–16.00,

szombat, vasárnap: zárva

Nyílászáró Szaküzlet

Az akció 2017. 02. 28-ig tart.

Dr. Keresztes Attila
sebész, baleseti sebész 

és ortopéd sebész főorvos
MAGÁNRENDELÉSE

szerda 14–15 óráig 
Hódmezővásárhely, Szegfű u. 2.

péntek 14–15 óráig 
Fontana Egészségcentrum 
Hódmezővásárhely, Ady E. út 5.
•  heveny és idült mozgásszervi beteg- 

ségek diagnosztizálása, kezelése. Pl. 
lúdtalp, gerincferdülés, csípőszűrés, 
sérülések és sportsérülések ellátása.

•  gyógyászati segédeszközök felírása, 
műanyag gipsz felhelyezése, ízületi- 
gyulladás-csökkentő és szükség 
szerint porckivonat injectiok beadása 
(a porcinjectio a beteget terheli).

•  kisműtéti beavatkozások: 
benőtt köröm ellátása, szemölcs 
eltávolítása, hegkimetszés stb., 
bütyök, kalapácsujj műtéti ellátása 
(szükség szerint kórházi háttér).

Bejelentkezés:
0630 943-6653

VÁSZONPÁRNA 
EGYEDI FELIRATOKKAL
Egyedi puha vászon párna, szilikongolyó béléssel (az ár tartalmazza a bélést).

korlátlan lehetőségek egyedi ötletek alapján, nagy feliratozható felülettel. 

Különleges ajándék párodnak, családtagjaidnak. Párna mérete: 40x40 cm.

2 db esetén kedvezménnyel!

6900 Makó, József Attila u. 4. rendeles@pixfull.hu 06-30/294-7811

Áraink forintban értetendők és az ÁFA-át is tartalmazzák!

is my drug!

AKÁR: 3500 Ft/db-tól 
irodájában!

www.pixfull.hu

Akár 1 nap alatt is!

Valentin 
napra!

Játssz velünk és nyerj egy szerelemlakatot dízsdobozban ! Sorsolás 2017. február 13-án. VALENTIN NAPRA

LIKEOLD  OSZD MEG vagy

és NYERJ

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Ünnepeljétek a szerelemlakattal! szerelmeteket  

facebook.com/kattanjrank

Proko Travel
·········· uta zá si iro da ·········

Ma kó, Szé che nyi tér 8.  (62) 510-520
Tel./fax: (62) 510-521 · Mo bil: (30) 664-3398

Apróhirdetés felvétel a Szuperinfóba!

I. osztályú
TRAPÉZ- és CSEREPES-

lemezek olcsón.
& 0630 665-0209
Hódmezővásárhely, 
Makói országút 38.
www.mechanikabt.hu 
info@mechanikabt.hu
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MÁR UNJA,

HOGY FELESÉGE

HÉTKÖZNAP

DOLGOZIK,

HÉTVÉGÉN MEG

FŐZ ÉS TAKARÍT?

Hívja most otthona
tisztaságának szakértőjét!

+36 (20) 363-0760

6900 Makó,
Vásárhelyi u. 65.

barzaktakaritasTAKARÍTÁS

Asztalos Péter

Akar Ön egy lendületesen fejlődő csapat tagja lenni? A Zombor Cipó Kft. 
pályázatot hirdet kiszombori sütőüzemébe PÉK munkakörbe.

Ha érez magában erőt, energiát, hogy egy lelkes csapat tagjaként nálunk dolgozzon, akkor örömmel várjuk jelentkezését.

A pályázatokat írásban, a Zombor Cipó Kft. 6600 Szentes, Petőfi u. 5. címre vagy
a kozpont@hunorcoop.hu e-mail címre kérjük.

BÉRBE ADJUK
az Apátfalva, Kossuth u. 131. sz. alatti,

105 m2 alapterületű vendéglátó Italboltunkat. 
Érd.: 30/682-3325  E-mail: gazdig@hunorcoop.hu

Makó központjában, a piaccal szemben, 

BÉRBEADÁSRA
meghirdetjük az összesen 1426 m2 területű közművesített,

fás környezetű, rendezett állapotú telken található,
370 m2 alapterületű irodaházat, az udvarán egy

330 m2 alapterületű faházzal.
Az ingatlan kereskedelmi tevékenységre, valamint

rehabilitációs foglalkoztatásra is kiválóan alkalmas.

Érdeklődni: +36-30/682-3325
e-mail: gazdig@hunorcoop.hu

HÉTVÉGÉN IS.
Makó, Károlyi M. u. 8.
( )20  442-0416

KÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁS
RAKODÓKKAL
VAGY ANÉLKÜL.

Adja fel apróhirdetését

KÉNYELMESEN
EGYSZERŰEN
GYORSAN
BÁRHONNANwww.szuperinfo.hu

„Nincs kedve
kimozdulni?“

07. hét Le ves, des  szert ME NÜ

Hét fõ Zöldborsóleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Karfiolkrémleves (300 Ft)
 Szilvás gombóc (250 Ft)

Kedd Májgaluskaleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Zöldségkrémleves (300 Ft)
 Almás rétes (220 Ft)

Szer da Grízgaluskaleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Brokkolikrémleves (300 Ft)
 Meggyes krokett (250 Ft)

Csü tör tök Csontleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Szárnyaskrémleves (300 Ft)
 Epres gombóc (250 Ft)

Pén tek Babgulyás
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Zellerkrémleves (300 Ft)
 Kímélõ szelet (220 Ft)

Szom bat Csirkeraguleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Gesztenyepüré (350 Ft)

E Marhapörkölt, galuska/tarhonya 850 Ft
F Bras sói ap ró pe cse nye 650 Ft
G Sze zám ma gos csir ke mell, rizi-bizi 700 Ft
H Rán tott sajt, sült bur go nya, tar tár már tás 650 Ft
I Harcsapaprikás, galuska 900 Ft
J Rablóhús, francia saláta 850 Ft
K Csirkecomb filé vadász módra, juhtúrós galuska 900 Ft

A Sült csirkecomb, burgonyapüré
B Bácskai sertésapró, tészta
C Pusztaszeri töltött sertésszelet, zöldséges rizs
D Burgonyafõzelék, fokhagymás sertésapró

A Szárnyas brassói zöldségekkel
B Bakonyi sertésapró, tészta
C Velõvel töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Finomfõzelék, rántott sertésszelet

A Pulykatokány Stroganoff módra, zöldséges rizs
B Temesvári sertésapró, tészta/tarhonya
C Csibemájjal töltött sertésszelet, tejfölös burgonya
D Paradicsomos húsgombóc

A Mexikói sertésszelet, tarhonya
B Brokkolis sertésapró, tészta
C Sajttal, gombával töltött sertésszelet, törtburgonya
D Zöldbabfõzelék, sertéspörkölt

A Káposztás vagy grízes tészta
B Vegyes sertéspörkölt, tarhonya/tészta
C Marosmenti töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Sajtos sült csirkecomb, rizi-bizi

A Pulykatokány jóasszony módra, tészta
B Csikós tokány, tarhonya
C Gombás juhtúróval töltött sertésszelet, ínyenc burg.
D Lencsefõzelék, vagdalt

Árak:  A, B, C, D,  le ves sel: 650 Ft
Me nü le ves nél kül: 550 Ft  Csak le ves: 250 Ft
Krém le ves: 300 Ft Ke nyér: 20 Ft/sze let
Ki szál lí tás: 50 Ft/cím Kiszombor: 100 Ft/cím
Cso ma go lás: 50 Ft

A me nü ára a sa va nyú sá got tar tal maz za!
Az ételek allergén összetevõirõl telefonon kaphat felvilágosítást!

Étlap
2017. 02. 13–02. 18.

Andi konyhája
Jó étvágyat kívánnak
Andi és munkatársai!
 (70) 377-1495
Makó, Bárány u. 86.

Cím: 6900 Makó, Martinovics u. 3.
Telefon: (62) 210-320    Mobil: 06 (30) 920-0680
E-mail: serapismed@gmail.com    Web: www.szerapiszmed.hu

Figyelje honlapunkat!

Egészségügyi Központ
Az Ön egészségéért!

SZERAPISZ

MANUÁLIS TERÁPIA

Cím: 6900 Makó, Martinovics u. 3.
Telefon: (62) 210-320    Mobil: 06 (30) 920-0680
E-mail: serapismed@gmail.com    Web: www.szerapiszmed.hu

Egészségügyi Központ
Az Ön egészségéért!

SZERAPISZ

MANUÁLIS TERÁPIA

A manuális terápia kézzel végzett technika, amely a tar-
tó- és mozgatórendszer (gerinc, ízületek, izom, kötőszövet) 
működészavarainak vizsgálatával és kezelésével foglalkozik.

Alkalmazási területek: • hátfájás • derékfájdalmak • nyak-
fájás • vállfájdalmak • könyökfájdalmak • végtagfájdalmak
• kéz-, és lábzsibbadás • izom eredetű mozgáskorlátozottság 

• fejfájás • stroke-os betegek részleges rehabilitációja

VENDÉGHÁZ MAKÓ

Makó egyik legszínvonalasabb
zöldövezeti vendégháza!

� ballagás � keresztel� � el�egyzés
� lakodalo� � sz�letésnapi party
� ny�gdí�as és egyéb találkozók

SZÍNVONALAS HELYSZÍNE.

Telefon� ���� �������� � A���la
www.gardenvendeghazmako.hu

SZÁLLÁS ÉS TELJES WELLNESS

VENDÉGHÁZ MAKÓ

ÚJRA VÁRJA
VENDÉGEIT Makó
egyik legszínvonalasabb
zöldövezeti vendégháza!

� ballagás � keresztel� � el�egyzés
� lakodalo� � sz�letésnapi party
� ny�gdí�as és egyéb találkozók

SZÍNVONALAS HELYSZÍNE.

Telefon� ���� �������� � A���la
www.gardenvendeghazmako.hu

SZÁLLÁS ÉS TELJES WELLNESS

      ÚJRA
VÁRJA VENDÉGEIT



2017. február 11.4

www.limarapeksege.hu

Sokszor előfordul, hogy amikor a 
gyermek pizzát kér, magunknak 
inkább valamilyen focaccia-t sütök.  A 
tésztában ugye nincs különösebb elté-
rés, mindkettő lisztből, vízből, sóból és 
élesztőből áll, a különbséget a vastag-
sága adja mag.

Ennek is számtalan variációja létezik, a 
legegyszerűbb, aminek a tetejére csak 
nagyszemű só, olívaolaj és friss roz-
maring kerül. Most viszont a két ked-
vencünket mutatom meg. Az első, az 
aszalt paradicsommal, olajbogyóval, 
mozzarellával megpakolt már régi ked-
venc, a másik, a körtés, camembert-
es, diós pedig újabb szerelem.

Hozzávalók:
• 50 dkg finomliszt
• 1,5 tk. só
• 3 ek. olívaolaj ( az aszalt 

paradicsomról)
• 3 dl víz
• 2,5 dkg friss élesztő
• 1 tk. szárított vagy egy ek. friss 

rozmaring
Lehet kenyérsütőgéppel, vagy 
dagasztógéppel összeállítani a 
tésztát, de én ezt jobban szeretem 
kézzel kidagasztani. Nem nagy 
munka és annyira jó a tészta, hogy 
a munka végére mindig sokkal 
jobb kedvem lesz...
Egy tálba szitálom az összes lisz-
tet, elkeverem a sóval, a közepébe 
mélyedést készítek, ide öntöm az 
olajat, a langyos vizet és belemor-

zsolom az élesztőt. Elkezdem 
gyúrni, amint összeáll egy gom-
bóccá kiteszem a deszkára és 
folytatom. Kb. tíz perc alatt beda-
gasztom a tésztát, ami addigra 
szép fényes és sima felületű lesz. 
Vékonyan kiolajozom a tálat, 
visszateszem a tésztát és letakar-
va 30–35 percig kelesztem. 
Ezután kiveszem, kettévágom és 
gyengéden átgyúrom. letakarom 
és még 10 percig hagyom.
Ezalatt két 28 cm-es pizzatepsit 
kiolajozok vagy egy nagy sütőlapot 
kibélelek sütőpapírral. 
A tésztákat belenyomkodom a 
kerek formákba vagy 4–5 mm 
vastagságúra húzom a sütőtepsin.
letakarom és 10 percig hagyom 
kelni, ezalatt előkészítem a 
töltelékeket.
Töltelék I.:
• 8–10 db olajban eltett aszalt 

paradicsom
• olajbogyó
• egy mozzarella
• 2 ek. olívaolaj
A tésztába az ujjaimmal kis 
mélyedéseket nyomkodom, ezek-
be teszem a tölteléket. Az aszalt 
paradicsomot összetépkedem, az 
olajbogyót egészben teszem rá és 
a mozzarellát is tépkedve. Végül a 
tetejére locsolom, csepegtetem az 
olajat, amit az aszalt paradicsom-
ról kanalazok le.

Töltelék II.:
• fél körte
• egy camembert
• dió
• 2 ek. olívaolaj
Egy fél körtét szeletekre vágok, a 
tésztába nyomkodom, ugyanígy a 
feldarabolt camembert (szeretek 
chilis ízesítésűt használni). Végül 
megszórom dióval, meglocsolom 
olajjal, amit szintén az aszalt 
paradicsomról veszek. 
Hagyom őket még kb. 20 percig 
pihenni, ezalatt a sütőt előmele-
gítem 200 fokra.
Kb. 20 perc alatt sülnek meg. A 
szélük ropogós, a közepük lágy és 
az olvadt sajttól, hm.. nem is mon-
dok többet!

Focaccia variációk

Makó, Batthyány u. 45.             % (62) 668-512, (20) 360-5573

Batthyány utcai Tüzép

Kedves vásárlóink!
Tele��nk 2016. 02. 20�25-ig

ZÁRVA TART!
Nyitás: 2016. 02. 27-én

Nyitva tartás: h-�: 7�16

Akció: 2016. december 10-ig.

SZENEK: �lengyel dió kazánszén
�lengyel lángborsó
�magas kalóriá�� barnaszén

Akár ingyenes
kiszállítással is!

TÛZIFÁK: darabolva

PB GÁZPALACK
CSERE

Katonára mindig szükség van!

Csatlakozz a Magyar Honvédséghez!

• Rendszeres jövedelem
• Kiszámítható, biztos jövő
• Béren kívüli juttatások
• Változatos, kalandos élet

Érdeklődj: (66) 447-566
bekes.toborzo@regiment.hu

www.hadkiegeszites.hu
facebook.com/mhkiknyp

Katonára mindig szükség van!

Csatlakozz a Magyar Honvédséghez!

• Rendszeres jövedelem
• Kiszámítható, biztos jövő
• Béren kívüli juttatások
• Változatos, kalandos élet

Érdeklődj: (62) 554-070
csongrad.toborzo@regiment.hu

www.hadkiegeszites.hu
facebook.com/mhkiknyp

Katonára mindig szükség van!

mail: rendeles@pixfull.hu
mobil: +36-30/294-7811
telefon: 06-62/264-514

EGYEDI AJÁNDÉKOK

Valentin napra
Saját fotóval, egyedi gondolatokkal

vagy saját graf ikával is egyedivé
varázsolhatod ajándékodat.

Makó, József Attila u. 4.         www.pixfull.hu
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SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS

SZAGTALANÍTÁS

Hívja most otthona
tisztaságának szakértőjét!

+36 (20) 363-0760

6900 Makó,
Vásárhelyi u. 65.

barzaktakaritasTAKARÍTÁS

Asztalos Péter

800 Ft/m²-től

SZŐNYEGÉÉRT HÁZHOZ MEGYÜNK.

Aktuális árainkról érdeklõdjön
személyesen vagy telefonon!

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos

Aktuális árainkról
tájékozódjon megújult

web-oldalunkon,
illetve érdekl�djön

telefonon vagy személyesen!

Dr. Kovács Tibor
szülész-n�gyógyász szakorvos

NYITVA TARTÁS: augusztusban csak a rendelések ideje alatt.
�rdekl�dni a �� ���� ���-���� telefonszámon lehet.

 szülész-n�gyógyász urológusDr. Fekete Zoltán
            augusztusban nem rendel

Dr. Kõrösi Szilvia szülész-n�gyógyász szakorvos
            augusztusban nem rendel

Dr. Tóth Tamás idegsebész szakorvos
            augusztusban nem rendel

Cím: 6900 Makó, Martinovics u. 3.
Telefon: (62) 210-320    Mobil: 06 (30) 920-0680
E-mail: serapismed@gmail.com    Web: www.szerapiszmed.hu

Egészségügyi Központ Az Ön egészségéért!
SZERAPISZ

Dr. Prehoffer Ágnes
pszichiáter szakorvos

Dr. Kõrösi Szilvia
szülész-n�gyógyász szakorvos

Dr. Kovács Krisztián
szülész-n�gyógyász szakorvos

Dr. Szabó Tamás
érsebész szakorvos

Dr. Simenszky Gyula
tüd�gyógyász szakorvos
foglalkozás eü-i szakorvos

Dr. Nagy Jenõ
kardiológus szakorvos

Dr. Hadik György
sebész szakorvos Dr. Borbáth Györgyi

belgyógyász és üzem-
orvostan szakorvos

Egészségpénztári
kártya és Ticket

Wellness utalvány
elfogadóhely

Az el�re egyeztetett id��ontok lemondása
telefonon vagy személyesen lehetséges.

Dr. Bende Balázs
plasztikai sebész ÚJ!

Rojik Tamás
manuális terápia

Az el�re egyeztetett
id��ontok lemondása

telefonon vagy
személyesen lehetséges.

Dr. Gábor Katalin
gyermekgyógyász, gyermek-
kardiológus szakorvos

Pálfyné
Gidai Piroska
természetgyógyász

Budai Tamás
csontkovács

Dr. Fekete Zoltán
szülész-n�gyógyász,
urológus szakorvos

Aktuális árainkról tájékozódjon megújult web-oldalunkon,
illetve érdeklõdjön telefonon vagy személyesen!

A többi orvosunk rendelési ideje változatlan.
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Dr. Kovács Tibor szülész-n�gyógyász szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. február 13.

VÉ
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EL  el�re egyeztetett id�pontokban  speciális�  �

vérvételek  kisgyermekek részére is �
 genetikai sz�réshez is (kismamáknak is)�

Következ� vérvételi napunk: 2017. febr. 14.
Bejentkezés: 2017. február 13-igVE
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Dr. Tóth Tamás idegsebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. február 24.

Dr. Hadik György sebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. február 20.

ÚJ!Rojik Tamás manuális terápia
következ� rendelési napja: 2017. febr. 28.

Dr. Simenszky Gyula tüd�gyógyász szakorvos
fogl. eü-i szakorvos köv. rend. napja: 2017. febr. 16.

Budai Tamás csontkovács
következ� rendelési napja: 2017. február 15.

Dr. Nagy Jenõ kardiológus szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. február 13.

Dr. Gábor Katalin gyermekgyógyász gyermek-
kardiológus szakorvos köv. rend. napja: 2017. febr. 14.

Dr. Fárk Marianna
b�rgyógyász, nemigyógyász
kozmetológus szakorvos

Dr. Lipták Attila
sebész szakorvos, proktológus

Aktuális árainkról tájékozódjon megújult
web-oldalunkon, illetve érdeklõdjön

telefonon vagy személyesen!

FoTónyoMTATáS: 30×40 cm-tõl 105×270 cm-ig.

Szuperinfó: Makó, József Attila u. 4.

HORGÁSZOK, 
FIGYELEM!

A KISZOMBORI 
SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
2017. február 18-án (szombat) 08.30-kor

KÖZGY�LÉST tart az
 Ady Endre M�vel�dési Házban 

(Kiszombor, Szegedi u 13.)
Amennyiben a megjelölt id�ben 
a közgy�lés határozatképtelen,

 úgy a megismételt közgy�lés id�pontja
 változatlan napirendi pontokkal: 

ugyanaznap reggel 09.00 óra.

Napirend tervezet:
1. Elnöki megnyitó
2. Vezet�ségi tagok beszámolója 
3. Az Ellen�rzési, és Fegyelmi valamint a 
    �elöl� Bizottságok beszámolói, 
    ezekb�l adódó további feladatok.
4. Hozzászólások
5. 2017-es engedély árak meghatározása
6. Alapszabállyal és horgászrenddel 
    kapcsolatos kérdések.
7. 2017-es költségvetési terv elfogadása
8. Zárszó

VEZET�SÉG

-

..

TÁNYÉROS AKCIÓ
72 digitális tv-csatorna  1990 Ft/hó Beüzemelés: 0 Ft Ft-tól

+ internet + telefon 5490 Ft/hó-tól

110 digitális tv-csatorna  3490 Ft/hó Beüzemelés: 0 Ft Ft-tól

+ internet + telefon 6490 Ft/hó-tól

83 digitális tv-csatorna  2490 Ft/hó Beüzemelés: 0 Ft Ft-tól

+ internet + telefon 5490 Ft/hó-tól
És még sok kedvezmény, részletek az üzletben.

Majsai Mihályné (Marcsi)
Makó, Gárdonyi u. 7., Tel.: 20/405-4543, 30/938-2987

(14 HD csatorna)

(14 HD csatorna)
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„Egy ajándék éppen annyit ér, amennyi szeretettel kiválasztották.”

SZEMÉLYRE SZÓLÓ EGYEDI AJÁNDÉKOK!

AKÁR: 50 Ft/db-tól

Fotónyomtatásunk, gyors, és strapabíró. Méretben pedig a legkisebbtől egészen

100x100 cm-ig is nyomtatunk. Víz és UV álló nyomtatásunk egyedülálló,

és hozzáértő kezek között pedig minőségi ajándékká válik. Nyomtass velünk!

FOTÓNYOMTATÁS KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEKBEN

EGYEDI NYOMTATOTT VÁSZONKÉP

MÁR: 3100 Ft/db-tól

Egyedi nyomtatással, merev fa vakrámára feszített vászonkép,  kiváló fali dekoráció.

Megörökített emlékezetes pillanatok, családi fotók, esküvői képek kiváló meglepetés

a család bármely tagjának, akár 3 munkanapon belül. 30x30 cm-től 100x100 cm-ig.

EGYEDI SZUBLIMÁCIÓS PÁRNA

MÁR: 3550 Ft/db-tól

Egyedi szublimációs nyomtatással, szilikon golyó béléssel, szatén és plüss huzattal

korlátlan lehetőségek egyedi ötletek alapján, nagy nyomtatási felülettel. 

Különleges ajándék párodnak, családtagjaidnak. Széles plüss huzatrész választékkal.

Áraink forintban értetendők és az ÁFA-át is tartalmazzák!

www.pixfull.hu

Fotós szolgáltatásaink: fotónyomtatás azonnal A/4-es méretig, nagyméretű fotónyomtatás,
akár 100 cm-ig, vászonkép nyomtatás, igazolványkép készítés, képkeretek, egyedi párnák.
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EGYEDI NYOMTATOTT ÜVEGÓRA

MOST CSAK: 4900 Ft/db

Egyedi nyomtatással, folyamatosan járó, zajtalan óraszerkezettel, elemmel.

Az órákat készre szereljük, és dobozba csomagoljuk, hogy már csak a 

becsomagolással kelljen törődni. Hiszünk a jó minőségben és az eleganciában.

EGYEDI PÓLÓS PLÜSSÁLLATOK

BÁRÁNY: MEDVE: 2100 Ft/db  2700 Ft/db

Egyedi nyomtatott pólóval rendelkező ölelhető plüssállatok legédesebb ajándék 

gyerkőcöknek, pároknak. Varázsoljátok egyedi ruházatukat személyessé. A bárány 

23 cm magas, max. nyomat 5x5 cm. Medve 29 cm magas, max. nyomat 7x7 cm.

EGYEDI NYOMTATOTT BÖGRE

MÁR: 1600 Ft/db

Egyedi elképzelés alapján, hozott fotókból, szövegből, egyedi tervezéssel

megnyomtatott személyes, és ötletes ajándék. Egy kis kreativitással, minden

korty kávénál, vagy teánál mosolyt csalhatunk a megajándékozott arcára.

EGYEDI PÓLÓK, MEZEK

PÓLÓK MÁR: 1700 FT/DB-TÓL

Egyedi feliratok, elképzelések pólókra, akár raktáron lévő anyagra is. Találja ki és

mi legjobb tudásunk szerint megvalósítjuk mintáid. Kollégáink több éves tapasztalattal

rendelkeznek, és mindig tudnak egy jó megoldást, hogy igazán egyedi legyen az ajándék.

Vágott betűvel, nyomtatással, akár nagyobb mennyiségben is.

További egyedi ajándékötleteink: 
falióra (műanyag, fa, több színben), műanyag kulcstartók, fém kulcstartó, egérpad (téglalap, kör, szívalakú),

puzzle (A/4-es, szívalakú, A/5-ös mágneses), konyhai kötény (A/4-es, A/3-as nyomattal),
műanyag hűtőmágnes (négyzet alakú 5,8x5,8 cm, téglalap alakú 10x5 cm), fényképes lapmágnes 

( 5x7 cm, 10x7 cm, 10x15 cm),  mágneses poháralátét (10cm), egyedi bor és pálinkacímke, 
egyedi telafontokok (népszerű márka) egyedi rendszámok (esküvő, autó, motor), egyedi közlekedési tábla,

egyedi naptárak (részletes tájékoztatás a PIXFULL facebook oldalán), fém és fa felületek gravírozása.

www.pixfull.hu
rendeles@pixfull.hu
06-30/294-7811

6900 Makó, József Attila u. 4. 
(Makói Mozaik irodájában) 
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Gerizdes elején, 3 szobás tégla-
ház eladó, 10,9 Ft. Telefon: (30) 
955-0401.

Parasztház eladó Makón, a Toldi 
utcában. Telefon: (70) 513-4315.

Belvárosban építési telek 980 m² 
közművel (víz, villany, csatorna) 
eladó. Telefon: (30) 283-4231.

Makó, Kálvária u. 93. számú, 
összkomfortos ház eladó. Telefon: 
(30) 735-4451.

Munkás u. 64. sz. ház eladó. 
Telefon: (20) 473-4068.

4 szobás, 2 garázsos ház eladó. 
Ár: 12 M Ft. Érdeklődni: Makó, 
Szép u. 70. Telefon: (30) 925-
2100.

Sopronban 76 m²-es, félszu-
terén lakás (2 szoba-konyha, 
tároló-helyiség, 2 WC, tusoló) + 
24 m²-es zárt terasszal eladó 
akár irodának, vendéglátó egy-
ségnek, üzlethelyiségnek vagy 
borozónak is. Irányár: 18,5 M Ft. 
Telefon: (20) 996-3415, hétfőtől 
péntekig 16 óra után, hétvégén 
egész nap.

Földeák, Ady Endre u. 79. sz. ház 
eladó. Irányár: 4,8 M Ft. Telefon: 
(30) 649-7830.

Makó-Rákoson gazdálkodásra 
alkalmas ház eladó. Telefon: (62) 
287-921.

Eladó Orosházán, az Iglói utcá-
ban 531 m²-es építési telek, 
amelyen 2008-ban épült egy 80 
m²-es, dupla Lindab garázs. Az 
ingatlan vállalkozásnak, telep-
helynek is alkalmas. A garázs 
kialakítható raktárnak, de elfér 
benne több gépjármű is (akár 
lakóautó vagy kisteherautó is). 
A telek bekerített, saját fúrt kút-
tal, szennyvízbekötéssel, szoci-
ális helységgel, termő gyü-
mölcsfákkal rendelkezik. 
Irányár: 8,5 millió Ft. Telefon: 
(30) 945-4782.

Lakás eladó, házcserével. 
Telefon: (30) 955-0401.

Makó, Ószegedi úti téglaház 2 
állásos garázzsal, melléképüle-
tekkel, ipari árammal, kerttel 
eladó. Telefon: (20) 436-7555.

Óföldeákon téglaház eladó. 
Jószágtartóknak, istállóval, disz-
nóóllal. Telefon: (30) 323-7358.

Kiszombor központjában jó tég-
laház eladó. Telefon: (30) 955-
0401.

Eladó lakásokat, házakat kere-
sek. Telefon: (30) 955-0401.

2 szobás családi ház eladó 
Apátfalván. Telefon: (20) 257-
3831, (20) 382-5167.

Lakásokat, házakat keresek. 
Telefon: (30) 955-0401.

Földeákon, Vásárhelyi u. 27. sz. 
alatti, 3 szoba, összkomfortos 
családi ház garázzsal, rendezett 
melléképületekkel eladó. 
Telefon: (30) 232-2435, (70) 
240-1584.

Makó, Új u. 16. sz. alatti ház sür-
gősen eladó. Telefon: (30) 236-
6239.

Kálvária utcán ház eladó. Telefon: 
(30) 904-3704.

Házat, lakást vásárolnék havi 
50.000 Ft részletre + 10% előleg-
gel. Telefon: (30) 417-2031.

Földet keresek, bérbe adottat is. 
Telefon: (30) 955-0401.

Szántóföld eladó. Telefon: (30) 
506-7785.

B é r  l e  m é n y

120 m²-es szépségszalon, 60 
m²-es és 120 m²-es, 8 helyiséges 
iroda, 40, 240, 60, 2–300 m²-es 
műhely vagy raktár kiadó. 
Érdeklődni: Makó, Vásárhelyi u. 
15. Telefon: (30) 925-2100.

Földet bérelnénk hosszú távra. 
Telefon: (30) 862-4956.

Garázs, tárolóhelyiség, magán-
parkoló kiadó, zárt, bekamerázott 
területen. Makó, Ráday u. 20. A 
főtértől 5 percre. Telefon: (70) 
270-0870.

Földet bérelnék hosszú távra 
Kiszomboron. A bérleti díjat 
előre fizetem. Telefon: (30) 860-
2627.

Üzlet kiadó a Batthyány és 
Hédervári utca sarkán. Telefon: 
(30) 321-7782.

Kiszomboron 6 lánc föld kiadó. 
Telefon: (30) 699-3635.

á l l a t

Vakcinázott napos és előnevelt 
csibe előjegyezhető. Makó, 
Kálvária u. 92. Telefon: (30) 360-
6662.

3 db nagysúlyú hízó eladó. 
Telefon: (30) 637-6747.

160–180 kg-os hízók eladók. 
Telefon: (20) 480-4794.

Shetland póni pár eladó. Makó, 
Királyhegyesi u. 14. Telefon: (30) 
353-8855.

Hízók eladók 130–190 kg-ig. 
Telefon: (20) 388-9431.

Vágósertések eladók. Telefon: 
(20) 324-6691.

150 kg körüli félmangalica hízók 
eladók. Érdeklődni: Makó, Szent 
Anna u. 19. Telefon: (62) 210-
103, (20) 911-4616.

120 kg-os hízó eladó. Telefon: 
(30) 383-7859.

190 kg-os hízó eladó. Telefon: 
(20) 235-6159.

Máltai selyemkutya eladó. 
Telefon: (20) 455-5957.

Választási malacok eladók. 
Telefon: (30) 676-7188.

Őshonos hidegvérű deres csikó 
eladó. Telefon: (20) 380-6326.

Tojótyúk egyéves, nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, 599 Ft/
db áron, ingyenes házhoz szállí-
tással rendelhető. Telefon: (70) 
240-1331.

Malacokat, süldőket felvásáro-
lok, házhoz megyek. Telefon: (20) 
591-6026.

Tehenek eladók. Telefon: (20) 
380-6326.

Szamarak, póniló, birkák eladók 
Földeákon. Telefon: (30) 740-
1745.

200 kg körüli fehér húsjellegű 
hízósertés eladó. Telefon: (20) 
919-2132.

2 db hízó eladó. Telefon: (20) 
807-1839.

Vágó hússertések, 150 kg-osak 
eladók. Telefon: (30) 304-0610.

Őshonos magyar hidegvérű mén-
nel fedeztetést vállalok. Telefon: 
(30) 313-1829.

Kuvasz kiskutya Apátfalván 
eladó. Telefon: (20) 993-7294.

100 kg körüli húshízók eladók. 
Telefon: (30) 639-8083.

Húsjellegű hízók eladók. Telefon: 
(30) 443-1079.

J á r  m Û

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os 
évjáratú, 280.000 km-rel (új kup-
lungszerkezettel) eladó – totálká-
rosan. Telefon: (30) 414-8486.

Gépjárművek forgalomból való 
kivonása, ingyenes szállítással az 
Orosházi Autóbontónál. Bontott 
alkatész árusítás. Telefon: (68) 
631-325, (20) 384-1155.

Kisméretű laprugós utánfutó 
eladó. Telefon: (30) 862-4956.

Citroen Jumper 2.5, dízel, 2000-
es évjárat, friss műszakival eladó. 
Telefon: (30) 453-1415.

MTZ 80-as, új gumikkal, rendszá-
mos, eladó. Telefon: (30) 394-
8494.

VW Passat kombi, B6, 2007-es 
évjáratú, eladó. Telefon: (30) 967-
6357.

Felújításra szoruló Simson Star 
eladó. Makó, Töltés u. 23. Telefon: 
(30) 547-1822.

2 db VW Passat 1985-ös bontás-
ra eladó. Telefon: (20) 561-0897.

Készpénzért bármilyen utánfutó-
ját, lakókocsiját, autóját, 
büfékocsiját megvásárolom. 
Telefon: (30) 421-8575, (70) 424-
7820. 

Utánfutók, lakókocsik 60.000 
Ft-tól. Telefon: (70) 424-7820, 
(30) 387-2066. 

Utánfutó 99.000 Ft-ért eladó. 
Telefon: (70) 424-7820. 

Négyütemű Trabant kombi 
165.000 Ft-ért eladó. Telefon: 
(70) 632-5836. 

Suzuki Maruti 165.000 Ft-ért 
eladó. Telefon: (70) 424-7820. 

Opel Astra 2 év műszakival 
320.000 Ft-ért eladó. Telefon: 
(30) 387-2066.

Citroen Jumper, 9 személyes, 
750.000 Ft-ért eladó. Telefon: 
(70) 424-7820. 

Skoda Felicia dízel, kombi 
299.000 Ft-ért eladó. Telefon: 
(30) 421-8575. 

P.Fiat 126/650 eladó, 2 db együtt 
85.000 Ft. Telefon: (70) 424-
7820. 

Lada Niva papírokkal vagy anél-
kül eladó 270.000 Ft-ért. Telefon: 
(70) 424-7820. 

Lakókocsi telepítésre eladó 
180.000 Ft-ért. Szállításban segí-
tek. Telefon: (70) 424-7820. 

6 személyes lakókocsi magyar 
iratokkal, műszakival, újszerűen 
eladó 850.000 Ft-ért. Telefon: 
(70) 424-7820. 

Ponyvás utánfutó (185×285) 
eladó. Telefon: (70) 424-7820. 

Smart 600 cm³-es autó eladó. 
Telefon: (30) 227-3193.

s Z o l  g á l  t a  t á s

Gáz ké szü lé kek hi ba be je len té se, 
ja ví tá sa. Te le fon: (20) 335-6114.

Köl töz te tés, bú tor szál lí tás ra ko-
dók kal vagy anél kül. Hét vé gén is! 
Ma kó, Kár olyi M. u. 8. Te le fon: 
(20) 442-0416.

Kőművesmunkát, homlokzati 
hőszigetelést, gipszkartonozást, 
tetőáthajtást és szegést vállalunk. 
Telefon: (30) 606-5316.

Ingatlanbörze
MINDEN, AMI INGATLAN!

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
GYORSAN, JÓ ÁRON!

PÁLYÁZATOKHOZ, ADÁSVÉTELI
SZERZŐDÉSEKHEZ, HITELEKHEZ. 

CSOK, HITEL TELJES ÜGYINTÉZÉSE.
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÉR TÉKBECS LÉS. 

Lakásokat, házakat, földeket, 
bigecseket keresünk. 

CÉGALAPÍTÁS, CÉGÜGYEK.
MA KÓ, PÁ VA U. 11.
 (30) 955-0401

IN GAT LAN IRO DA
Ferenczi Gá bor
Tel.: (30) 691-9293

Makó

Üstökös utcai, felújított, bővített 
kocka téglaház 13,9 M Ft

Újvároson gyönyörűen felújított, 
amerikai konyhás, nappalis, 
két szintes téglaház 24 M Ft

Tisza utcában téglaház 6,7 M 
Ft

Megyeház utcán 3 szintes 
lakás 2 garázzsal 12,7 M Ft

Eötvös utcai, nagy parasztház, 
2 lakórésszel 9,5 M Ft

Ráday utcai, szinteltolásos, jó 
elosztású igényes ház 15,8 M 
Ft

Almási utcai, minden igényt 
kielégítő, modern kialakítású, 4 
szoba + nappalis ház 21 M Ft

Vásárhelyi utcai jó parasztház 
6,3 M Ft

90 m²-es, 3 szobás, I. emeleti 
téglalakás 9,5 M Ft

energetIkaI tanÚsÍtvány 
olCsÓn!

HIvatalos értékBeCslés!

Még több in gat lan itt:
www.hazadlesz.hu

• Ha a segítőkutya WC bejárata előtt 
fekszik, azt jelenti, hogy várja a gazdáját!  

 Bevásárlóközpontban, buszpályaudvaron, 
étteremben WC bejárata előtt fekvő segítő-
kutyát ne nézegesse, ne hívja, ne zavarja, 
ne akarja etetgetni, ne tolja rá a bevásár-
lókocsit!

• Ha Ön is kutyával van az utcán, 
ne engedje oda kutyáját a dolgozó segítő-
kutyához, vegye rövid pórázra, amíg elha-
lad ön mellett a fokozatosan munkájára 
koncentráló segítőkutya! 

• A gazdájával utcán haladó segítőkutyát 
munka közben ne simogassa, ne hívja, ne 
bámulja mereven!

köszönöM, hogy segíti 
MUnkánkat!

hogyan segíthet ön?
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Gázkészülékek javítása, karban-
tartása, víz-, gáz- és központi 
fűtések szerelése. Telefon: (20) 
323-5090.

Talajvíz elleni vízszintes falszige-
telés fűrésztechnikával történő 
befűzését vállalom tégla- és 
vályogfalnál. Telefon: (30) 935-
6527.

Tetőszigetelést vállalok. Telefon: 
(30) 525-0161.

Fakivágás akár fáért is. Telefon: 
+36 (20) 548-8505.

Trapézlemez tetők készítését 
vállalom. Telefon: (20) 965-8164.

Hagyaték felvásárlás, házkiürí-
tés, lomtalanítás. Telefon: (30) 
464-6162.

Hőszigetelő rendszerek készíté-
sét vállalom, akár anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: (20) 965-
8164.

An ten na sze re lést és át sze re lést 
vál la lok. Te le fon: (30) 279-0021.

Figyelem! Tetők javítását, áthaj-
tását, szegélyezését, fóliázását, 
bádogozását, és új tetők készíté-
sét vállaljuk. Referenciákkal ren-
delkezünk. Kedvezményes anyag-
beszerzéssel. Telefon: (20) 965-
8164.

Költöztetés, bútorszállítás, áru-
szállítás a hét bármelyik napján 
rakodókkal vagy anélkül. Makó, 
Szegedi u. 37. Telefon: (30) 383-
7116.

Tetők szegélyezését, tűzfalak 
készítését és tetők áthajtását, 
javítását vállalom. Telefon: (30) 
525-0161.

Cserépkályhák (új, bontott) 
beépítése, újrarakása, karbantar-
tása. Telefon: (20) 978-3962.

Fürdőszoba és lakásfelújítás, 
burkolás, csempézés, laminált 
parkettázás, egyéb víz, kád, wc, 
tuskabin, stb. Villanyszerelés, 
asztalos, kőművesmunkák, bon-
tástól festésig. Ingyenes felmé-
réssel, anyagbeszerzéssel, sze-
mét elszállítással. Telefon: (20) 
588-4180, www.zomaria.hu

Kútfúrás. Telefon: (30) 554-
5544.

Duguláselhárítás éjjel-nappal, 
garanciával. 5.000 Ft-tól. Telefon: 
(30) 577-7801. Krucsai Róbert

Mindenféle tető javítását, 
áthajtását, új tetők készítését, 
tetők, lapostetők szigetelését 
akár anyaggal is vállalom. 
Referenciákkal rendelkezem. 
Gyors és precíz munka, kedvező 
ár. Tetőmunkák előrendelését 
felveszem. Telefon: (70) 295-
0106.

Klímaszerelés, át sze re lés! 
Szám lá val, ga ran ci á val. Te le fon: 
(30) 279-0021, Gé mes Bt.

Beázások azonnali javítását vál-
laljuk. Telefon: (30) 833-3196.

Trapézlemez, cserepeslemez 
többféle színben és méretben, 
hosszú garanciával eladó. 
Telefon: (30) 665-0209, www.
mechanikabt.hu

Régi tetők javítását, áthajtását, új 
tetők készítését, tetőszigetelést 
vállalok anyagbeszerzéssel is. 
Telefon: (20) 403-3243, (70) 295-
0110.

Mindenféle mezőgazdasági 
munkát vállalunk változó létszá-
mú csapattal. Telefon: (70) 210-
4949.

Mindenféle kőműves munkát, 
épületburkolást vállalok. Telefon: 
(30) 935-6800.

Fakitermelés és tűzifa darabolás. 
Telefon: (30) 965-7321.

8+1 fős autóval személyszállí-
tást vállalok számlaképesen. 
vargajozsef5704@gmail.com

Vállaljuk szárzúzók, kapuk, tűz-
terek egyedi gyártását és fémipa-
ri bedolgozást, garanciával. Tele-
fon: (70) 555-7742.

Új tetők készítését, régi tetők 
áthajtását, javítását, lapostetők 
szigetelését és teljes körű bádo-
gozását vállalom anyagbeszer-
zéssel együtt. Precíz munka, 
korrekt ár. Telefon: (30) 776-
9997.

Hagyaték felvásárlás, lomtalaní-
tás. Telefon: (20) 228-4560.

Redőny Doktor! Redőnyök javítá-
sa, újak készítése, ga-ranciával. 
Hétvégén is. Telefon: (20) 299-
2233.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, homlokzati hőszigetelést, 
díszítő vakolást, laminált padló 
lerakást vállalunk, ingyenes 
árajánlattal, anyagbeszerzéssel. 
Telefon: (30) 310-6469.

Dughagyma rögtelenítést válla-
lok. Telefon: (30) 740-1743.

v e  g y e s

Könyvfelvásárlás ingyenes 
kiszállással. Telefon:  (30) 263-
0055.

Idei őrölt paprika 2.200 Ft/kg-ért 
eladó. Telefon: (30) 320-5214.

Tollfelvásárlás! Dunnát, párnát 
veszek magas áron. Telefon:  (30) 
354-3210, (70) 505-9040.

Asztalokat, régi bútorokat, képe-
ket, keretet, faliórát, porcelánt, 
komódot, padokat, régi nagyszek-
rényt, húsvágó asztalt, demizsont, 
ballont, 8–50 l-es üvegeket, teljes 
hagyatékot vásárolok. Telefon: 
(30) 354-3210, (70) 505-9040.

Fég F8 parapetes, új konvektorok 
eladók Makón. Ár: 58.000 Ft. 
Telefon: (30) 925-2100.

Tavaszi fokhagyma felvásárlás: 
5+ 1.100 Ft/kg, 45+ 1.050 Ft/kg, 
4+ 900 Ft/kg, 3+ 750 Ft/kg. 
Azonnali fizetéssel. Telefon: (30) 
186-2325.

Lucernaszéna (körbálás, 5.000–
7.000 Ft/bála) eladó. Telefon: (70) 
265-6473.

Radar F mag eladó, 4.000 Ft/kg. 
Telefon: (30) 478-7313.

Kukorica eladó. 5.000 Ft/100 kg. 
Telefon: (30) 965-7321.

Vá sá ro lok: ré gi bú tort, tol lat, 
ha gya té kot, ré gi pénzt, ki tün te té-
se ket, fest ményt, köny vet, le ve le-
zõ la pot, de mi zsont, por ce lánt. 
Min den ne mû ré gi sé ge ket. Ma kó, 
Lo no vics sgt. 10. Te le fon: (20) 
228-4560. KONTI.

Lovaskocsi, újszerű és 1-es 
komplett lószerszám, újszerű, 
eladó. Telefon: (20) 322-5080.

Mini-Bizi ajánlata: taposógép 
(tornaszer) 11.000 Ft, villanybojler 
(100 l) 25.000 Ft, végfok erősítő 
17.000 Ft, BMX gyerekkerékpár 
19.000 Ft, camping kerékpár 
11.000 Ft. Makó, Úri u. 11. Telefon: 
(62) 214-751, (20) 987-7119.

Gyep- és lucernaszéna házhoz 
szállítva eladó. Telefon: (30) 903-
1269.

Vásárolok régi és újabb bútoro-
kat és háztartási gépeket. Makó, 
Szegedi u. 37. Telefon: (30) 383-
7116.

Zab, feketemag (Makói és Zitai), 
Makói dughagyma (Zsiga, IV. és 
III.) eladó. Telefon: (30) 636-6035.

Apróhagyma, dughagyma (Ma-
kói, Zitai, lila, fehér) különböző 
méretben eladó. Ár: 250 Ft/kg-tól. 
Telefon: (30) 589-1920.

Tűzifa eladó. Nyárfa 12.000 Ft/
m3, juhar, kőris 15.000 Ft/m3.  
Telefon: (30) 217-5575, (70) 506-
8000.

A szentesi Adidas üzlet berende-
zése (pultok, polcok) kiváló álla-
potban eladók. Telefon: (30) 968-
3801.

Hesston körbálázó, függesztett 
permetező, fogasos kombinátor 
és függesztett tárcsa eladó. 
Telefon: (30) 467-9514.

Árpa, búza, kukorica, zab, kis- és 
körbálás lucernaszéna, szalma és 
lucernamag eladó. Telefon: (70) 
466-3480.

Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak 
kitűnő minőségben bontásból, 
szállítással Németországból. 
Telefon: (30) 282-9225.

Búza eladó. Makó, Attila u. 43.

Heverők, szekrények, székek 
eladók. Telefon: (30) 246-0058.

Kukorica, árpa és kévés here 
eladó. Makó, Kálvária u. 24.

Kéményes gázkonvektor és kis-
ipari légkompresszor eladó. 
Telefon: (70) 236-7590.

Hosszúgyökér eladó. Telefon: 
(70) 282-9055.

Kisbálás lucernaszéna eladó. 
Telefon: (20) 283-6110.

Mindenféle lomot veszek. 
Telefon: (30) 684-1693.

Töves fenyők kiültetésre eladók. 
Telefon: (70) 424-7820.

Kisbálás szalma és konvektorok 
eladók. Telefon: (30) 209-0717.

Stabil motor, egyhengeres diesel 
eladó. Telefon: (30) 740-1743.

Tisztított lucernamag eladó. 
Telefon: (20) 380-6326.

Száras tavaszi fokhagyma eladó. 
Telefon: (30) 733-3455.

Lucerna körbála eladó. Jó minő-
ségű lucerna körbálák 120 cm 
8.000 Ft/db és 150 cm átmérőjű 
11.000 Ft/db áron eladók. 
Telefon: (30) 249-8846.

Eladó szekrénysor, franciaágy, 
számítógépasztal (sok polcos), 
Gorenje automata mosógép, 
Gorenje szárítógép, 100 l-es hűtő, 
vezetékes tűzhely, modern üveg-
asztal, újszerű állapotú mind, alig 
használt, 5.000–40.000 Ft-ig. 
Telefon: (30) 383-7116.

Gallydaraboló, traktorra szerel-
hető eladó. Telefon: (30) 740-
1743.

Kukorica, szárított, tisztított, 
morzsolt, 5.000 Ft/100 kg, eladó. 
Telefon: (30) 529-6916.

Napraforgó és takarmányborsó 
eladó. Telefon: (70) 200-9996, 
(30) 469-0672.

Száras tavaszi fokhagyma eladó. 
Telefon: (70) 556-4793.

Vetőmag zab eladó. Telefon: (30) 
205-0616.

Morzsolt kukorica eladó. Telefon: 
(70) 282-8919.

Hegesztőtrafó és villanymorzsoló 
eladó. Telefon: (30) 543-5824.

Fényképes megjelenést
ajándékozunk

Önnek!

3 alkalomra feladott, minimum 10 szavas 
ingatlan vagy jármű hirdetése után járó 

ingyenes 4. hirdetését most 
fényképes MegJelenésre váltJuk.

Az akció 2017. december 31-ig tart.

Makó, Putypurutty utcai, összkom-
fortos családi házrész, áron alul el-
adó. Telefon: (50) 000-0000.

1998-as, garázsban tartott, meg-
kímélt állapotú, összkerékmeg-
hajtású csoda, kedvező áron eladó. 
Telefon: (50) 000-0000.

Lapzárta:
szerda 17 óra
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Figyelem! Használt szőrme és 
irhabundák, bőrruházat, bőr-
dzsekik, bőrkabátok, bőrmellé-
nyek, női, férfitáska stb. olcsón 
kapható. Nyitva: keddtől pénte-
kig 14–18, szombaton 10–12 
óráig. Hódmezővásárhely, Révai 
u. 11/A

t á r s k e r e s é s

Társközvetítés kedvezménnyel. 
Telefon: (30) 355-2039.

ü d ü l é s

Hajdúszoboszlói márciusi fél-
panziós üdülés 19.000 Ft/fő/hét. 
Telefon: (30) 867-6550.

o k t a t á s

Bolti eladó, Boltvezető, 
Arany-kalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. Telefon: (70) 524-
6166 www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011).

Lovari nyelvtanfolyam indul 
Szegeden március 25-én 9-től 
Teréz utca 36/B, Csongrádon 
március 24-én 13.50-től Nagy-
mező u. 37. Telefon: (70) 579-
5983, (20) 428-4486, www.
ciganynyelvoktatas.hu

Szakács, Cukrász, Pincér, Ven-
déglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. Telefon: 
(70) 637-4750. www.minervakft.
hu (E-000909/2014/A001-A011)

m u n  k a

Fokhagymapucolásra, bontásra 
személyeket keresek. Leveleket 
„Rakásra is“ jeligére a Szuperinfó 
irobába várok.

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányokat 
19 éves kortól, top keresettel. 
Tele-fon: 00-43-664-599-96-
95, (30) 313-3516.

Dániába keresünk tapasztalat-
tal rendelkező mezőgazdasági 
munkásokat, traktorosokat, 
tehenészeket, sertésgondozókat 
(háztáji vagy üzemi tapasztalat-
tal). Alap angol nyelvtudás felté-
tel. Jelentkezés: (70) 607-0067, 
anett.sulyi@andreasagro.com; 
www.andreasagro.com

Fokhagymarakásra, mezőgaz-
dasági munkákra munkavállaló-
kat keresek. Telefon: (70) 210-
4949.

Hegesztőket és robotkezelőket 
keresünk hódmezővásárhelyi 
munkahelyre. Telefon: (20) 320-
5229.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. 
Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos mun-
karendbe. Telefon: (20) 224-
0242, (30) 791-0950.

Présgépkezelőket keresünk 
hódmezővásárhelyi munkahely-
re. Telefon: (20) 320-5229.

Nem italozó kőműves segéd-
munkást keresek azonnali kez-
déssel. Bérezés megegyezés 
szerint. Telefon: (30) 345-1202.

Kö szön jük, 
hogy 

ná lunk 
hir de tett!

KÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁS

ÁRUSZÁLLÍTÁS
A HÉT BÁRMELY

NAPJÁN, RAKODÓKKAL
VAGY ANÉLKÜL.

HÍVJON BIZALOMMAL!

Makó, Szegedi u. 37.
(70) 432-0181
(30) 383-7116

Minőségi tűzifa árainkból
-50–100–150 ft (100 kg-nál)

•tölgy •bükk
•gyertyán •akác

1–2–3 Méteres rönkben, 
kaMionos és nagyobb 

tételnél kedvezMény, igény 
szerint darabolva, hasítva

SzállítáSSal
10 q-tól, ill. 1 m³-től (1×1×1,7 m)

szalMa taMás (30) 999-7816

Lepd meg párodat egy igazán különleges, 
személyre szóló ajándékkal. 

A szerelemlakat nem csupán külsőleg szép, 
mivel a kis lakat egyszerre hordozza a 

szerelmet, hűséget és összetartozást, 
életre szóló érték, élmény marad 

mindkettőtök számára. 

irodájában!

facebook.com/kattanjrank

kattanjrank@pixfull.hu

06-30/294-7811

Ünnepeljétek a szerelemlakattal! szerelmeteket  

I m p r e s s z u m
Fe le lõs ki adó: MMINFÓ KFT.
E-mail: mako@szuperinfo.hu

Telefon: (30) 425-2868

Nyo más: Lapcom Zrt.

meg je le nik:
Ma kó, Kis zom bor, Csa nád pa lo ta, 

Apát fal va, Ma gyar csa nád, Ki rály he-
gyes, Kö vegy, Amb róz fal va, Csa nád al-

ber ti, Óföl de ák, Nagy ér, Ma ros le le, 
Nagy lak, Pit va ros, Föl de ák, Fe renc-

szál lás és Klárafalva.

Lap zár ta: szer da 17 óra
A Szuper in fó fi ze tett hir de té se ket 
tar tal maz, mely nek va ló di sá gát a 

szer kesz tõ ség nem vizs gál ja, tar tal-
má ért fe le lõs sé get nem vál lal.
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m a k Ó I  m o Z I  m Ű s o r a

Február 11. (szombat) 10.30 BALE-
RINA (3D)  14.15 BALERINA (3D) 

 16.00 NYOMÁS UTÁNA (2D)  
18.00 A SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA 
(2D)  20.30 A SÖTÉT ÖTVEN 
ÁRNYALATA (2D) 

Február 12. (vasárnap) 10.30 
BALERINA (3D)  18.15 A SÖTÉT 
ÖTVEN ÁRNYALATA (2D)  20.30 A 
SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA (2D) 

Február 13. (hétfő) 16.15 ÉLETEM 
CUKKINIKÉNT (2D)  18.00 A 
SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA (2D)  
20.15 A SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA 
(2D) 

Február 14. (kedd) 16.15 ÉLETEM 
CUKKINIKÉNT (2D)  18.00 A 
SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA (2D)  
20.15 A SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA 
(2D) 

Február 15. (szerda) 18.00 A SÖTÉT 
ÖTVEN ÁRNYALATA (2D)  20.15 A 
SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA (2D) 

Február 16. (csütörtök) 16.15 LEGO 
BATMAN – A FILM (3D)  18.15 
ARANY (2D)  20.30 A SÖTÉT 
ÖTVEN ÁRNYALATA (2D) 

Február 17. (péntek) 16.15 LEGO 
BATMAN – A FILM (3D)  18.15 A 
SÖTÉT ÖTVEN ÁRNYALATA (2D)  
20.30 ARANY (2D) 

makÓI városI

tv mŰsora

Február 13. (hétfő) 18.00 Híradó – 
helyi aktuális hírek 18.15 Időjárás elő-
rejelzés 18.17 JUGYU szalagavató 
18.35 Társalgó – színes, kulturális 
magazin 19.05 Szentpéteri Csilla kon-
cert 19.45 Híradó 19.58 Időjárás elő-
rejelzés

Február 14. (kedd) 18.00 Híradó – 
helyi aktuális hírek 18.15 Időjárás elő-
rejelzés 18.17 Fókusz – hírháttér 
magazin 18.30 KERI szalagavató 18.45 
SzomszédVár – turisztikai magazin 19.15 
Tóth Vera koncert 19.45 Híradó 19.58 
Időjárás előrejelzés

Február 15. (szerda) 18.00 Híradó – 
helyi aktuális hírek 18.15 Időjárás elő-
rejelzés 18.17 FogadóÓra – közéleti 
magazin 18.50 JAG gombavató 19.20 
Törzsasztal – borászati és gasztronómiai 
magazin 19.45 Híradó 19.58 Időjárás 
előrejelzés

Február 16. (csütörtök) 18.00 Híradó 
– helyi aktuális hírek 18.15 Időjárás 
előrejelzés 18.17 Társalgó – színes, 
kulturális magazin 19.00 Galamb J. 
szalagavató 19.20 Publikum – kultu-
rális magazin 19.45 Híradó 19.58 
Időjárás előrejelzés

Február 17. (péntek) 18.00 Híradó – 
helyi aktuális hírek 18.15 Időjárás elő-
rejelzés 18.17 Fókusz – hírháttér 
magazin 18.37 Társalgó – színes, kul-
turális magazin 18.55 FogadóÓra – 
közéleti magazin 19.45 Híradó 19.58 
Időjárás előrejelzés

e g y é B  P r o g r a m o k

Február 10. 10 óra Az origami csodá-
latos világa – vándorkiállítás. Helyszín: 
József Attila Múzeum

Február 10. 10 óra Számolj Te is 
szorobánon! – kiállítás. Megtekinthető: 
márius 25-ig. Helyszín: József Attila 
Múzeum

Február 12. 16 óra Alma együttes 
koncertje. Helyszín: Hagymaház

Február 18. 17 óra Farsangi batyus 
bál. Helyszín: Erdei János Városi 
Sportcsarnok

Március 4. 19 óra Elvis, oltár, Miami 
– avagy félmillió dollár gazdát keres. 
Helyszín: Hagymaház

Február 11. Szalagavato after closed. 
Music: dj Raten

Február 17. Sector zero presents 
SanFranciscobeat

Február 18. Back to the LOFT. Retro 
BOKIval

Február 22. KARAOKE a LOFTban

Február 24. ÉLŐZENE A Loftban a Stil 
Szeged zenekarral

Február 25. Sakáltanya. Music: Craig 
W (Loft dj)

Programbörze

Fokhagymapucolásra, bontásra 
SZEMÉLYEKET KERESEK.
Leveleket „Rakásra is“ jeligére

a Szuperinfó irobába várok.

PRÉSGÉPKEZELŐKET
keresünk hódmezővásárhelyi 

munkahelyre.
(20) 320-5229

Dániába keresünk
tapasztalattal rendelkező

mezőgazdasági munkásokat, 
traktorosokat, tehenésze-

ket, sertésgondozókat
(háztáji vagy

üzemi tapasztalattal).
Alap angol nyelvtudás feltétel.

Jelentkezés: (70) 607-0067
anett.sulyi@andreasagro.com,

www.andreasagro.com

Nem italozó

KŐMŰVES 
SEGÉDMUNKÁST
keresek azonnali kezdéssel. 

Bérezés megegyezés
szerint.

(30) 345-1202

Állásbörze

Fokhagymarakásra,
mezőgazdasági munkákra
munkavállalókat keresek.

(70) 210-4949

213.000 Ft bruttó fizetés, 
ingyen szállás, előleg
megoldott. Sárvárra

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT

keresünk többműszakos
munkarendbe.

(20) 224-0242
(30) 791-0950

HEGESZTŐKET ÉS 
ROBOTKEZELŐKET

keresünk
Hódmezővásárhelyi

munkahelyre.
 (20) 320-5229

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves 

kortól, top keresettel.
 00-43-664-599-

96-95, (30) 313-3516

A

(Hódmezővásárhely, 
Tanya 2552.)

mezőgazdasági 
vontatói jogosítván�-

n�al rendelkező

traktoros
munkatársakat 
keres felvételre.

Jelentkezni lehet 
Tóth Sándor gépüzemi 

főmérnöknél a 
0630 286-2344 telefonon 

vagy e-mailben: 
info@hodagro.hu

A

A (Hódmezővásárhely, 
 Tanya 2552.)
• általános hálózati villanyszerelő
• gépjárművillamossági szerelő
• mezőgazdasági szárítókezelői
munkatársakat keres felvételre azonnali belépéssel.  Jelent- 

kezésnél azonos vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny.
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal személyesen, 

az info@hodagro.hu e-mail címen vagy a HÓDAGRO Zrt. 
(6800 Hódmezővásárhely, Tanya 2552.) postacímére elküldve.

VÁSZONKÉP
NYOMTATÁS

 A vakrámára feszített kép különleges dekoráció otthonra 
és különleges meglepetés szeretteidnek!

Ajánlott méretek: 
40x40 cm, 50x60 cm,  60x40 cm,

70x80 cm, 80x90 cm, 100x100 cm. 

EGYEDI BÖGRÉK
Saját családi fotóval, egyedi gondolatokkal, vagy akár
saját grafikával is egyedivé varázsolhatod bögrédet.

Tudjuk, milyen fontos a , vagy reggeli tea kávé!
Fogyaszd egyedi módon!

mail: rendeles@pixfull.hu
mobil: +36-30/294-7811
telefon: 06-62/264-514
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7–10 ÓRÁIG7–10 ÓRÁIG7–10 ÓRÁIG
MINDEN PÁR SPORTCIPŐ,MINDEN PÁR SPORTCIPŐ,MINDEN PÁR SPORTCIPŐ,

FÉLCIPŐ, TOPÁNKA,FÉLCIPŐ, TOPÁNKA,FÉLCIPŐ, TOPÁNKA,
GYEREK- ÉS FÉRFICIPŐGYEREK- ÉS FÉRFICIPŐGYEREK- ÉS FÉRFICIPŐ

MAKÓ, PIACTÉRMAKÓ, PIACTÉRMAKÓ, PIACTÉR
CIPŐK VÉGKIÁRUSÍTÁSA

1.500 Ft-tól

NE VÁR JON CSÜ TÖR TÖ KIG,
FOR DUL JON URO LÓ GUS SZAK OR VOS HOZ

MINDEN KEDDEN 17–18 ÓRÁIG!

U R O  L Ó  G I  A I  M A  G Á N  R E N  D E  L É S
dr. Széll Tamás szakorvos

– gyulladások – prosztatabántalmak
– köves panaszok – vizelési problémák 
– nõi-, férfi vizeletcsepegés – potenciazavarok KEZELÉSE

Makó, József Attila u. 9.

JELMEZKÖLCSÖNZÕ
2017. január 17-tõl

HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 9.00–17.30-IG,
SZOMBATON 9.00–12.00-IG

ÚJRA NYITVA!
MAKÓ, ERDÉLYI PÜSPÖK U. 60.

MEGÚJÚLT KÖRNYEZETBEN,
SOK ÚJ JELMEZZEL

VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIT!
KÖLCSÖNZÉSI DÍJAK:
1.000–3.000 FT-IG

Telefon: (30) 953-8954
 Tuli Duri Jelmezkölcsönzõ
tuliduri.wordpress.com

Személyi hitel, jelzáloghitelKiss Gábor  irodavezető 06 30/768-0507

Tel./fax: 06-62/638-458MAKÓ, SZEGEDI UTCA 9-13.
MAKÓI HITELKÖZPONT www.mako.benks.hu

ÚJ AKCIÓ

INGYENESEN NYITHATÓ
LAKÁSTAKARÉK MÁR CSAK 3 NAPIG!

CSAK A

ÉS A

IRODÁBAN!

A HÓDAGRO Zrt. Vadásztársaság
(6800 Hódmezővásárhely, Tanya 2552.)

munkatársat keres

hivatásos vadász
munkakör ellátására.

Feltétel középfokú szakmai végzettség. Szakmailag elhivatott 
személy jelentkezését várjuk, pályakezdők is jelentkezhetnek.

Jelentkezni lehet Szabó Lajos VT. elnöknél 
a társaság szikáncsi központjában.

Telefon: 0630 4888-034    E-mail: info@hodagro.hu

A A 


