
makó és körzete 2017. március 11.,  XXIII/10.
Makó, József Attila u. 4. Telefon: (30) 425-2868  ·  E-mail: mako@szuperinfo.hu

Miklán Lilla kozmetikus, sminkes és szempilla designer
� �e�elentkezés� ���� ��������
� �ak�, �as u. �.   � ���.facebook.com/varazslatkozmetika

A legmodernebb technikákkal, innovatív
eljárásokkal, elektrokozmetikai gépekkel
színesített kezelésekkel várlak szeretettel.

A legmodernebb technikákkal,
innovatív eljárásokkal,
elektrokozmetikai gépekkel
színesített kezelésekkel várlak szeretettel.

MEGNYÍLT!

Miklán Lilla kozmetikus, sminkes és szempilla designer
� �e�elentkezés� ���� ��������
� �ak�, �as u. �.   � ���.facebook.com/varazslatkozmetika

� 3D szempilla hosszabbítás
� tisztító- és kiskezelések � exkluzív arckezelések
� tartós szempilla- és szemöldökfestés
� nappali, alkalmi és esküv�i sminkek
� sz�rtelenítés, kézápolás

Barbi
Használt

Divat

��TRA ��N�S���
HASZNÁLT RUHÁK

Makó, Teleki u. 2. �� ���� ��������� ��������
NYITVA: ���� ����, �zo� ���2, V� Z��VA

MINDEN �ÉT��� ÁRUFELTÖLTÉS!

gyermek ruhák
n�i���r� ruhák
��t�l ��L�e� m�retig
munkaruházat
�i��, tá�ka, �át�kok

TÉLI AKCIÓNK
BEFEJEZ���TT.

MEGÉRKEZETT
A TAVASZI ÁRUKÉSZLET!

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

Építõanyagok
Teherfuvarozás, gépi rakodás

Tüzelõanyagok:
• tölgy tûzifa
• barnaszén
• brikett • fabrikett
• kazánszén

GABI állAteledel
és kutyAkozmetIkA

Makó, Hajnal u. 8.
(20) 501-3100

Nyitva tartás:
H–P: 8–17, Szo: 8–12

bolhanyakörv,
bolhapor
850 Ft

bolha- és
kullancsirtó csepp
650–3.900 Ft
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Az FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút,

Külterület 0551/2. hrsz.) értesíti a lakosságot, hogy

2017. március 15-én (szerdán)

MAKÓN
a közszolgáltatás folytonosságának fenntartása érdekében

a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
a megszokott rendben történik az adott településen.

Kérjük, a hulladéktároló edényeket reggel 7 óráig az
ingatlan előtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

Ügyfélszolgálati irodánkban állunk a lakosság rendelkezésére.

Ügyfélszolgálati irodánk:
Makói ügyfélszolgálati iroda

6900 Makó, Széchenyi tér 7., 1/16., Telefon: 30/948-6363
Internetes elérhetõség: www.fbhnpkft.hu, e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

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

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.

KÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁS

ÁRUSZÁLLÍTÁS
A HÉT BÁRMELY

NAPJÁN, RAKODÓKKAL
VAGY ANÉLKÜL.

HÍVJON BIZALOMMAL!

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

I. osztályú
TRAPÉZ- és CSEREPES-

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

A

értékesíteni kívánja 
használaton kívüli 

állattenyésztési tele- 
peit és telephelyeit.

Érdeklődni Szabó Lajos 
elnök-vezérigazgatónál lehet:
& 0630 4888-034

HATALMAS
CIPŐ- ÉS RUHAVÁSÁR

Női cipők, félcipők, papucsok, női sportcipők, 
topánkák, gyerekcipők, férficipők ..... 1000 Ft-tól
Női topok, felsők ................................ 1000 Ft/db
Férfipólók............................................ 1000 Ft/db
Női leggingsek, cicanadrágok ............ 1000 Ft/db
Női, férfi-szabadidőalsók .................. 1000 Ft/db
Olasz, török divatáru hatalmas választékban!

Makón a piactér hátsó bejáratánál (Hajnal u.
felöl) március 12-én (vasárnap) 8–12 óráig.

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

Nyitva tartás: h-p: 7�16

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

Akár ingyenes kiszállítással is!

TÛZIFÁK:
darabolva

PB GÁZPALACK CSERE

Szezonvégi szén kiárusítás
10q alatt -300 Ft / 100 kg, 

10q felett -500 Ft / 100 kg az aktuális árból.

március 26. és április 2. között ZÁRVA
NYITÁS: ÁPRILIS 3.

Akció: márc. 31-ig, vagy a készlet erejéig.

Minőségi 
tűzifa

•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
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11. hét Le ves, des  szert ME NÜ

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

Kedd Karfiolleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Zöldségkrémleves (300 Ft)
 Meggyes rolád (250 Ft)

Szer da 
 ÜNNEp
 
 

Csü tör tök Csontleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Szárnyaskrémleves (300 Ft)
 Krémes palacsinta (100 Ft)

pén tek Gulyásleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Zellerkrémleves (300 Ft)
 Almás rétes (220 Ft)

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

E Marhapörkölt, galuska vagy 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 Sült tarja ínyenc módra, forgatott burgonya 900 Ft
J Harcsapaprikás, galuska 900 Ft
K Gyros tál  900 Ft

A Sajtos-pórés pulykatokány, tészta
B Szekszárdi sertésapró, zöldséges rizs
C Sajttal töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Chilisbab

A Tavaszi sertésszelet, zöldséges rizs
B Frankfurti sertésapró, tészta
C Sajttal, ananásszal töltött sertésszelet tejfölös burg.
D Paradicsomos húsgombóc

A Lecsós sertésszelet, tészta/rizs
B Bogdáni sertésapró, tarhonya
C Velõvel töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Tökfõzelék, sertéspörkölt

A Burgonyás  vagy diós tészta
B Borsos tokány. tészta
C Pusztaszeri töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Bolognai spagetti

A Tejfölös-gombás sertésszelet, tészta
B Sajtos-tejszínes sertésapró, zöldséges rizs
C Kaszinó töltött sertésszelet, vegyes köret
D Sült csirkecomb, törtburgonya

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. 03. 13–03. 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

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)

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

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

KÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁS
RAKODÓKKAL
VAGY ANÉLKÜL.

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
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Gerizdes elején, 3 szobás téglaház 
eladó. 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.

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

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

Kiszomboron, a Maros-parton, 
Szugoly dűlőben 1657+400 négy-
szögöl gyümölcsös (30 db termő 
fával) kúttal, épülettel eladó. 
Telefon: (20) 972-1777, (30) 214-
8617.

Orosházán, a Vásárcsarnokban 
üzlethelyiség eladó. Telefon: (30) 
477-2542.

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

Eladó Orosházán, az Iglói utcában 
531 m²-es építési telek, amelyen 
2008-ban épült egy 80 m²-es, 
dupla Lindab garázs. Az ingatlan 
vállalkozásnak, telephelynek is 
alkalmas. A garázs kialakítható rak-
tárnak, de elfér benne több gépjár-
mű is (akár lakóautó vagy kisteher-
autó is). A telek bekerített, saját fúrt 
kúttal, szennyvízbekötéssel, szoci-
ális helységgel, termő gyümölcs-
fákkal rendelkezik. Irányár: 8,5 mil-
lió Ft. Telefon: (30) 945-4782.

Belvárosban felújítást igénylő, 
nagy alapterületű magánház, közös 
kapubejáróval eladó. Telefon: (70) 
222-0275.

Lakásokat keresek 12.000.000-ig! 
Telefon: (30) 955-0401

Makó, Királyhegyesi utcai, jó álla-
potú téglaház eladó. Telefon: (30) 
968-4298.

Nagyéren felújított, összkomfortos, 
padlófűtéses, kondenzációs kazá-
nos, parkosított udvarral, gazdálko-
dásra alkalmas családi ház eladó. 
Telefon: (30) 477-2542.

Házakat keresek 1.000.000-
30.000.000-ig! Telefon: (30) 955-
0401

Makói, 2 szobás, egyedi 
cirkófűtéses, földszinti panellakás 
eladó. Ár: 6,95 M Ft. Telefon: (30) 
407-6467.

Kiszomboron 3 szobás lakás, 
garázzsal és földterülettel eladó. 
Telefon: (30) 433-1916.

Makó, Verebes u. elején felújított 
ház eladó. Telefon: (30) 524-9321.

Makó, Ráday ltp. D/2, IV. emelet 
15. sz. lakás eladó. Telefon: (30) 
303-2543.

Királyhegyesi, nagyportájú ház, 
ipari árammal, központi fűtéssel 
eladó. Telefon: (30) 519-4533.

Makón, a Sarkantyú utcában ház 
eladó. Telefon: (20) 298-5488.

Makón építési telek (672 m²) eladó. 
Telefon: (30) 207-0450.

Sürgősen eladó Földeák, Eötvös u. 
29. sz. ház. 2 szobás, konyha, 
fürdőszoba, 1370 m² kert, össz-
komfortos, tehermentes. Telefon: 
(62) 457-352.

Királyhegyesen parasztház kerttel 
eladó. Telefon: (30) 251-2039.

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

Német partnereim részére keresek 
családi házat, tanyát, nyaralót. 
Telefon: (30) 282-9225.

Földet keresek, bérbeadottat is! 
Telefon: (30) 955-0401

Ráday ltp-en, II. emeleti, középső, 
2 szobás lakás eladó. Irányár: 7,5 
M Ft. Telefon: (30) 443-8892.

Makó, Bolygó u. 14. sz. alatt utcai 
házrész, garázzsal eladó vagy 
elcserélhető kertes házra. Telefon: 
(30) 589-0646.

Makó, Kálvária utcai kertes ház 
eladó, elcserélhető makói lakásra, 
értékbeszámítással. Telefon: (30) 
735-4451.

Kiszomboron, Szegedi utcán pa-
rasztház nagy telekkel eladó. 
Irányár: 4 M Ft. Telefon: (70) 362-
3230.

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

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.

Föld fokhagymának kiadó. Telefon: 
(70) 268-7535.

Albérletet keresek. Telefon: (30) 
821-1697.

Földet bérelnék. Telefon: (30) 862-
4956.

Makón összkomfortos, bútorozott 
albérlet 1 személynek kiadó, szám-
laképesen is. Telefon: (70) 336-
8029.

Ha kell egy lakás… Szerelmi búvó-
hely Hódmezővásárhelyen 3.000 
Ft-tól. Telefon: (70) 204-0991.

Garázs, tárolóhelyiség, magánpar-
koló kiadó, zárt, bekamerázott terü-
leten. Makó, Ráday u. 20. A főtértől 
5 percre. Telefon: (70) 270-0870.

Makó főterén 32 m² üzlet/iroda 
bérelhető. Telefon: (20) 946-8434.

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

á l l a t

Sárga tojótyúk, 550 Ft/db, ingye-
nes házhoz szállítással, márciusra 
megrendelhető. Telefon: (30) 835-
1121.

2 db 140–150 kg körüli hízó eladó. 
Érdeklődni: Makó, Batthyány u. 1. 
Telefon: (62) 210-915, (20) 561-
4591.

Vágónyúl eladó. Telefon: (30) 454-
6116.

Fajtatiszta labrador kiskutyák 
eladók. Telefon: (20) 988-3755.

Kiscicák ingyen elvihetők. Telefon: 
(20) 527-2225.

Sárga tojótyúk megrendelhető. 550 
Ft/db. Telefon: (30) 676-7267.

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

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

Hízó (100–150 kg-os és 300 
kg-os), valamint kisbálás fűszéna 
eladó. Telefon: (30) 527-9010.

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

Vágni való fehér csirke, 2,7 kg-os, 
480 Ft/kg, ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhető. Telefon: (30) 
835-1121.

5 db fiatal hasas tehén eladó. 
Telefon: (30) 394-8494.

2 db jerke bárány, 120–150 kg 
fehér, húsjellegű hízók eladók. 
Telefon: (30) 698-0825.

110–130 kg-os hízók eladók. 
Telefon: (20) 388-9431.

Kissúlyú hízók eladók. Telefon: 
(20) 244-0379.

6 db anyabirka, 6 db bárány, 1 db 
kos, 2 db egyéves növendék birka, 
továbbtartásra is alkalmas, eladó. 
Telefon: (70) 513-4315.

Bárányok eladók. Telefon: (70) 
265-6473.

2 db 4 éves Mopsz szuka hobbi 
célra eladó. Irányár: 10.000 Ft/db. 
Telefon: (30) 824-2747.

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650 
Ft/db. Telefon: (20) 204-2382.

1 db 140–150 kg körüli, fehér 
húsjellegű hízó eladó. Telefon: (62) 
215-992.

4 kg-os vágótyúk máris kapható. 
Kérésre megtisztítom és házhoz 
szállítom. Telefon: (62) 297-079, 
(30) 299-3168.

Bárányok eladók. Telefon: (30) 
321-7782. 

Nem tápos, 170–180 kg-os fehér 
hízó eladó. Telefon: (30) 504-6200.

Fejős kecske és lucernamag eladó. 
Telefon: (62) 220-603, reggel 7–8 
óra között.

2 db húsjellegű, nagysúlyú hízó 
eladó. 400 Ft/kg. Telefon: (30) 443-
1079.

Pulyka, 6 hetes, fehér, 2.500 Ft/db, 
ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. Telefon: (30) 835-
1121.

Berni pásztor kiskutyák eladók. 
Szállítás megoldható. Telefon: (30) 
890-1093.

j á r  m û

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

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

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

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

John Way CJ 125-ös motorkerék-
pár eladó. Telefon: (70) 310-1485. 

2x1,1 méteres utánfutó eladó 
75.000 Ft-ért. Telefon: (70) 424-
7820. 

60 ládás utánfutó újszerű állapot-
ban eladó. Telefon: (30) 387-2066. 

Maruti eladó 165.000 Ft-ért. 
Telefon: (30) 387-2066. 

Suzuki 1,0 eladó 150 e.Ft-ért. 
Telefon: (30) 387-2066. 

Utánfutó (30 db) eladó. Telefon: 
(70) 424-7820. 

Opel Astra 1,4-es 320 e.Ft-ért 
eladó. Telefon: (70) 632-5836. 

Lada Níva eladó 299.000 Ft-ért. 
Telefon: (70) 424-7820. 

Suzuki Swift 2001. évj. gyári álla-
potban eladó 480.000 Ft-ért. 
Telefon: (70) 424-7820. 

Tréler eladó. Telefon: (70) 424-
7820.

Nissan Almera és 5 q-ás utánfutó 
eladó. Telefon: (30) 475-3218.

VW Passat kombi, B5.5, 2001-es 
évjáratú, eladó. Telefon: (30) 967-
6357.

MTZ 50, 80, traktorokat, eszközö-
ket, pótkocsit keresek saját részre, 
felújításra szoruló állapotban. 
Telefon: (30) 336-0433.

Felnire szerelt 195/R15-ös nyári 
gumiszett Ford Focushoz eladó. 
Telefon: (70) 274-3174.

Lady utánfutó eladó. Telefon: (20) 
915-9585.

s z o l  g á l  t a  t á s

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

Ingatlanbörze
EnERgETiKai TanÚSÍTvÁny 

gyORSan, jó ÁROn! pÁLyÁZa-
TOKhOZ, adÁSvÉTELi SZERZő-
dÉSEKhEZ, hiTELEKhEZ. cSOK, 

hiTEL TELjES ügyinTÉZÉSE.
ingaTLanKÖZvETÍTÉS, ÉR TÉKBEcS LÉS.

MindEn aMi ingaTLan!
 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

Makó központjában teljesen 
felújított és kibővített polgári 
ház 32 M Ft

Kökény utcában kocka tégla-
ház 7,8 M Ft

Kerkápoly utcai, jó állapotú 
egykori kocsma 4,9 M Ft

Zrínyi utcában összkomfortos, 
jó állapotú parasztház 7,2 M Ft

Kálvária utca közelében 3 szo-
bás ház 5,1 M Ft

Üstökös utcában felújított, 
kibővített téglaház, 3 szoba + 
nappalis 13,9 M Ft

Szegedi utcán 200 m²-es pol-
gári ház akár panziónak vagy 
elegáns otthonnak 15,5 M Ft

Malibu kávézó üzletsora és egy 
modern családi ház a város szí-
vében 118 M Ft

Eötvös utcai, két lakrészből álló 
nagy ház 9,5 M Ft

Megyeház utcai, földszinti 
lakás, jó társasházban 4,9 M Ft

Vásárhelyi utcán felújított pol-
gári ház, modern lakrésszel és 
üzlethelyiséggel 15,5 M Ft

Bónusz kiskocsma saját telken, 
a Maros parton eladó.

Hold utcán, kiváló helyen 3 
szobás ház 9,5 M Ft

Almási utcában 4 szoba + 
amerikai típusú konyhával, 
nappalival rendelkező modern 
kialakítású ház 21 M Ft

energetIKaI tanÚsÍtVány 
olCsÓn!

HIVatalos értéKbeCslés!

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

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

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

Gázkészülékek javítása, karban-
tartása, víz-, gáz- és központi fűté-
sek szerelése. Telefon: (20) 323-
5090.

Mindenféle éghető hulladék, tör-
melék, lomhulladék, állati trágya 
elszállítása lovaskocsival. Teljes 
körű udvar- és padlástakarítás, 
lomtalanítás reális áron. Telefon: 
(70) 525-0090.

Metszés: gyümölcsfák, szőlő, tuják 
és egyéb növények + lemosatás. 
Telefon: (30) 876-4825.

Talajvíz elleni vízszintes falszigete-
lés fűrésztechnikával történő befű-
zését vállalom tégla- és vályogfal-
nál. Telefon: (30) 935-6527.

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

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. 
Hétvégén is. Telefon: (20) 299-
2233, (70) 578-3656, (30) 481-
0585.

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

Tetőáthajtást, tetőjavítást vállalok. 
Telefon: (30) 263-4358.

Kútfúrás. Telefon: (30) 554-5544.

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

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

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

Kőműves-, burkoló és ácsmunkát 
vállalok. Telefon: (70) 588-2720.

Villanyszerelést vállalok. Telefon: 
(70) 665-1722.

Társasházak részére külső feljáró-
lépcsőket gyártunk műkőből. 
Pihenők felújítását, akadálymente-
sítést, belső lépcsők gumipótlását 
vállaljuk. Telefon: (70) 235-1931.

Műanyag redőny, faredőny javítás 
készítés gyors precíz áron. Telefon: 
(70) 227-6273, (30) 735-0746.

Kerítések, kapuk készítése, talaj-
fúrás. Telefon: (30) 265-2305.

Cserépkályhák (új, bontott) beépí-
tése, újrarakása, karbantartása. 
Telefon: (20) 978-3962.

Ácsmunkát vállalok (szegés, átra-
kás és minden egyéb). Telefon: (30) 
820-9558.

Beázások azonnali javítását vállal-
juk. Telefon: (30) 776-9997.

Épületek felújítását, vakolását, 
falazását, betonozását, tetőjavítást 
és tetőáthajtást vállalok. Telefon: 
(30) 263-4358.

Favágás fáért is. Telefon: (20) 807-
1839.

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

2 köbméteres teherautóval törme-
lék elszállítást, trágyahordást vál-
lalok. Szántást, rotálást, fogasolást, 
tárcsázást vállalok. Telefon: (30) 
383-7859.

Kézi rotálás. Telefon: (70) 630-
7405.

Tetőjavítást, ereszcsatorna készí-
tést, javítást, kőműves munkát, 
festést vállalunk. Telefon: (70) 227-
6273, (30) 735-0746.

Kertek, kiskertek, gyümölcsösök 
rotálását és fűnyítását egész évben 
vállalom. Telefon: (30) 493-3029.

Kisgéppel fokhagyma útallást, 
szántást, rotálást, gazvágást vál-
lalok. Telefon: (30) 381-1677.

Mérleghitelesítés! Mérlegek javí-
tását, hitelesítését vállalom, rövid 
határidővel. Telefon: +36 (70) 202-
5181.

Szántást, tárcsázását vállalok. 
Telefon: (30) 304-0610.

www.xablak.hu Nyílászárók szé-
les választéka (pl. 120×150 cm: 
29.500 Ft) Telefon: (70) 360-9538.

Mindenfajta kőművesmunkát vál-
lalok. Telefon: (70) 558-2372.

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

Mindenféle mezőgazdasági 
munkát vállalunk 9–40 főig. 
Kiszállás megoldható. Telefon: (30) 
353-3259.

Kivehető fogsor készítése, javítása, 
fogpótlás, alábélelés, kapocs, 
törésjavítás garanciával. Telefon: 
(30) 908-1798. 

Régi tető javítását, áthajtását, új 
tetők készítését, tetők, lapostetők 
szigetelését akár anyaggal is válla-
lom. Referenciákkal rendelkezem. 
Gyors és precíz munka, kedvező ár. 
Tetőmunkák előrendelését felves-
zem. Telefon: (70) 295-0106.

Veszélyes fák lebontását, faápolást 
vállalok alpin technikával. Telefon: 
(70) 251-5383.

Beázások megszüntetését válla-
lom. Telefon: (20) 403-3243, (70) 
295-0110.

Régi tetők bontását, javítását vala-
mint új tetők készítését vállalom 
korrekt áron, gyors határidővel. 
Hívjon bizalommal akár hétvégén 
is. Telefon: (20) 403-3243, (70) 
295-0110.

Bármilyen hulladék- és törmelék-
szállítást vállalok. Telefon: (30) 
744-8815, (30) 747-6747.

Tetők javítását, beázások meg-
szüntetését vállalom. Telefon: (70) 
360-4328.

Régi tetők javítását, szobafestést, 
komplett fürdőszoba felújítást, 
kisebb kőművesmunkát vállalunk. 
Telefon: (30) 603-7582.

Villanyszerelést vállalok, kiseb-
beket is. Azonnali kezdés, megbí-
zható csapattal. Telefon: (30) 236-
5882.

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

Sorselemzés, kártyajóslás, csalá-
di, párkapcsolati problémák, szer-
elem kötés, átok-rontás levétele. 
Hívásra házhoz megyek. Telefon: 
(30) 924-3867.

Mindenféle ház körüli munkát vál-
lalok. Telefon: +36 (20) 548-8505.

V e  g y e s

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.

Márciusi tűzifa akció tavalyi áron! 
Kaloda 80x80x130cm ár: 
9900F t -12500F t -14500F t - ig 
Termékeink kb. 10 hónapos kiter-
melés, akác, tölgy, bükk Fuvar 
mennyiségtől, függően ingyenes 
házhoz szállítás! Akár 24 órán belül 
fuvarunkat teljesítjük. Ömlesztett 
m3 ár: 15100 Ft-15900 Ft. Hívjon 
bizalommal! Telefon: (30)752-1650

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

Tavaszi fokhagyma felvásárlás 
emelt árakon: 5+ 1.250 Ft/kg, 45+ 
1.150 Ft/kg, 4+ 1.000 Ft/kg, 3+ 
750 Ft/kg, ipari 350 Ft/kg. Azonnali 
fizetéssel. Telefon: (30) 186-2325, 
hétvégén is hívható.

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.

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

Ágyazható kanapé + kanapé + 
fotel + puff 35.000 Ft. Telefon: (62) 
218-786.

Csípős fűszerpaprika eladó. 
Telefon: (20) 921-9392.

Búza, kukorica és zab eladó. 
Telefon: (20) 919-2132.

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

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

Gyökér és paszternák földben 
eladó. Telefon: (30) 287-3971.

Vöröshagyma (Radar) feketemag 
eladó. Telefon: (70) 222-0275.

Lucernamag eladó. Telefon: (20) 
422-6574.

Makói, Stutgarti feketemag eladó. 
Telefon: (30) 589-1920.

Búza eladó. Telefon: (30) 844-
0073.

Makói dughagyma (III. és IV.) eladó. 
Telefon: (30) 656-3023.

Kisbálás lucernaszéna eladó. 
Telefon: (30) 844-0073.

Háromkerekű felnőtt kerékpár, új 
állapotban eladó. Telefon: (20) 242-
8484.

Ételmaradékot, száraz kenyeret 
mosléknak és zöldséghulladékot 
elfogadok. Telefon: (20) 547-7651.

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

Kukorica 3100 Ft/100 kg, háztáji 
kocsi és ekék eladók. Telefon: (70) 
268-7535.

Körbálás fűszéna eladó. Telefon: 
(30) 356-9542.

Alapba való darabtégla ingyen elvi-
hető. Telefon: (30) 356-9542.

MTZ 82-es traktor, függesztett per-
metező, 3 fejes eke eladó. Telefon: 
(30) 360-6662.

Szilvacefre (két üstre való) eladó. 
Fizetés: a kifőzött pálinka után. 
Telefon: (20) 966-5220.

Petrezselyem földjében eladó. 
Telefon: (30) 605-6203.

Lucernamag eladó. Telefon: (20) 
422-6574.

Mini-Bizi ajánlata: hűtőszekrény 
16.000 Ft, női kerékpár 14.000 Ft, 
LCD tv (72 cm-es) 35.000 Ft, gáz-
tűzhely (vezetékes) 16.000 Ft. 
Makó, Úri u. 11., Telefon: 214-751, 
(20) 987-7119.

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.

Adja fel apróhirdetését

kényelmesen
egyszerűen
gyorsAn
bárhonnAnwww.szuperinfo.hu

„nincs kedve
kimozdulni?“
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Tűzifa eladó! Akció: nyárfa 10.000 
Ft/m3, juhar, kőris 15.000 Ft/m3 
kiszállítva. Telefon: (30) 217-
5575, (70) 506-8000.

Körbálás széna eladó. Telefon: 
(30) 990-1571.

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

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

Figyelem! Használt bőrruházat, 
bőrdzsekik, bőrkabátok, bőrmellé-
nyek, női, férfitáska stb. olcsón 
kapható. Nyitva: keddtől péntekig 
14–18, szombaton 10–12 óráig. 
Hmvhely, Révai u. 11/a.

Rossz, átfolyós vízmelegítőt vásá-
rolok. Telefon: (30) 744-8815, (30) 
747-6747.

Rossz akkumulátor t , 
hulladékvasat vásárolok. Telefon: 
(30) 744-8815.

Kis- és nagyméretű tégla eladó, 
házhoz szállítva. Telefon: (30) 
744-8815.

Bontásból mindenféle építőanyag, 
pala, nyílászárók, stb. eladók. 
Telefon: (70) 884-7785, (70) 360-
4328. 

MTZ után való 3,8 m-es, össze-
csukható fogas kombinátor, vala-
mint egy 80–120 LE után való 
3,2-es vontatott tárcsa eladó. 
Telefon: (30) 391-1699.

Hűtő (7 fiókos, Indesit) eladó. 
Telefon: (62) 209-194.

Tavaszi fokhagymát vásárolok. 
Telefon: (30) 733-3455.

Fiatal gyűjtő vásárol zománcos 
babakádat (3000-6000 Ft), alumí-
nium tejeskannát (2000 Ft), disz-
nóvágó asztalt, gyalupadot, fatek-
nőt, bádogteknőt, bádogkádat, 
régi bútorokat, spalettár (3000-
9000 Ft), mindenfajta könyvet és 
régi üvegeket. Telefon: (20) 588-
0830.

Vásárolok mindenféle vasat, fém-
hulladékot, babakádat (3000-6000 
Ft), bádogkádat, fa- és bádogtek-
nőt, spalettát, asztalt, disznóvágó 
asztalt, gyalupadot, edényeket, 
porcelánfigurákat. Hívásra azonnal 
házhoz megyek. Telefon: (30) 214-
9830.

Tavaszi sörárpa vetőmag, csává-
zott˝ eladó. Telefon: (70) 610-
3180.

Vásárolok régi szekrényeket, szé-
keket, hokedliket, bádogkádat, 
zománcos babakádat, mindenféle 
használaton kívüli eszközt, teljes 
hagyatékot. Telefon: (30) 814-
8959.

Gyökér földjében (17 lánc) eladó. 
Telefon: (30) 316-0053.

Heston körbálázó, fogasos kom-
binátor (hidraulikus összec-
sukású), függesztett permetező 
800/12 és függesztett tárcsa 
eladó. Telefon: (30) 467-9514.

Lakberendezési tárgyak, hag-
yaték, mindenféle lim-lom 
felvásárlása. Telefon: (30) 684-
1693.

Sózni való szalonnát veszek. 
Telefon: (30) 646-6958.

Kalmárrosta, T25-ös traktor 450 
üzemórával, ekével és Saxonia 24 
soros vetőgép eladó. Telefon: (30) 
677-4344.

Gyümölcsfa lerakatunk ismét 
megnyitott a tavaszi szezonra! 
Termelői gyümölcsoltványok szé-
les választéka kis és nagy tételben 
is Hódmezővásárhely, Damjanich 
u. 9.sz. alatt. Telefon: (70) 608-
6964.

Mosogatógép, 5 éves, Haier, 12 
személyes, 60 cm széles és új fali 
trezor eladó. Mindkettő szép és jó 
állapotú. Telefon: (20) 456-2116.

Tomos vízhúzó szivattyú 50 m-es 
csővel eladó. Telefon: (30) 475-
3218.

IKEA-s franciaágy matraccal, egy 
fotelágy, egy gyerekheverő 
matraccal, egy rácsos gyerekágy, 
egy kihúzható kanapé, valamint 
hőkezelt sonkahagyma (I-es, II-es) 
eladó. Telefon: (30) 317-8440.

Apátfalván termálvízzel fűtött 
fóliasátrak eladók. 3 db sátor, 
2500 m², vödrös termesztéssel, 
tápozógéppel, nagy értékű 
műtrágyával, sok növényvédő 
szerrel, ködképző géppel vagy 
ezek nélkül eladó. Telefon: (30) 
443-1924.

Búza és tritikálé eladó. Telefon: 
(30) 599-5250.

Litván tőzeg eladó! Palántázáshoz, 
magvetéshez 250 l. Jó minőségű 
tőzeg kamionos tételben bruttó: 
3.650 Ft/db megrendelhető. 
Telefon: (20) 222-1689.

Takarmányborsó tisztítva, Zitai 
apróhagyma I. és II. hőkezelve 
eladó. Telefon: (30) 439-0622.

Forrás 300 l-es permetező, 10 
m-es kerettel, 2 soros kukorica 
vetőgép, kisgép után eladó. 
Telefon: (30) 381-1677.

Vásárolok régi bútorokat korrekt 
áron, tollat, disznóvágó asztalt. 
Telefon: (70) 615-2198.

Eladók kétajtós szekrények, 
heverő, 2 személyes kanapé, 
Singer varrógép, asztalok, székek. 
Telefon: (30) 416-4825.

Makó, Attila u. 43. sz. alatt búza 
eladó.

Tavaszi fokhagyma eladó. 
Telefon: (30) 733-3455.

Eladó KD160-as terménydaráló. 
Telefon: (30) 524-9321.

Teljes körű lomtalanítást és 
törmelék elszállítást vállalok. 
Telefon: (30) 890-1093.

Szárított lila sonkahagyma, dugh-
agyma (I., II.) és őszi árpa eladó. 
Telefon: (20) 468-3967.

Paszternák földjében eladó. 
Telefon: (70) 284-8638.

Fokhagymaközép eladó. Telefon: 
(20) 807-1839.

Födémgerenda eladó. Telefon: 
(30) 263-2671.

Ipari ezüst, amalgám, platina, pal-
ládium felvásárlása helyszíni kész-
pénzfizetéssel. Telefon: (70) 292-
1004.

Pedálos Moszkvics kisautót kere-
sek eredeti állapotban. Telefon: 
(70) 361-2850.

Retró bútorok eladók. Telefon: 
(30) 329-9433.

Olasz (FAZA) függesztett 
műtrágyaszóró eladó. Irányár: 
32.000 Ft. Telefon: (30) 214-9721.

57 q szárított kukorica eladó. 
Telefon: (30) 209-8251.

Akkumulátort, vashulladékot és 
színesfémet vásárolok reális áron. 
Telefon: (30) 890-1093.

Roncsautóját elszállítom vagy 
adásvételivel megvásárolom. 
Telefon: (30) 890-1093.

Figyelem! Használt, jó állapotú 
bőrruházat vásár 1500 Ft/db áron 
(bőrdzseki, bőrkabát, stb.) minden 
vasárnap 10-12 óráig a Hmvhely, 
Szerencse u. 2. sz. alatt.

t á r s K e r e s é s

62 éves férfi korban hozzáillő höl-
gyet keres. Telefon: (30) 388-
0900.

Nyugdíjas férfi hölgyet keres 57 
éves korig, aki kölcsönös szimpá-
tia esetén hozzám költözne. 
Telefon: (30) 838-8914.

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

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 9.00-tól 
Teréz utca 36/B, Csongrádon már-
cius 24-én 13.50-től Nagymező u. 
37. Telefon: (70) 579-5983, (20) 
4 2 8 - 4 4 8 6 ,  w w w .
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

Makói irodába kisegítő munkakör-
be asszisztens hölgyet keresek 
könyvelési munkák előkészítésére 
napi 4 órában. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal Makó, Bárányos 
sor 20. sz. alatt.

A Koncsek Trans Kft. gépkocsive-
zetőt keres furgonra, csak nem-
zetközi fuvarozásban szerzett gya-
korlattal! Telefon: (20) 416-6840.

Kőművest felveszünk, munkájára 
igényes, nem italozó személyében. 
Telefon: (70) 207-3393. 

Makói pelletüzem férfi munkatár-
sat keres csomagolói és gépkeze-
lői munkakörbe. Jelent-kezni fény-
képes önéletrajzzal Makó, 
Bárányos sor 20. sz. alatt.

Traktorost keresek. Telefon: (30) 
293-3478.

Makói sörözőbe megbízható női 
pultost keresek, állandó vagy 
alkalmi munkakörbe. Telefon: (70) 
377-1490.

Gyakorlattal rendelkező trakto-
rost keresek. Telefon: (70) 946-
1421.

Dániába keresünk tapasztalat-
tal rendelkező mezőgazdasági 
munkásokat, traktorosokat, tehe-
nészeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: (70) 607-0067, anett.
sulyi@andreasagro.com; www.
andreasagro.com

Kistraktorhoz és földmunkához 
értő, megbízható férfi munkaerőt 
keresünk. Telefon: (30) 554-2892.

Földeáki pizzériába pizzafutárt és 
konyhai kisegítőt keresünk. 
Telefon: (70) 254-5093.

Eladói, árufeltöltői munkát kere-
sek. Kisegítőit is. Telefon: (30) 
291-8736.

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

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

Megbízható mezőgazdasági 
segédmunkásokat felveszek. Kft., 
bejelentett munkalehetőség. 
Telefon: (30) 353-3259.

Romos ház bontásához szakem-
bert keresek. Telefon: (20) 203-
5240.

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

Alkalmazottat felvesz ingatlaniro-
da fő- vagy másodállásban 
(alapbér+jutalék). Telefon: (30) 
334-5262.

Lakatosokat és présgépkezelőket 
keresünk hódmezővásárhelyi 
munkahelyre. Telefon: (20) 320-
5229.

Kö szön jük, 
hogy ná lunk 

hir de tett!

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

Március 11. (szombat) ZÁRVA

Március 12. (vasárnap) 14.00 LEGO 
BATMAN – A FILM (3D)  16.00 
HOLDFÉNy (2D)  18.15 KONG: 
KOPONyA-SZIGET (3D)  20.30 
KONG: KOPONyA-SZIGET (3D) (2D) 

Március 13. (hétfő) ZÁRVA

Március 14. (kedd) 16.15 KONG: 
KOPONyA-SZIGET (3D) (2D)  
18.30 KONG: KOPONyA-SZIGET (3D) 
(2D)  20.45 HOLDFÉNy (2D) 

Március 15. (szerda) 14.00 LEGO 
BATMAN – A FILM (3D)  16.00 
HOLDFÉNy (2D)  18.00 KINCSEM 
(2D)  20.15 KONG: KOPONyA-SZI-
GET (3D) (2D) 

Március 16. (csütörtök) 16.15 
LOGAN–FARKAS (2D)  18.45 KIN-
CSEM (2D)  21.00 KONG: KOPO-
NyA-SZIGET (3D) (2D) 

Március 17. (péntek) 14.15 KONG: 
KOPONyA-SZIGET (3D) (2D)  
16.30 KINCSEM (2D)  18.45 T2  
TRAINSPOTTING (2D)  21.00 
LOGAN–FARKAS (2D) 

Március 18. (szombat) 16.30 
KONG: KOPONyA-SZIGET (3D) (2D) 

 18.45 KINCSEM (2D)  21.00 
T2  TRAINSPOTTING (2D)  

Március 19. (vasárnap) 14.15 T2  
TRAINSPOTTING (2D)   16.30 KIN-
CSEM (2D)  18.45 KONG: KOPO-
NyA-SZIGET (3D) (2D)   

e g y é b  p r o g r a m o K

Március 11. 18 óra Angyalsóhaj Gála 
– jótékonysági est. Helyszín: Hagy-
maház

március 13. (hétfő) 15:00 óra Veres 
József ikonfestő kiállítása a 
Hagymaházban. Megtekinthető ápri-
lis 5-ig

Március 13. 19 óra Hadházi László 
önálló estje. Helyszín: Hagymaház

március 14. (kedd) 16:30 óra városi 
és térségi szavalóverseny ünnepélyes 
eredményhirdetése és díjátadó ünnep-
sége.

Március 15. 9-13 óráig a József Attila 
Múzeumban korkárda hajtogatás, 
virág varrás, kardozó huszár készítés 
papírból.

Március 25-ig tekinthető meg 
Számolj Te is szorobánon! című kiállí-
tás a József Attila Múzeumban.

Március 25-ig tekinthető meg Az 
origami csodálatos világa című ván-
dorkiállítás a József Attila Múzeumban.

Március 11. Suck My Disco

Március 14. Nemzeti Retro – Talpra 
magyar

Március 22. Kid Club (Minden hónap-
ban helyet ad a kismamák, anyukák 
klubdélutánjának.)

Március 23. Karaoke

Március 24. Csajok a csúcson. 
Hölgyeknek éjfélig ingyenes!

Március 25. Tymo

Programbörze

traktorost
keresek.

telefon:
(30) 293-3478

Makói sörözőbe 
megbízható

Női PuLTOST
keresek, állandó vagy 
alkalmi munkakörbe

(70) 377-1490

alkalmazottat felvesz
IngatlanIroda fő- 

vagy másodállásban. 
(alapbér+jutalék)

Telefon:
(30) 334-5262

Állásbörze

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

BETanÍTOTT
MUnKÁSOKaT

keresünk többműszakos
munkarendbe.

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

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves 

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

96-95, (30) 313-3516

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

Makói pelletüzem
férfi munkatársat keres

csomagolói
és gépkezelői

munkakörbe. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal: 
Makó, Bárányos sor 20.

HEGESzTőKET ÉS 
ROBOTKEzELőKET

keresünk
Hódmezővásárhelyi

munkahelyre.
 (20) 320-5229

Makói irodába
kisegítő Munkakörbe

asszisztens
hölgyet keresek köny-

velési Munkák előkészí-
tésére napi 4 órában. 
Jelentkezni fényképes 

önéletraJzzal:
Makó, bárányos sor 20.

AKCIÓS APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY

Megrendel� neve, címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rovat neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Megrendelés dátuma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fontos tudnivalók:
1. Írja le olvashatóan (nyomtatott nagy bet�kkel) a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét, és adja meg az adatokat.
2. Ha postai úton juttatja el a szelvényt, akkor mellékelje a be�zetést igazoló utalványt vagy annak másolatát.
3. Hirdetését a megrendelés beérkezésének (csütörtök 12 óráig) hetén jelentetjük meg a makói Szuperinfóban.
4. A hirdetés ára: 100 Ft/sor (minden megkezdett sor teljes sornak számít) Kiemelés: +50 Ft /sor
5. Egy szelvény egyszeri megjelenésre használható, más akcióval nem vonható össze és 2017. december 31-ig érvényes.

  nemKiemelés:                       
                                            igen
Jelölje X-szel, melyik kiemelést választja!

Karika Színes alap Színes keret

Alap színe: . . . . . . . . . . . . . Keret színe: . . . . . . . . . . . . .
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A Földeáki
Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény

felvételt hirdet

1 fő cSALÁDSEGíTő
MuNKATÁRS és 1 fő 

KiSGYERMEKNEVELő 
(BöLcSőDEVEzETő)
munkakör betöltésére.

Érdeklődni telefonon:
(62) 295-463,
(70) 932-9744

A

batidai húsmarha-telepére 
mezőgazdasági vontatói 

jogosítvánnyal rendelkező

traktoros
munkatársat keres.

Nehézgépkezelői 
 jogosítvány előny.

Jelentkezni 
Dr. Bodnárné Dr. Skobrák 

Erika ágazatvezetőnél 
lehet a 0630 813-6160 

telefonszámon vagy az 
info@hodagro.hu 

e-mail címen.

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Csanád vezér tér 16. (a buszpályaudvar mellett)

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

szombat: 9–11.30, vasárnap: zárva

Nyílászáró Szaküzlet

Az akció
2017. március 18-ig tart.

A barcelonai világbajnokságon induló
buhurt válogatott

főszponzort  keres.
Látványos, új

küzdősport.
Országos és 
nemzetközi 
megjelenés.

Telefon: (30) 691-9293
facebook.com/magy arbuhurtszovetseg

KuKorica vetõmagoK
TC386 390FAO (70.000 szem)  . . . .  21.500 Ft/zsák

Sarolta 290FAO (70.000 szem)  . . .  21.500 Ft/zsák

Dollár 430FAO (50.000 szem)  . . . .  25.000 Ft/zsák

Occitan 380FAO (50.000 szem) . . .  25.000 Ft/zsák

PR9025 310FAO (80.000 szem)  . . .  34.500 Ft/zsák
Hétköznap: 7–12-ig, 13–16.30-ig, szombaton: 7–12-ig

Gazdabolt
Makó, Váradi u. 53. • Telefon: (20) 337-0032

Áraink az Áfa-t
tartalmazzák és
a készlet erejéig

érvényesek!

Rendelésre másfajta
vetõmagokat is beszerzünk.

4700 m²-en
2000 m² épülettel

Makó, Vásárhelyi u. 15.
 (30) 925-2100

ipartelep

eladó.

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. Nagy Jenõ
kardiológus 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. 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!

Dr. Lipták Attila
sebész szakorvos, proktológus

A többi orvosunk rendelési ideje változatlan.
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Dr. Kovács Tibor szülész-n�gyógyász szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. március 13.
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ÉT
EL  el�re egyeztetett id�pontokban  speciális�  �

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

Következ� vérvételi napunk: 2017. márc. 14.
Bejentkezés: 2017. március 13-igVE
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Dr. Tóth Tamás idegsebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. március 17.

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

Rojik Tamás manuális terápia
következ� rendelési napja: 2017. március 14.

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

Dr. Fárk Marianna b�rgyógyász, nemigyógyász,
kozmetológus köv. rendelési napja: 2017. márc. 16.

Dr. Bende Balázs plasztikai sebész
következ� rendelési napja: 2017. március 20.

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos
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