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Tüzelõanyagok
Teherfuvarozás, gépi rakodás
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•szigetelőlemez

•nádszövet •fehér kő
•kavics • hullámpala
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Ünnepeljétek a szerelmeteket szerelemlakattal!  

8 Gb-os pendrive

irodájában!

facebook.com/kattanjrank

kattanjrank@pixfull.hu

06-30/294-7811

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. 

esküvőre
ballagásra
érettségire
diplomaosztóra
minden alkalomra

exkluzív, gravírozható,
fából készült tokban

...hogy a közös emlékek

                örökre megmaradjanak.

KÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁS

ÁRUSZÁLLÍTÁS
A HÉT BÁRMELY

NAPJÁN, RAKODÓKKAL
VAGY ANÉLKÜL.

HÍVJON BIZALOMMAL!

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

Téli estéken viszonylag gyakran készítem 
ezt a finom, meleg vacsorát. Most ugyan 
tavasz van, de úgy tűnik, csak a naptár 
szerint. Én egész nap fáztam, meglehető-
sen lehangolt a zimankós időjárás, úgy 
gondoltam, örülnének a fiúk egy melengető 
vacsorának.
Ezt a zsemlét gyerekkoromban nekünk is 
gyakran készítette az édesanyánk. Sze-
rettük. Sőt, emlékeim szerint a kereszt-
anyám kifliket vágott félbe, kifúrta őket és 
azokba is hasonló tölteléket tett, azokat 
sütötte ki.
Hozzávalók:
•	 4	db	szikkadt	zsemle
•	 25	dkg	túró
•	 1	tojás
•	 csipet	só

•	 2	ek.	cukor
•	 mazsola
•	 citromhéj
•	 kevés	tej

Levágom	 a	 zsemlék	 tetejét,	 a	 belét	
kiszedem,	 apróra	 tépkedem	 és	 egy	
tálba	 teszem.	 hozzáadom	 a	 túrót,	 a	
cukrot,	a	vaníliáscukrot,	a	csipet	sót,	a	
reszelt	 citromhéjat,	 a	 mazsolát	 és	 a	
tojás	 sárgáját.	 Alaposan	 összekeve-
rem,	végül	beleforgatom	a	tojás	habbá	
vert	fehérjét	is.
A	 zsemléket	 egy	 kevés	 tejjel	 meglo-
csolom,	legjobb	egy	ecsettel	bepama-
csolni,	majd	a	tölteléket	elosztom	ben-
nük.	 Tetejére	 visszateszem	a	 levágott	
részt,	 azt	 is	 átkenem	 tejjel	 és	 180	
fokos	 sütőben	 kb.	 15	 perc	 alatt	

ropogósra	 sütöm.	 Porcukorral	 meg-
hintve	tálalom.

Túróval töltött zsemle

www.limarapeksege.hu

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

I. osztályú
TRAPÉZ- és CSEREPES-

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

apróhirdetés felvétel:

proko travel
·············· uta zá si iro da ··············

Ma kó, Szé che nyi tér 8.
telefon: (62) 510-520

telefon/fax: (62) 510-521
Mo bil: (30) 664-3398
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Aktuális árainkról érdeklõdjön
személyesen vagy telefonon!

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.

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

Aktuális árainkról tájékozódjon megújult
web-oldalunkon, illetve érdeklõdjön

telefonon vagy személyesen!

Dr. Tóth Tamás
idegsebész szakorvos

Dr. Gábor Katalin
gyermekgyógyász, gyermek-
kardiológus szakorvos

Dr. Fárk Marianna
b�rgyógyász, nemigyógyász
kozmetológus szakorvos

A többi orvosunk rendelési ideje változatlan.
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Dr. Kovács Tibor szülész-n�gyógyász szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. március 27.
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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. márc. 28.
Bejentkezés: 2017. március 27-igVE

RS
EN

YK
ÉP

ES
 ÁR

AK
!

Dr. Hadik György sebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. március 27.

ÚJ!

Rojik Tamás manuális terápia
következ� rendelési napja: 2017. március 28.

Dr. Simenszky Gyula tüd�gyógyász szakorvos
fogl. eü-i szakorvos köv. rend. napja: 2017. márc. 30.

Budai Tamás csontkovács
következ� rendelési napja: 2017. március 29.

Dr. Lipták Attila sebész szakorvos, proktológus
következ� rendelési napja: 2017. március 29.

Dr. Bende Balázs plasztikai sebész
következ� rendelési napja: 2017. március 27.

Dr. Fekete Zoltán szülész-n�gyógyász szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. április 6.

Dr. Fárk Marianna b�rgyógyász, nemigyógyász,
kozmetológus köv. rendelési napja: 2017. ápr. 20.

Dr. Tóth Tamás idegsebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2017. március 31.

Aktuális árainkról
tájékozódjon megújult

web-oldalunkon,
illetve érdekl�djön

telefonon vagy személyesen!

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.

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

Adja fel apróhirdetését

KÉNYELMESEN
EGYSZERŰEN
GYORSAN
BÁRHONNANwww.szuperinfo.hu

„Nincs kedve
kimozdulni?“

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 26-án (vasárnap) 7–12 óráig.

4700 m²-en
2000 m² épülettel

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

IPARTELEP

ELADÓ.

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
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www.pixfull.hu „Egy ajándék éppen annyit ér, amennyi szeretettel kiválasztották.”

FOTÓNYOMTATÁS 
KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEKBEN

www.pixfull.hu

Fotónyomtatásunk gyors, színhű és strapabíró. A legkisebb mérettől egészen

100x100 cm-ig nyomtatunk. Víz- és UV-álló nyomataink egyedülállók, hozzáértő 

kezek között pedig minőségi ajándékokká válnak. Nyomtass velünk!

AKÁR: 50 Ft/db-tól 

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

Áraink forintban értetendők és az ÁFA-át is tartalmazzák!

irodájában!

VÁSZON PÁRNA 
EGYEDI FELIRATOKKAL

Egyedi puha vászon párna, szilikon golyó 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!

is my drug!

AKÁR: 3500 Ft/db-tól
irodájában!

VÁSZONPÁRNA 
EGYEDI FELIRATOKKAL

www.pixfull.hu

Egyedi puha vászon párna, szilikon golyó 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!

Áraink forintban értetendők és az ÁFA-át is tartalmazzák!

is my drug!

irodájában!

VÁSZON PÁRNA 
EGYEDI FELIRATOKKAL

Ezért az ételért jó néhány dicséretet 
bezsebeltem, még a cukkinit igen csak 
nem kedvelő gyermekem is jóízűen ette. 
Még volt pár darab a rengeteg cukkiniből, 
amit a kedves szomszédoktól, barátoktól 
kaptam, pedig már sütöttem belőle 
kenyeret, tócsnit, gluténmentes zsemlét, 
és rántottam is, sőt még főzeléket is 
készítettem. A maradék kettő végezte 
ebben a lasagne-ban, ami mostantól 
felkerül az étlapra annyira jó lett. 
Pontosan úgy készítettem mint a tésztás 
változatot, csak a tésztát lecseréltem 
cukkinire. A cukkinik elég nagyok voltak, 
nem zsenge saláta cukkinik, ezért 
meghámoztam őket. A kisebbeket nem 
hámoznám, egyszerűen csak uborka-
gyalun legyalulnám.

Hozzávalók:
•	 2	nagyobb,	vagy	5–6	darab	
kisebb	cukkini

•	 1	kg	darált	hús
•	 1	fej	hagyma
•	 kis	darabka	zeller	(vagy	2	szál	
szárzeller)

•	 1	közepes	sárgarépa
•	 1	kisebb	zöldpaprika
•	 2	gerezd	fokhagyma
•	 0,5	kg	paradicsom	(vagy	egy	
konzerv	hámozott	paradicsom)

•	 1	ek.	paradicsompüré
•	 Cayenne	bors
•	 oregánó,	bazsalikom
•	 só,	bors
•	 2	ek.	vaj

•	 2	ek.	liszt
•	 3	dl	húsleves
•	 3	dl	tej
•	 10	dkg	reszelt	sajt

A	 hagymát,	 a	 fokhagymát,	 a	 sár-
garépát,	a	zellert	és	a	paprikát	késes	
aprítóba	tettem	és	finomra	daráltam.	
Egy	 serpenyőben	 2	 ek.	 olajat	
felmelegítettem	 és	 ezt	 a	 zöldséges	
keveréket	puhára	pároltam	rajta.
Rátettem	a	darált	húst	és	nagy	lán-
gon	fehéredésig	sütöttem.
Közben	 a	 paradicsomokat	 forró,	
majd	hideg	vízbe	mártottam,	 lehúz-
tam	a	héjukat	és	a	késes	aprítóban	
összezúztam.	
A	 darálthúsos	 keveréket	 sóztam,	
borsoztam,	 meghintettem	 kevés	
cayenne	 borrsal	 és	 ráöntöttem	 a	
paradicsomlevet	 is.	 Hozzáadtam	
még	a	sűrített	paradicsomot	és	kö-
zepes	 lángon	 addig	 főztem,	 míg	 a	
hús	 megpuhult,	 a	 szaftja	 pedig	
besűrűsödött.
A	 fűszerkertemben	 szedtem	 ore-
gánót	és	bazsalikomot,	finomra	vág-
tam	 és	 a	 húshoz	 adtam.	 Ösz-
szeforgattam	 és	 elzártam	 alatta	 a	
lángot.	 Használhatunk	 szárított	
fűszereket	 is,	 de	 azokat	 a	 sütés	
elején	kell	a	húshoz	adni.
Míg	a	hús	sült	meghámozott	cukki-
niket	 zöldséghámozóval	 leszeltem,	
körben,	végül	csak	a	magház	maradt	
meg.	 A	 leszelt	 zöldséget	 szűrőbe	

tettem	és	kissé	besóztam.	Pár	per-
cig	 állni	 hagytam,	 végül	 óvatosan	
kinyomkodtam	a	levét.
Egy	 lábasban	 felolvasztottam	 a	
vajat,	 hozzáadtam	 a	 lisztet,	 amint	
felhabzott	felöntöttem	a	húslevessel	
és	a	 tejjel.	Állandó	kevergetés	mel-
lett	besűrítettem,	végül	sóztam,	bor-
soztam	 és	 a	 reszelt	 sajt	 nagyobb	
felét	is	belekevertem.
Fogtam	 egy	 sütőtálat	 és	 az	 alját	
kiraktam	a	cukkini	szeletekkel,	úgy,	
hogy	bőven	fedjék	egymást.

Arra	tettem	a	fűszeres	darálthúsból,	
amit	 meglocsoltam	 pár	 kanál	 sajt-
mártással.	megint	cukkini,	hús,	sajt-
mártás	 következett,	 addig,	 míg	 az	

összes	 hozzávaló	 el	 nem	 fogyott.	 A	
tetejére	 sajtmártás	 került,	 bőven,	
amennyi	befedte	az	egészet.

180	 fokra	 előmelegített	 sütőbe	 tol-
tam	 a	 tálat	 és	 kb.	 50	 percig	 sütöt-
tem.	30	perc	után	a	tetejére	szórtam	
a	maradék	sajtot.

Cukkini lasagne

www.limarapeksege.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
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FOtónyOMtatÁS: 30×40 cm-tõl 105×270 cm-ig.

Szuperinfó: Makó, József Attila u. 4.

13. hét Le ves, des  szert ME NÜ

Hét fõ Tavaszi grízgaluskaleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Karfiolkrémleves (300 Ft)
 Almás krokett (250 Ft)

Kedd Karalábéleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Zöldségkrémleves (300 Ft)
 Lekváros ishler (130 Ft)

Szer da Magyaros burgonyaleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Fokhagymakrémleves (300 Ft)
 Kókuszos rolád (200 Ft)

Csü tör tök Csontleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Szárnyaskrémleves (300 Ft)
 Sajtroló (200 Ft)

Pén tek Babgulyás
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Zellerkrémleves (300 Ft)
 Mákos rétes (200 Ft)

Szom bat Sertésraguleves
 Gyü mölcs le ves (300 Ft)
 Zserbó (230 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 kacsacomb, forgatott burgonya, párolt káposzta 900 Ft
J Pacalpörkölt, sós burgonya 850 Ft
K Kárpáti borzaska, friss saláta, krokett 850 Ft

A Strasbourgi sertésszelet, zöldséges rizs
B Mexikói sertésapró, tészta/tarhonya
C Urasági töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Vegyes gyümölcsmártás, rántott sertésszelet

A Sertésszelet jóasszony módra, tészta
B Debreceni sertésapró, tarhonya
C Paraszt töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Lencsefõzelék, vagdalt

A Milánói makaróni
B Ázsiai sertésapró, zöldséges rizs
C Baconnel, sajttal töltött sertésszelet, törtburgonya
D Egresmártás, rántott sertésszelet

A Szárnyas rizottó
B Magyaros sertésapró, tarhonya/tészta
C Gombás juhtúróval töltött sertésszelet, tejfölös burg.
D Tökfõzelék, sertéspörkölt

A Káposztás vagy grízes tészta
B Vadas sertésapró, tészta/rizs
C Füstölt sajttal töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Székelykáposzta

A Sajtos sült csirkecomb, petrezselymes burgonyapüré
B Nagycenki tokány, tarhonya
C Sajttal töltött sertésszelet, zöldséges rizs
D Rakott zöldbab

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. 27–04. 01.

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

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.

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

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.

MAKÓ, PIACTÉR MAKÓ, PIACTÉR MAKÓ, PIACTÉR (DEÁK F. U-I KAPUBAN)(DEÁK F. U-I KAPUBAN)(DEÁK F. U-I KAPUBAN)
2017. 03. 29-ÉN 2017. 03. 29-ÉN 2017. 03. 29-ÉN (SZERDÁN)(SZERDÁN)(SZERDÁN) 15–17 ÓRÁIG 15–17 ÓRÁIG 15–17 ÓRÁIG

MINDEN PÁR SPORTCIPŐ, FÉLCIPŐ, MINDEN PÁR SPORTCIPŐ, FÉLCIPŐ, MINDEN PÁR SPORTCIPŐ, FÉLCIPŐ, 
TOPÁNKA, GYEREK- ÉS FÉRFICIPŐTOPÁNKA, GYEREK- ÉS FÉRFICIPŐTOPÁNKA, GYEREK- ÉS FÉRFICIPŐ

MAKÓ, PIACTÉR MAKÓ, PIACTÉR MAKÓ, PIACTÉR (DEÁK F. U-I KAPUBAN)(DEÁK F. U-I KAPUBAN)(DEÁK F. U-I KAPUBAN)

CIPŐK VÉGKIÁRUSÍTÁSA

1.300 Ft-tól
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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) 

2500



2017. március 25.8

	
Csanád	vezér	téri,	teljesen	felújított	
lakás	 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.

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

Orosháza	belvárosában	önálló	hel-
yrajzi	 számmal	 rendelkező	 udvari	
műhelyek	 eladók.	 Telefon:	 (30)	
903-1545.

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

Makón	 kiváló	 adottságokkal,	 jó	
helyen,	 kedvező	 áron,	 ház	 eladó.	
Telefon:	(20)	291-1402.

Garázs	 eladó	 Makón	 az	 Úri	 utcai	
borozó	 udvarában.	 Telefon:	 (20)	
378-2554.

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

Összközműves,	 3	 szobás,	 önálló	
garzon	 lakrésszel,	 garázzsal	
rendelkező	 makói	 ház,	 parkosított	
kerttel	 a	 Gerizdesi	 városrészben	
eladó.	Telefon:	(20)	294-5041,	(20)	
355-6601.

Pitvaroson	 komfortos,	 110	 m²,	 3	
szobás,	 rendezett	 családi	 ház	
eladó.	 Irányár:	 1,8	 M	 Ft.	 Telefon:	
(30)	626-9153.

Kiszomboron	 3	 szobás,	 összkom-
fortos	társasház	eladó.	Telefon:	(30)	
433-1916.

Lónyai	 utcán	 ház	 eladó.	 Telefon:	
(70)	521-0381.

Makón	telephely	raktárakkal	eladó.	
Telefon:	(20)	291-1402.

Ház	 eladó	 a	 Kolozsvári	 utcán.	
Telefon:	(30)	604-8795.

Csanádalberti,	 Fő	 utcai	 ház	 mel-
léképületekkel	 eladó.	 Telefon:	 (30)	
475-3105,	(30)	494-0262.

Maroslele	 közelében	 12	 lánc	 föld	
eladó.	Telefon:	(70)	283-9257.

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

Eladó	 Makón	 gázkonvektoros	 pa-
rasztház.	 2	 szoba,	 étkező,	 mel-
léképület,	 kert.	 Irányár:	 4,9	 M	 Ft.	
Telefon:	(30)	610-4336.

Makói,	téglablokkos,	2	szobás,	IV.	
emeleti	 lakás	 eladó	 vagy	 kisebbre	
cserélhető.	 Telefon:	 (30)	 872-
0037.

Tanya,	városhoz	közel,	1	ha	portán,	
közművesítve	 eladó.	 Telefon:	 (30)	
951-3094.

Csipkesoron	 garázst	 keresek.	
Telefon:	(30)	430-9692.

Makón	 nagy	 portájú	 telek	 eladó.	
Telefon:	(20)	203-5240.

Makó-Rákoson,	a	Táncsics	u.	17.	
szám	alatt	2	szobás	lakóház	és	173	
m²	 tárolószín,	 1370	 m²	 telken	
eladó.	Telefon:	(20)	932-1291.

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.

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

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

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

Albérlet	 kiadó.	 Telefon:	 (30)	 263-
2671.

6 lánc	föld	kiadó	a	Kelemen	László	
utcán.	Telefon:	(70)	329-7995.

Garázs	 kiadó	 a	 Hunyadi	 utca	
mögötti	 garázssoron.	 Telefon:	 (30)	
318-7981.	

Lesiben	 400	 négyszögöl	 föld	 fel-
szántva	 kiadó.	 Telefon:	 (30)	 900-
5629.

á l l a t

Vakcinázott	 napos	 és	 előnevelt	
csibe	előjegyezhető.	Makó,	Kálvária	
u.	 92.	 Telefon:	 (30)	 360-6662.	
Apátfalva,	 Restásné	 –	 Tápbolt,	
Földeák,	 Krisztike	Mindenese	 Bolt,	
Maroslele,	Gazdagék	–	Arany	J.	u.	
1.,	Csanádpalota,	Deliné	–	Tápbolt.

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.

Sárga	tojótyúk,	550	Ft/db	ingyenes	
házhoz	 szállítással	megrendelhető.	
30	 db	 felett	 kedvezmény.	 Telefon:	
(30)	835-1121.

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

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

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

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

Fejős	kecske	és	lucernamag	eladó.	
Telefon:	 (62)	 210-603,	 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.

Bárányátvétel	 lesz	 Szegváron	 a	
Vasútállomáson	 április	 elején.	
Telefon:	(30)	287-8209.

Fehér	 vágócsirke	 eladás	 Csanád-
albertin	 április	 1.	 és	 8.	 között,	 19	
órától.	 Ára:	 420	 Ft/kg.	 Előjegyzés:	
(30)	 664-6330.	 Ugyanitt	 pucolt	
csirke	 rendelhető	 és	 kopasztást	
vállalunk.	Telefon:	(30)	558-0666.

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

Tojótyúk,	 szép	 barna	 tollas,	
kiválóan	 tojó,	 ingyen	 házhoz	 szál-
lítva	 599	 Ft/db.	 Telefon:	 (70)	 240-
1331.

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

Malacokat,	 süldőket	 napi	 áron	
vásárolok.	Házhoz	megyek.	Telefon:	
(30)	577-1604.

Ló,	 sodrott	 kanca	 eladó	 vagy	 ki-
sebbre	 is	 cserélhető.	 Telefon:	 (20)	
438-7841.

Sertés,	anyakoca,	12	db	malacával	
együtt	 eladó.	 Telefon:	 (20)	 438-
7841.

7 hetes	 Berni	 pásztor	 kiskutyák	
eladók.	Telefon:	(30)	310-6548.

Éves	 minősített	 Suffolk	 kosok	
eladók.	Telefon:	(30)	325-8063.

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.

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

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

Toyota	Corolla	Verso,	5	személyes,	
2005-ös	 évjáratú	 Szegeden	 eladó.	
Irányár:	 1,68	 M	 Ft.	 Telefon:	 (30)	
973-4172.

Lada	1300-as,	30	éves,	 rendszám	
nélküli,	 eladó.	 Telefon:	 (20)	 981-
3668.

Gumik	90%-osak,	kombájnra	vagy	
Rábára	 is	valók,	650/75/R32,	4	db	
eladó.	Telefon:	(20)	438-7841.

Eladó	Simson	SN51,	valamint	Opel	
Astra	 1.7	 TD.	 Telefon:	 (20)	 353-
3041.

82-es	MTZ	traktor	első	kézből,	ke-
veset	használt,	eladó.	Telefon:	(30)	
296-6550.

MZ TS125	motor	műszaki	nélkül,	új	
rendszámmal	 eladó.	 Telefon:	 (70)	
426-4997.	

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

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.	

6 személyes	 lakókocsi	 műszaki	
vizsgával,	 megkímélten	 eladó.	
Telefon:	(70)	424-7820.	

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

5 tonnás	pótkocsi	friss	műszakival	
eladó.	Telefon:	(30)	416-8384.

MTZ	 50-es,	 kisfülkés	 traktor,	 friss	
műszakival,	 piros	 rendszámmal	
eladó	 Battonyán.	 680.000	 Ft.	
Telefon:	(30)	465-4328.

Ford	 Fiesta,	 2007-es,	 1.4	 TDCI	
plusz	 gumival	 eladó.	 850.000	 Ft.	
Telefon:	(70)	426-4997.

Eredeti	 Solex	 (francia)	motor,	 férfi	
kerékpárra	 szerelve,	 igényesnek	
eladó.	Telefon:	(20)	578-7977.

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.

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.

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

Kútfúrás.	Telefon:	(30)	554-5544.

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

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

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

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

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.

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

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

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

B é r  l e  m é n y

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
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Figyelem!	 Bontást,	 gépi	 rakodást,	
gépi	 földmunkákat,	 törmelékszállí-
tást	 teljes	 körűen	 vállalok.Telefon:	
(20)	544-5216.

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

Lakáskarbantartási	 munkák:	
vízcsapok,	 WC-öblítő	 tartályok,	
mosdók,	 szifonok,	 villanybojlerek,	
ajtózárak	 szerelése-javítása.	
Telefon:	(30)	328-3329.

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

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

Tibi	 Rolónál	 15%	 kedvezmény	
márciusban	 redőnyök,	 szún-
yoghálók	 gyártására,	 javítására!	
Szobafestést,	 mázolást	 váll-alunk!	
Telefon:	(30)	747-7580.

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

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

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

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

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

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

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

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

Veszélyes	fák	lebontását,	faápolást	
vállalok	 alpin	 technikával.	 Telefon:	
(70)	251-53-83.

Fa,	 műanyag	 nyílászárók	 beépíté-
se,	 cseréje.	Minden,	 ami	 árnyéko-
lástechnika!	 Redőny,	 szúnyogháló,	
harmonika	 ajtó.	 Telefon:	 (20)	 421-
6720

Kőművesmunkát,	 ácsmunkát	 és	
szigetelést	 vállalunk.	 Telefon:	 (30)	
296-7189.

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

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.

Kombinátorozást	 és	 kukoricave-
tést	 vállalok.	 Telefon:	 (20)	 977-
0251.

Redőny	Doktor!	Redőnyök	javítása,	
újak	 készítése,	 garanciával.	
Hétvégén	 is.	 Telefon:	 (20)	 299-
2233,	 (70)	 5783-656,	 (30)	 481-
0585.

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

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

Szobafestést,	mázolást,	burkolást,	
hőszigetelést,	 lamináltpadlózást	 és	
kőművesmunkát	 vállalunk	 rövid	
határidővel.	 Telefon:	 (30)	 962-
7339.

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

Szántást,	 fogasolást	 vállalok.	
Telefon:	(70)	773-6015.

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

Aprómag	 és	 hagymavetést	 vál-
lalok.	Telefon:	(30)	963-7871.

Brigád	 munkát	 vállal.	 Szobafestő	
kőműves,	 burkoló	 és	 kartonos.	
Telefon:	(30)	962-8677.

Mindenféle	 tető	 készítését,	 javí-
tását,	 teljes	 körű	 bádogozását,	
szigetelését	 vállalom	 akár	 anyag-
beszerzéssel	 is.	Telefon:	 (30)	833-
8196.

Épület	 villanyszerelést,	 javítást:	
kapcsolók,	lakáselosztók	cseréjétől	
a	 teljes	 hálózat	 felújításig	 szak-
szerűen	 vállalom.	 Telefon:	 (30)	
328-3329.

v e  g y e s

Könyvfelvásárlás	 ingyenes	kiszál-
lással.	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.

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

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.

Búza	 eladó.	 Telefon:	 (30)	 844-
0073.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Parasztcserép	eladó,	3400	db.	20	
Ft/db.	Telefon:	(20)	290-0423.

Feketemag	 eladó.	 Telefon:	 (30)	
620-6405.

Vetésre	 is	 alkalmas	 zab,	 makói,	
zitai	feketemag	eladó.	Telefon:	(30)	
636-6035.

Tűzifa	eladó!	Akció:	nyárfa	10.000	
Ft/m³,	 juhar,	 kőris	 13.000	 Ft/m³	
kiszállítva.	Telefon:	(30)	217-5575,	
(70)	506-8000.

Levegős	 négysoros	 kukorica	
vetőgép,	 négysoros	 sorkultivátor	
töltővel,	 gyökérhúzó	 négy	 késsel,	
villanymorzsoló,	 Terra	 kistraktor	
pótkocsival	 és	 tartozékkal	 eladó.	
Telefon:	 (30)	 505-6350,	 (70)	 677-
8414.

Mini-Bizi	 ajánlata:	 digitális	 beltéri	
(Mindig	TV)	5.000	Ft,	áramfejlesztő	
(2,2	kW)	50.000	Ft,	kávéfőző	(félau-
tomata)	15.000	Ft,	gázpalack	3.500	
Ft,	női	kerékpár	14.000	Ft,	taposó-
gép	11.000	Ft,	fűnyíró	(elektromos)	
10.000	Ft.	Makó,	Úri	u.	11.,	Telefon:	
(62)	214-751,	(20)	987-7119.

Oxigén	dissous	palackok	teljes	fel-
szereléssel	 (55.000	 Ft)	 és	 rota	
utánfutó	(25.000	Ft)	eladó.	Telefon:	
(20)	482-8229.

Bontott	 tégla	 kis-	 és	 nagyméretű	
pucolva	 eladó.	 Telefon:	 (20)	 338-
4274.

Héjas	dió	eladó.	Makó,	Wekerle	u.	
51.	

Dughagyma	 eladó.	 Telefon:	 (20)	
498-7398.

Fenyők	kiültetésre	eladók.	Telefon:	
(70)	424-7820.

3,2	 m-es	 vontatott	 nehéz	 tárcsa	
6,10-es	 lapokkal,	 rögtörő	 henger-
rel,	 újszerű	 állapotban	 eladó.	
Telefon:	(30)	391-1699.	

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

Fűszerpaprikára	 szerződéskötést,	
magigényléssel,	 felemelt	 felvásár-
lási	 árakkal	 megkezdtük.	 Telefon:	
(30)	312-0899.

Új:	 TV,	 navigáció	 Tomtom	 Start	
25M	és	szőnyegek	eladók.	Telefon:	
(30)	350-9607.

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

Új 6	 soros	 szemenkénti	 vetőgép,	
teljes	 felszereltséggel,	 adásvéte-
livel	 eladó.	 Telefon:	 (30)	 224-
1043.

Erdészeti	 termelésből	 tölgy,	 kőris	
tűzifa	9.600	Ft/m³	szállítva.	Telefon:	
(30)	394-9881.

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.
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Ágyazható	 sarok	 ülőgarnitúra	
ágyneműtartóval,	 fotelok,	 asz-
talok,	 Bekó	 6	 fiókos	 fagyasztó-
szekrény,	retró	konyhabútor,	szek-
rények,	 2×3	 szőnyegek	 eladók.	
Telefon:	(70)	389-8285.	

5–10	 literes	 demizsonok	 eladók.	
Telefon:	(70)	389-8285.

8 lánc	paszternák	földjében	eladó.	
Telefon:	(20)	532-4100.

Vöröshagyma	 és	 zab	 eladó.	
Telefon:	(70)	258-2005.

Hagyatékot	 vásárolok,	 régisé-
geket,	 porcelánokat.	 Telefon:	 (70)	
228-2994.

Felújított	3,3	m-es	Kiskőrösi	kom-
binátor	 és	 függesztett	 gyűrűs	
henger	 eladó.	 Telefon:	 (20)	 387-
6918.

Vékonykolász	 (házi,	1.600	Ft/kg)	
eladó.	Telefon:	(30)	276-3315.

Hosszúgyökér	 földjében	 eladó.	
Telefon:	(30)	604-0247.

Elektra-7000	elektromos	moped,	
Váll-ker	 kályhák,	 gázpalackok,	
Elektrolux	 automata	 mosógép,	
színes	 TV,	 Union	 varrógép	 eladó.	
Telefon:	(30)	868-8325.	

Tűzifa	 akció	 03.	 31-ig	 ingyenes	
szállítással	12.500	Ft/	m³.	Telefon:	
(30)	751-8003.

Komplett	horgászfelszerelés,	2	db	
babakocsi,	 bébihordozó	 és	 gye-
rekülés	 eladó.	 Telefon:	 (30)	 322-
7110.

Gyerek	 íróasztal	 eladó.	 Telefon:	
(62)	211-944.

Kotárkás	 kukorica	 és	 2016.	 évi	
hosszúgyökérmag	 eladó.	 Telefon:	
(30)	592-7436.

Eladó	rekaimé	fotellel,	székekkel,	
ágyneműtartó,	 varrógép,	 kád	
mosdóval.	 Telefon:	 (30)	 623-
7682.

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

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

Eladó	 régi	nagy	mázsa	súlyokkal.	
Telefon:	(70)	635-7628.

Étkezési	 mák	 kisebb-nagyobb	
tételben	eladó.	Telefon:	 (30)	900-
5629.

200	négyszögöl	tulipán	és	nárcisz	
szedésre	eladó.	Telefon:	(30)	559-
5763.

Márciusi	 tűzifa	 akció	 tavalyi	
áron!	 Kaloda	 80×80×130	 m	 ár:	
9.900Ft–12.500Ft–14.500	 Ft-ig	
Termékeink	 kb.	 10	 hónapos	 kit-
ermelés,	akác,	tölgy,	bükk.	Fuvar	
mennyiségtől,	 függően	 ingyenes	
házhoz	 szállítás!	 Akár	 24	 órán	
belül	 fuvarunkat	 teljesítjük.	
Ömlesztett	 m³	 ár:	 15.100	
Ft–15.900	Ft.	Hívjon	bizalommal!	
Telefon:	(30)	752-1650.

2015-ös	 évjáratú	 meggybor	 és	
Junkers	 átfolyós	 vízmelegítő	
eladó.	 Telefon:	 (70)	 398-0671,	
(70)	639-7572.

Kis	 és	 nagy	 tételben	 fokhagymát	
vásárolok	 földjében	 is.	 Telefon:	
(30)	629-7165,	(30)	570-4083.

Sertésfialtató	 kaloda	 eladó.	
Telefon:	(30)	416-8384.

Tavaszi	 fokhagyma	 eladó.	
Telefon:	(30)	616-7439.

800	 db	 csabai	 hófogós	 cserép,	 7	
m-es	 mestergerenda	 (20×15)	
eladó.	Telefon:	(20)	238-7188.

Búza,	árpa	eladó	5.000	Ft/100	kg.	
Makó,	Justh	Gyula	u.	12.	Telefon:	
(30)	356-9542.

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

Műanyag	 ablak,	 2	 db,	 100×180,	
osztott,	 bukó-nyíló,	 UV	 védett,	
fehér,	 eladó.	 Telefon:	 (30)	 384-
4884.

Dióbél	 eladó.	 Telefon:	 (62)	 212-
893,	15-17	óráig.

Parasztcserép	 eladó.	 20	 Ft/db.	
Telefon:	(30)	294-7861.

Zanussi	 felülfagyasztós	 hűtő	
garanciálisan	 eladó.	 Telefon:	 (30)	
520-2081.

Kukorica	eladó.	4.500	Ft/100	kg.	
Telefon:	(30)	276-3315.

Jó állapotú	 szekrénysor,	 TV	 áll-
vány,	 virágtartó	 eladó.	 Telefon:	
(30)	302-1790.

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

e l v e s z e t t

Kedden	 délután	 egy	 gyógyszeres	
kezelés	 alatt	 álló	 Mopsz	 kiskutya	
elveszett.	 Kérem	 a	 becsületes	
megtalálót,	 jutalom	ellenében	 jut-
tassa	 vissza.	 Telefon:	 (30)	 443-
1079.

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.

39 éves,	 igényes,	 fiatalos	 pasi	
hölgy	 jelentkezését	várja.	Telefon:	
(30)	622-1716.

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	
március	 24-én	 13.50-től	
Nagymező	 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

Nehézgépkezelői	 vizsgával	
rendelkező	 munkaerőt	 keresek.	
Telefon:	(20)	339-2834.

Megbízható	 mezőgazdasági	 se-
gédmunkásokat	 felveszek.	 Kft.,	
bejelentett	munkalehetőség.	Tele-
fon:	(30)	353-3259.

Felszolgálót	 felveszünk.	
Szakképesítés	 nem	 szükséges.	
Telefon:	(62)	213-284.

Traktorost	 keresek.	 Telefon:	 (30)	
315-1928.

Ottlakással,	 ellátással	 férfi	 mun-
kaerőt	 keresek	 állatok	 mellé.	
Telefon:	(30)	579-0404.

Makói	házi-	és	foglalkozás-egész-
ségügyi	 rendelőbe	 számítógépes	
ismeretekkel	 rendelkező	 asszisz-
tenst	keresek	helyettesítői	munká-
ra.	Telefon:	(70)	604-5471.

Szakképzett	 és	 szakképzetlen	
pultost	 veszünk	 fel	 Csanytelekre.	
Szállást	 biztosítunk.	 Telefon:	 (20)	
467-0993.

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

Keresünk	 permetezőst	 kisgéppel.	
Telefon:	(70)	635-7628.	

Részmunkaidős	 eladói	 vagy	
pénztárosi	 állást	 vállalok	 élelmi-
szerboltban	 vagy	 cukrászdában.	
Telefon:	(30)	423-2538.

200.000 Ft	bruttó!	Zalaegerszegre	
betanított	 munkásokat	 keresünk	
több	 műszakra!	 Szállás-előleg	
megoldott!	Telefon:	+36	(20)	224-
0242.,	+36	(30)	791-0950.

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

SOS!	 CNC-maróst,	 CO-hegesztőt	
keresünk	Békés	megyébe.	Szállás,	
utazás	biztosított.	Kiemelt	bérezés!	
Telefon:	(20)	361-1369.

Sörözőbe	 pultost	 keresünk.	
Telefon:	(20)	452-6771.

Bontáshoz	 szakembert	 keresek.	
Telefon:	(20)	203-5240.

Kö szön jük, 
hogy 

ná lunk 
hir de tett!

v e g y e s

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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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.

Lapzárta:
szerda 17 óra
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Március 25. (szombat)	 15.30 A	
SZÉPSÉG	ÉS	A	SZÖRNYETEG	(3D)	 	
17.45 TESTRŐL	 ÉS	 LÉLEKRŐL	 (2D)	

	 20.00 KONG:	 KOPONYA-SZIGET	
(3D)	(2D)	

Március 26. (vasárnap)	 15.30 A	
SZÉPSÉG	ÉS	A	SZÖRNYETEG	(3D)	 	
17.45 KONG:	KOPONYA-SZIGET	(3D)	

	20.00 NÉMASÁG	(2D)	

Március 27. (hétfő)	15.30 A	SZÉP-
SÉG	 ÉS	 A	 SZÖRNYETEG	 (3D)	 	
18.30 TESTRŐL	 ÉS	 LÉLEKRŐL	 (2D)	

	 20.45 KONG:	 KOPONYA-SZIGET	
(3D)	

Március 28. (kedd)	16.15 A	SZÉP-
SÉG	 ÉS	 A	 SZÖRNYETEG	 (3D)	 	
18.30 KONG:	KOPONYA-SZIGET	(3D)	

	20.45 NÉMASÁG	(2D)	

Március 29. (szerda)	16.15 A	SZÉP-
SÉG	 ÉS	 A	 SZÖRNYETEG	 (3D)	 	
18.30 TESTRŐL	 ÉS	 LÉLEKRŐL	 (2D)	

	 20.45 KONG:	 KOPONYA-SZIGET	
(3D)	

Március 30. (csütörtök)	 16.15 A	
SZÉPSÉG	ÉS	A	SZÖRNYETEG	(3D)	 	
18.30 ÉLET	 (2D)	 	 20.30 BUKÓS	
SZAKASZ	(2D)	

Március 31. (péntek)	 16.15 A	
SZÉPSÉG	ÉS	A	SZÖRNYETEG	(3D)	 	
18.30 BUKÓS	 SZAKASZ	 (2D)	 	
20.30 ÉLET	(2D)	

makÓI városI

tv mŰsora

Március 27. (hétfő)	18.00 Híradó	 –	
helyi	aktuális	hírek	18.15 Időjárás	elő-
rejelzés	18.17 FókuszPlusz	–	fejlesz-
tések	városunkban	18.40 Társalgó	–	
színes,	 kulturális	 magazin	 19.10 
Vízen	 lebegő	múlt	 –	 dok.	 film	19.30 
Március	15-i	gondolatok	19.45 Híradó	
19.58 Időjárás	előrejelzés

Március 28. (kedd)	18.00 Híradó	 –	
helyi	aktuális	hírek	18.15 Időjárás	elő-
rejelzés	 18.17 Fókusz	 –	 hírháttér	
magazin	18.30 Makó	KC	–	Csorvás	SK	
női	 kézilabda	 mérkőzés	 19.55 Híradó	
19.58 Időjárás	előrejelzés

Március 29. (szerda)	 9.00 Élőben	
jelentkezünk	 a	 Makó	 Város	
Önkormányzati	Testületi	Üléséről	online:	
www.makotv.hu	18.00 Ismétlés

Március 30. (csütörtök)	 18.00 
Híradó	 –	 helyi	 aktuális	 hírek	 18.15 
Időjárás	előrejelzés	18.17 Társalgó	–	
színes,	 kulturális	 magazin	 18.50 
Törzsasztal	–	borászati	és	gasztronó-
miai	magazin	19.20 Publikum	19.45 
Híradó	19.58 Időjárás	előrejelzés

Március 31. (péntek)	 18.00 Híradó	
–	 helyi	 aktuális	 hírek	 18.15 Időjárás	
előrejelzés	18.17 Maros	Táncegyüttes	
Tavaszköszöntő	 Gála	 2.	 rész	 19.10 
FókuszPlusz	 –	 fejlesztések	 városunk-
ban	18.30 Utazáskiállítás	–	dok.	 film	
19.45 Híradó	19.58 Időjárás	előrejel-
zés

e g y é B  P r o g r a m o k

Március 25. 9-12	óráig	Kreatív	hús-
véti	 kézműves	 délelőtt.	 Helyszín:	
Hagymaház

Március 31. 16.30 óra	 Kiállítás	 a	
József	 Attila	 Múzeum	 és	 a	 Börcsök	
Attila	Néprajzi	Különgyűjtemény	nép-
rajzi	műtárgyaiból,	Csanád	vármegye	
néprajzi	 kincseiből.	 Helyszín:	 József	
Attila	Múzeum

Április 8. I.	 Pulitzer	 Emlék	
Sakkverseny.	Helyszín:	Korona	Szálló.	
Részletek	 a	 József	 Attila	 Múzeum	
honlapján.

Április 19-ig tekinthető	 meg	 Szabó	
Imre	 festménykiállítása	 a	 könyvtár	
olvasótermében.

Március 24.	 Csajok	 a	 csúcson.	
Hölgyeknek	éjfélig	ingyenes!

Március 25.	Tymo

Programbörze

BONTÁSHOZ
szakembert keresek.

(20) 203-5240

Állásbörze

KERESÜNK
PERMETEZŐST

KISGÉPPEL.
(70) 635-7628

TRAKTOROST
keresek.

(30) 315-1928

Makói házi- és foglalkozás-
egészségügyi rendelőbe 

számítógépes ismeretekkel 
rendelkező

ASSZISZTENST
keresek helyettesítői 

munkára.

(70) 604-5471

FELSZOLGÁLÓT
FELVESZÜNK.

SZAKKÉPESÍTÉS
NEM SZÜKSÉGES.

Telefon:
(62) 213-284

200.000 Ft bruttó!
Zalaegerszegre

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT

keresünk több műszakra! 
Szállás-előleg megoldott!

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

SÖRÖZŐBE PULTOST 
KERESÜNK.

 (20) 452-6771

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

Megbízható
MEZŐGAZDASÁGI

SEGÉDMUNKÁSOKAT
felveszek. Kft., bejelentett 

munkalehetőség.

(30) 353-3259

Nehézgépkezelői
vizsgával rendelkező

munkaerőt
keresek.

Telefon:
(20) 339-2834

Ottlakással, ellátással
FÉRFI MUNKAERŐT

keresek állatok mellé.
 (30) 579-0404

RÉSZMUNKAIDŐS

ELADÓI VAGY 
PÉNZTÁROSI
ÁLLÁST VÁLLALOK

ÉLELMISZERBOLTBAN
VAGY CUKRÁSZDÁBAN.

(30) 423-2538

SOS! CNC-MARÓST, 
CO-HEGESZTŐT

keresünk Békés megyébe. 
Szállás, utazás biztosított. 

Kiemelt bérezés!
(20) 361-1369

Szakképzett és szakképzetlen
PULTOST veszünk fel 

Csanytelekre. Szállást biz-
tosítunk. (20) 467-0993

ALKALMAZOTTAT FELVESZ
INGATLANIRODA FŐ-

VAGY MÁSODÁLLÁSBAN. 
(ALAPBÉR+JUTALÉK)

Telefon:
(30) 334-5262
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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.

2017. március 26. és április 2. között ZÁRVA

NYITÁS: 2017. ÁPRILIS 3.

Az akció 2017. április 15-ig vagy a készlet erejéig tart.

www.lisaelinor.hu
Lisa Elinor fest����és�n�

és galériatulajdonos
+36 70 4088 991

200 kortárs alkotásból választhat.
�észlet�zetés, kamat nélkül,
készpénzes vásárlás esetén
további kedvezmények!

FESTMÉNYVÁSÁR
József Attila Gimnázium (Makó, Csanád vezér tér 6.)

2017. március 29. (szerda) 10�1� óra
2017. március 30. (csütörtök) 9�17 óra

www.lisaelinor.hu
Lisa Elinor fest����és�n�

és galériatulajdonos
+36 70 4088 991

A kiállításon találkozhat
Lisa Elinor fest�m�vészn�vel!
200 kortárs alkotásból választhat.
�észlet�zetés, kamat nélkül,
készpénzes vásárlás esetén
további kedvezmények!

FESTMÉNYVÁSÁR József Attila Gimnázium
(Makó, Csanád vezér tér 6.)

2017. márc. 29. (szerda) 10�1� �r�
2017. márc. 30. (csütörtök) 9�17 �r�

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

MOST BÁRMILYEN ARCKEZELÉSHEZ
A SZEMÖLDÖK SZEDÉS ÉS SZEMPILLA
VAGY SZEMÖLDÖK FESTÉS INGYENES!
�z akci� ����. m�rcius ����prilis ��ig tart.

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

Most bármilyen arckezeléshez
szemöldök szedést és festést
vagy szempilla festést ajándékozunk!
�z akci� ����. m�rcius ����prilis ��ig tart.

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

Most bármilyen arckezeléshez
szemöldök szedést és szempilla
vagy szemöldök festést ajándékozok!
�z akci� ����. m�rcius ����prilis ��ig tart.


