
makó és körzete 2018. január 20.,  XXIV/03.
Makó, József Attila u. 4. Telefon: (30) 425-2868  ·  E-mail: mako@szuperinfo.hu

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

Tüzelõanyagok
Teherfuvarozás, gépi rakodás

épíTõanyagok:
•cement •mész •homok

•sóder •tégla
•szigetelőlemez

•nádszövet •fehér kő
•kavics • hullámpala

fülzúgás
korszerű kezelése lézerrel
próbálja ki, mert
hatékony és természetes!
bejelentkezés szükséges!
Makó, Hunyadi u. 9.  % (62) 209-909, (20) 289-8377

új! új! új!

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

Egészségpénztári
kártya elfogadóhely.

Bankkártyás 
fizetési lehetõség.

Az el��e egyeztetett
����onto� lemon��sa

telefonon, vagy
személyesen lehetséges.

A többi orvosunk rendelési ideje változatlan.
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Dr. Kovács Tibor szülész-n�gyógyász szakorvos
következ� rendelési napja: 2018. január 22.
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Következ� vérvételi napunk:
2018. január 23. kedd. 

VERSENYKÉPES ÁRAK!

Dr. Tóth Tamás idegsebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2018. január 26.

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

Rojik Tamás manuális terápia
következ� rendelési napja: 2018. január 23.

Dr. Bende Balázs
plasztikai sebész

Pálfyné
Gidai Piroska
természetgyógyász

Dr. Prehoffer Ágnes
pszichiáter szakorvos

Dr. Gábor Katalin 
gyermekgyógyász, 
gyermekkardiológus 

Dr. Fekete Zoltán szülész-n�gyógyász, urológus
következ� rendelési napja: 2018. február 08.

 el�re egyeztetett id�pontokban  speciális�  �
vérvételek  kisgyermekek részére is �
 genetikai sz�réshez is (kismamáknak is)�

Dr. Lipták Attila sebész szakorvos, proktológus
következ� rendelési napja: 2018. január 24.

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

Dr. Nagy Jenõ kardiológus szakorvos
következ� rendelési napja: 2018. január 22.

Budai Tamás csontkovács
következ� rendelési napja: 2018. január 24.

Dr. Kócsy József  belgyógyász, kardiológus f�orvos
következ� rendelési napja: 2018. január 26.

Dr. Hadik György
sebész szakorvos

Szalai Eszter pszichológus
következ� rendelési napja: 2018. január 23-24.

Dr. Kõrösi Szilvia
szülész-n�gyógyász szakorvos
Dr. Kovács Krisztián 
szülész-n�gyógyász szakorvos

Dr. Fárk Marianna b�rgyógyász, nemigyógyász 
kozmetológus köv. rendelési napja: 2018. február 01.

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

KÖLTÖZTETÉS
BÚTORSZÁLLÍTÁS
RAKODÓKKAL
VAGY ANÉLKÜL.

TAKARÍTÁS

06/20/363-07-60   -   06/20/318-64-88

 SZŐNYEG-
TISZTÍTÁS

HÁZTÓL-HÁZIG

Köszönetet mondok támogatóimnak, 
hogy 2017.12.09-én részt vehettem 

az Esztergomban megrendezett 
Mikulás 4Fight Challenge kickbox kupán, 

ahol C2-52kg kategóriában 2.helyezést értem el. 

További támogatóim:

Fő támogatóm:

Makó Város 
Önkormányzata

Vállker Kft.

Makói Mozaik

Köszönel:Loós Dominik 
(Király Team, Makó)

Felkészítő edző: Loós Csaba
(helyszín: Makói Katolikus Iskola tornaterme, Vásárhelyi utca 4)
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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

04. hét Le ves, des  szert ME NÜ

Hét fõ Korhelyleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Gombakrémleves (350 Ft)
 Szilvásgombóc (250 Ft)

Kedd Zöldborsóleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Brokkolikrémleves (350 Ft)
 Mákos rétes (250 Ft)

Szer da Májgombócleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Zöldségkrémleves (350 Ft)
 Sült derelye (250 Ft)

Csü tör tök Csontleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Szárnyaskrémleves (350 Ft)
 Almás krokett (250 Ft)

Pén tek Gulyásleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Zellerkrémleves (350 Ft)
 Meggyes rétes (250 Ft)

Szom bat Darálthúsleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Lekváros ischler (150 Ft)
   

E Marhapörkölt, galuska vagy tarhonya 900 Ft
F Bras sói ap ró pe cse nye 700 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 700 Ft
 I Zúza pörkölt, tarhonya 900 Ft
J Baconbe göngyölt csirkemell, bajor burgonyasaláta 850 Ft
K Harcsapaprikás, galuska 950 Ft
L Babgulyás  500 Ft

A Natúr sertésszelet pirított csibemájjal, rizi-bizi
B Ínyenc sertésapró, tészta
C Fûszeres sajttal töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Lencsefõzelék, vagdalt

A Bolognai spagetti
B Vadas sertésapró, tészta/rizs
C Velõvel töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Egresmártás, rántott sertésszelet

A Ázsiai joghurtos csirkeapró, tészta/rizs
B Debreceni sertésapró, tészta/tarhonya
C Makói töltött sertésszelet, törtburgonya
D Spenót fõzelék, rántott csirkecomb

A Lecsós sertésszelet, tészta
B Chilis sertésapró, tarhonya
C Háromszéki töltött sertésszelet, tejfölös burgonya
D Meggymártás, rántott sertésszelet

A Burgonyás vagy mákos tészta
B Hentes tokány, tarhonya/tészta
C Ínyenc töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Gombás pulykatokány, zöldséges rizs

A Sült csirkecomb, burgonyapüré
B Fokhagymás sertésapró, tészta
C Marosmenti töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Rántott tengeri halfilé, zöldséges rizs

Árak:  A, B, C, D,  le ves sel: 700 Ft
Me nü le ves nél kül: 600 Ft  Csak le ves: 300 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

Az ételek allergén összetevõirõl telefonon kaphat felvilágosítást!

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

Étlap  

2018. 01. 22–01. 27.

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.

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. BERE ZSÓFIA
fül-orr-gégész szakorvos

januárban megkezdi rendelését.
Gyermekek és feln�ttek 

részére egyaránt. költöztetés
bútorszállítás

áruszállítás
A HÉT BÁRMELY NAPJÁN, 

RAKODÓKKAL, VAGY ANÉLKÜL.
HÍVJON BIZALOMMAL!

károlyi
Makó, Szegedi u. 37. 

(30) 383-7116
(70) 432-0181
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lakásokat, házakat, földe-
ket keresünk! energetikai 

tanúsítvány gyorsan, jó 
áron! ingatlanközvetítés, 

értékbecslés! 
csok, hitel, lakáskassza 

teljes ügyintézése!
cégalapítás, cégügyek.

Ma kó, pá va u. 11.
% (30) 955-0401

Ingatlanbörze

in gat lan iro da
Ferenczi Gá bor
tel.: (30) 691-9293

Makó

Apátfalván volt Favorit autómentő állo-
más, panzió, műhely 18 M Ft 

Tátra utcában összkomfortos paraszt-
ház 3,8 M Ft

Vásárhelyi utcában 80m2-es összkom-
fortos igényes házrész 7,4 M Ft

Iskola utcai összkomfortos központi 
fűtéses téglaház nagy portán 12,5 M Ft

Thököly utcában felújított parasztház  
6,8 M Ft

Szilágyi Dezső utca közepén 3 szobás, 
összkomfortos téglaház nagy portán 

8,8 M Ft

Lonovicson két lakrészes téglaház  
8,4 M Ft

Eszperantó utcában nagy több gene-
rációs téglaház 23 M Ft

Kígyó utcában két szintes igényes tég-
laház 28 M Ft

Bárányos soron tip-top kis ikerház, 
nem nagy udvarral 7 M Ft

Tisza utcában polgári jellegű alászige-
telt ház 6,7 M Ft

Álom ház a Petőfi Park szomszédsá-
gában. 300 m2-es kétszintes ház, 

amerikai konyha, két fürdőszoba, 6 
hálószobás, duplagarázsos, parkosított 

kert, melléképület borospincével!  
58 M Ft

Kiszomboron teljesen felújított 70-es 
évekbeli téglaház 12 M Ft

Kiszomboron szegedi utcai kétszintes, 
téglaház 12,5 M Ft

Keresünk házakat Makón 3-25 M Ft 
között, lakásokat 4.emeletig bárhol a 

városban!

Hivatalos értékbecslés!
Még több in gat lan itt:
www.hazadlesz.hu

Tanya 5 ha földdel eladó. Telefon: 
(30) 955-0401. 

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

Makón az Eötvös utcában 4 szo-
bás, összkomfortos, 1976-ban épü-
let családi ház 360 m2-es telken 
eladó. Telefon: (30) 488-7772.

Makón a Gyóni Géza utcában 3 
szobás összkomfortos ház áron alul 
sürgősen eladó. Telefon: (30) 499-
5799. 

Gázfűtéses, téglaépítésű ház 
eladó. Makó, Damjanich u. 3. 
Telefon: (20) 920-3584, (30) 298-
7280.

Makó-Rákoson 2,5 szobás össz-
komfortos, központi fűtésű ház 
melléképületekkel bekerítve eladó.  
Telefon: (30) 572-1457.

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

Makó, Kálvária utcai ház eladó. 1,5 
szobás makói lakás beszámítható. 
Telefon: (30) 735-4451.

Makó, Ráday ltp. D/2, 4. emeleti 
15. lakás eladó. Telefon: (30) 303-
2543.

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

Lakásokat, házakat, földet kere-
sek. Makó, Páva u. 11. Telefon: (30) 
955-0401.

Makó, Damjanich u. 3. sz., gázfű-
téses, téglaépítésű ház eladó. 
Irányár: 3,7 M Ft. Telefon: (30) 298-
7280, (20) 920-3584.

Makón, Aulich u. 8. sz. alatt 80 m2 
-es, 50 %-ban felújított dupla ker-
tes családi ház eladó. 3,5 M Ft. 
Telefon: (70) 608-0366, (30) 890-
6236.

Makó központjában IV. emeleti tég-
lalakás eladó, vagy 1 szobásra cse-
rélhető. Telefon: (70) 295-7406.

Tanya, 5 ha földdel eladó. Telefon: 
(30) 955-0401.

Makón a Tátra utcában 3 szobás, 
teljesen felújított ház eladó. Telefon: 
(30) 967-6357.

Tanyát keresek megvételre 
500.000 Ft-ig.  Telefon: (70) 504-
4990.

Eladó lakást keresek. Telefon: (30) 
955-0401.

Összkomfortos, 2 szobás, családi 
ház eladó. Telefon: (20) 382-5167.

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

Makón téglaépítésű családi ház, 
művelt, nagy kerttel eladó. Makó, 
Kálvária u. 62/b. Telefon: (20) 494-
7944.

Vertán telepi ház eladó, 5 M Ft. 
Telefon: (30) 955-0401.

Csanádpalotán ingatlan eladó 
vagy kiadó, összes berendezéssel 
együtt. Telefon: (70) 230-2544.

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.

Makón üzlethelyiség kiadó a 
Korona mögötti butiksorra a Pékség 
és a Fényképész között. Telefon: 
(30) 856-4343.

Makón a főtér közelében 40 m2-es 
helyiség kiadó üzletnek, irodának, 
stb. Telefon: (30) 647-2034.

Albérlet igényesnek kiadó. Telefon: 
(30) 693-1698.

Belvárosi, 47 m2-es, földszinti 
panellakás hosszútávra kiadó. 
Telefon: (30) 518-7536.

Á l l a t

Húshízók eladók. Telefon: (30) 
402-1046.

2 db húsjellegű, gazdasági takar-
mányon nevelt, nagysúlyú hízó 
eladó. Telefon: (20) 353-3041.

3 db kiscica ingyen elvihető. 
Telefon: (70) 605-8712.

Húshízó eladó. Telefon: (30) 236-
7796.

Nagysúlyú, fehér húsjellegű hízók 
eladók. Telefon: (30) 698-0825.

1 db 170 kg-os hízó és 1 db moto-
ros háti permetező eladó. Iskola u. 
2. Telefon: (30) 221-8756.

Nagysúlyú húsjellegű hasított fél-
sertés eladó. A vágás 2018. február 
4-én lesz. Telefon: (30) 467-7078.

Választási bikaborjak eladók. 
Telefon: (20) 431-7124. 

Labrador kölyökkutyák eladók. 
Telefon: (20) 424-3082. 

Komondor kiskutyák törzskönyvvel 
eladók. Telefon: (30) 286-0818.

Póniló, 4 hónapos fiával eladó. 
Makó, Királyhegyesi utca 14. 
Telefon: (30) 628-2834.

Mangalica koca és birkák eladók. 
Telefon: (30) 209-1321.

180-200 kg-os fehér húshízók 
eladók. Telefon: (62) 213-418.

Hízó, kb. 280-300 kg és zab eladó. 
Telefon: (20) 388-9431.

Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb 2 
kg-os, 600 Ft/db, ingyenes házhoz 
szállítással megrendelhető. Telefon: 
(30) 835-1121.

4 db 8 hetes malac eladó. Telefon: 
(30) 259-0680.

Hízók, eladók, 160-170 kg-osak. 
Érdeklődni: Makó, Hosszú u. 60.

J Á r M Ű

Polski Fiat 126-os eladó. Telefon: 
(70) 576-4316. 

Simson S51-est vagy Endurót ven-
nék, hibás, sérült vagy hiányos is 
érdekel. Telefon: (30) 341-6542.

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

Simsont és egyéb alkatrészeit 
veszek napi legmagasabb áron 
Makón és 100 km körzetében.  
Telefon: (70) 594-6142.

Renault Thalia 1.4, 2003-as, 
82.600 km-rel, gyári állapotban 
eladó. Telefon: (20) 363-3653.

Zastava Yugo 55 GTL 5 személyes, 
1987-es, keveset használt, kék 
színű gépkocsi eladó. Forgalmi 
2018. 12. 01-ig. Ár: 150.000 Ft 
(alkuképes). Telefon: (30) 214-
9584.

MTZ automata pótkocsihúzó, 
ugyanitt 3 pont felfüggesztésű 
fargléder eladó. Telefon: (30) 472-
3785. 

Simsont veszek, akár hibásat vagy 
hiányosat is. Telefon: (30) 905-
6532.

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

Vennék Simson motorkerékpárt, 
akár üzemképtelent is, ár meg-
egyezés szerint. Telefon: (30) 531-
3592.

18 t. újszerű pótkocsi, Lamborghini 
130 LE traktor, 5 fejes IH eke, 4 
m-es vontatott tárcsa eladó. 
Telefon: (30) 414-3986. 

Autógumi (185 R 14C) 3 db eladó. 
Telefon: (30) 950-1694.

MTZ82 traktor, zöldségkultivátor, 
permetező 600/10, önjáró perme-
tezőgép, RS-09 traktorok, 4 soros 
pneomatikus aprómagvető-gép 
eladó. Telefon: (70) 946-1421.

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.

Figyelem! Tetők javítását, áthajtá-
sát, szegélyezését, fóliázását, tető-
téri ablakok beépítését, tetők bádo-
gozását és új tetők készítését vál-
laljuk. Referenciákkal rendelke-
zünk. Kedvezményes anyagbeszer-
zés. Telefon: (70) 432-8483.

Kőművesmunkát A-Z-ig, hőszige-
telést, kül- és beltérek hidegburko-
lását, festést, mázolást, laminált 
parkettázást vállalok. Telefon: (30) 
935-6800.

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

Vállalunk festést, mázolást, kor-
rekt áron. Telefon: (30) 751-2710.

Palatetők javítását és tetőszigete-
lést vállalok. Telefon: (30) 935-
6800.

Szalagfűrésszel és láncfűrésszel 
favágást vállalok. Telefon: (30) 
682-1008.

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

Tetőfedő, bádogos munkát vállalok 
kedvezményes áron. Telefon: (20) 
976-5847. 

Kútfúrás. Telefon: (30) 554-5544.

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

Könyvfelvásárlás ingyenes kiszál-
lással. Telefon: (30) 263-0055.

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

Extra masszázst vállal 40-es, szak-
képzett masszőrhölgy, mindennap 
Orosházán. Telefon: (30) 853-9695.

Vásárolok mindenféle bútort, teljes 
hagyatékot lakáskiürítéssel. Makó, 
Szegedi u. 37. Telefon: (30) 383-
7116. Károlyi.

Klímaszerelés, átszerelés! 
Számlával, garanciával. Telefon: 
(30) 279-0021, Gémes Bt.

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

Antennaszerelést és átszerelést 
vállalok. Telefon: (30) 279-0021.    

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

Redőny Doktor! Redőnyök javítása, 
újak készítése, garanciával. 
Hétvégén is. Telefon: (20) 299-
2233.

Duguláselhárítás garanciával, 
0–24 óráig. Telefon: (30) 880-
0510, (30) 455-1090.
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Egészségügyi Központ Az Ön egészségéért!
SZERAPISZ

PSZICHOLÓGUS

párkapcsolati, munkahelyi problémák kezelése 
pszichológus segítségével. Kezelések gyógyszerek nélkül.

Rendelési id�: Kedd 9.00-12.00, szerda 14.00-18.00

Feln�ttek részére: 

�ls�sorban gyermekek részére:       Iskolai nehézségek      
szül�-gyermek kapcsolat      magatartási problémák      beilleszkedési, 

tanulási nehézségek leküzdése      lelki eredet� testi tünetek, 
egyéb betegségek megjelenése      kritikus életesemények  feldolgozása.

SZALAI ESZTER

12 hetes Gyászfeldolgozás Módszer® 
támogató csoport indul Makón. 

A legtöbb ember fejében a gyász a halálesetekkel kapcsolható össze, 
azonban több, mint 40 -féle veszteség érhet bennünket életünk során 

(válás, költözés, munkahelyváltás). 
A csoport segít ezeket a fel nem dolgozott veszteségeket kimondottá tenni.

Lehet�ség van 7 alkalmas egyéni foglalkozásra is.
Érdekl�dni, jelentkezni: Tel: +3630/920-0680

E-mail: gyaszfeldolgozasmodszermako@gmail.com
 Szalai Eszter

Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista

A Dancsi és Társa Kft.

TELEPŐR
munkakörre felvesz 1 főt.

Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal

a dancsi@dancsi.hu
e-mail címre vagy szemé-
lyesen az Ipari Parkban.

 
szakmunkást

keresünk.
JELENTKEZÉS:
Dexmetal Kft.

Aradi u. 136.
(06) 30/371-7153

HEGESZT� �S 
LAKATOS

HOMLOKZATI 
NYÍLÁSZÁRÓINKAT ÉS 

KIEGÉSZÍTŐIT TOVÁBBRA IS 
 

-laminált padló árából 
- 20%-35% kedvezményt,
-szegélyléc árából -50% kedvezményt, 
+ AJÁNDÉK 2 mm-es habfóliát adunk !!

LAMINÁLT PADLÓK

43%-45%-47%-os
KEDVEZMÉNNYEL KÍNÁLJUK!

Makói üzletünkbe AKCIÓS 
laminált szegélylécek 

érkeztek!!! Br. 990,-/ szál

óriási választékban, 
rövid határidővel 

rendelhetők!
KOMPLETT RENDSZER
VÁSÁRLÁSA ESETÉN :

Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204.

+36-30/528-9702
6900 Makó, Kossuth u. 66. +36-30/478-3297

www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

FRISHOP

Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204.

+36-30/528-9702
6900 Makó, Kossuth u. 66. +36-30/478-3297

www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

FRISHOP

FRISHOP
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NÁLUNK MOST „PADLÓT FOG” !
LAMINÁLT PADLÓK  és parketták,

szegőlécek, alátétek
óriási választékban

rövid határidővel rendelhetők!

-laminált padló árából  kedvezményt20-35 %
-szegélyléc árából  kedvezményt50 %

 + ajándék 2 mm-es habfóliát adunk!!!

KOMPLETT
RENDSZER

VÁSÁRLÁSA
ESETÉN 

AKCIÓS
BEJÁRATI AJTÓK

EGYEDI MÉRETRE IS, 
RÖVID GYÁRTÁSI 

HATÁRIDŐVEL
RENDELHETŐEK!A
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Mediterrán Tüzép
6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204.

+36-30/528-9702
6900 Makó, Kossuth u. 66. +36-30/478-3297

www.mediterrantuzep.hu • www.mediterranotthon.hu

HOMLOKZATI MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
kiemelkedő műszaki paraméterekkel,

 egyedi méretben is  valamint
REDŐNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK, PÁRKÁNYOK

a legkedvezőbb áron
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN RENDELHETŐK

43% - 45% -47% 
KEDVEZMÉNNYEL!

Ács-, és kőművesmunkát keresek. 
Telefon: (20) 547-7651.

Költöztetés, bútorszállítás rako-
dókkal, rakodók nélkül minden nap. 
Makó, Szegedi u. 37. Telefon: (30) 
383-7116. Károlyi. 

Tetők javítását, áthajtását, 
lapostetők szigetelését, tetők teljes 
körű bádogozását (fal-, orom-, 
kéményszegély, ereszcsatorna) 
vállaljuk anyagbeszerzéssel együtt 
is. Precíz munka, korrekt ár. 
Telefon: (30) 776-9997.

Mindenféle limlom és hagyaték 
felvásárlása. Telefon: (30) 684-
1693.

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

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

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

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

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

Gurtni csere, új redőny készítése, 
faredőny javítás hétvégén is, gyors 
precíz munka. Telefon: (30) 735-
0746, (70) 227-6273.

Hajhosszabbítást, dúsítást, ked-
vező áron vállalok. Telefon: (30) 
935-6800.

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

Profi ácsbrigád és profi kőműves 
csoport mindennemű építőipari 
tevékenységet vállal akár alaptól a 
kulcsrakészig. Anyagbeszerzéssel 
együtt. Telefon: (70) 369-1981.

Szalagfűrésszel, láncfűrésszel 
favágást, 4 m3 terepes billenős 
teherautóval törmelék elszállítást 
vállalok. Telefon: (30) 383-7859.

v e G Y e s

Eladó: hagymapucoló kések, 550 
W-os búvárszivattyú, vízszereléssel 
kapcsolatos használt dolgok: csap-
telepek, elzáró szelepek, szifonok 
és PVC  idomok, minden, amire 
szükséged van, itt megkapod! 
Telefon: (30) 453-5018.

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

20 lánc makói hosszúgyökér köves 
út mellett, és őszi árpa eladó. 
Telefon: (20) 468-3967.

Asztalokat, régi bútorokat, képe-
ket, keretet, faliórát, porcelánt, 
komódot, padokat, régi nagy-
szekrényt, húsvágó asztalt, demi-
zsont, ballont, 8–50 l-es üvege-
ket, teljes hagyatékot vásárolok. 
Telefon: (30) 354-3210, (70) 
505-9040.

Eladó kétszárnyas alu trapézlemez, 
szigetelt garázskapu, 272x226 
(172+100 cm-es). Telefon: (20) 
203-1451.

Búza, árpa, zab eladó. Telefon: (30) 
786-8450.

Takarmányburgonya eladó 
Ferencszálláson, 20 Ft/ kg és sérült 
étkezési burgonya 40 Ft/kg. 
Telefon: (70) 634-3430.

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

Gyökér földjében eladó. Telefon: 
(30) 413-3627.

Keveset használt 6 m-es gabona-
behordó csiga eladó. Telefon: (30) 
572-1457.

Őszi fokhagyma 5-3 cm-ig, és őszi 
fokhagyma közepe és burgonya 
eladó, 100 Ft/kg-tól. Telefon: (30) 
524-7024.

Barna és feketeszén illetve kalodá-
zott tűzifa eladó az Állomás téri 
gazdaboltban. Telefon: (62) 510-
243.

Arno UT2 őszi-tavaszi fokhagyma 
száráról ledarabolva 50 +-os átlag-
méretben eladó. 600 Ft/kg. Telefon: 
(20) 925-4941.

Hordozható csempekályhák 
eladók. Telefon: (30) 896-1505.

Őszi árpa zsákba szedve kapható. 
Telefon: (30) 273-4062.

2 ha hosszúgyökér eladó. Telefon: 
(30) 319-9496.

Makói tavaszi fokhagyma (4+ és 
3,5+) méretű, előtisztítva 25 kg-os 
zsákokban eladó. Telefon: (30) 
207-5014.

Gáztűzhely, hordozható cserép-
kályha eladó. Telefon: (70) 540-
2157.

Pucolt tavaszi fokhagyma 4+, 5+, 
6+-os, eladó. Telefon: (30) 315-
1928.

Eladó 5 le-s Yamaha csónakmotor, 
65.000 Ft. Simson Enduro, 80.000 
Ft. Telefon: (30) 425-3192.

Tavaszi fokhagymát vásárolok tisz-
títva, napi áron. Telefon: (30) 186-
2325.

Tavaszi száras fokhagyma és alu-
mínium radiátor 60x180-as, 1 db, 
eladó. Telefon: (30) 437-7899.

Maroslele mellett 16 AK föld eladó. 
Telefon: (70) 283-9257.

Vashulladékot, rossz kádakat, 
akkumulátort, kábeleket, kazáno-
kat vásárolok. Telefon: (30) 464-
4142, (20) 272-8874.

Zab eladó. Telefon: (30) 395-5562.

Vastagkolbász 2.200 Ft/kg, füstölt 
szalonna 1.000 Ft/kg, zsír 500 Ft/
kg eladó. Telefon: (30) 276-3315.

Pucolt tavaszi fokhagyma eladó. 
Telefon: (30) 572-7595.

Szép állapotú szekrénysorok, fran-
ciaágy, ágyazható ülőgarnitúra több 
színben, egyszemélyes heverők, 
hűtők-fagyasztók, sparhelt, kály-
hák, ebédlőgarnitúrák, szőnyegek, 
automata mosógépek, centrifuga, 
egyéb kiegészítő, kis bútorok 
eladók. Telefon: (30) 383-7116.

Meggybordó, ágyazható kanapé 2 
db fotellel, megkímélt állapotban 
eladó. Irányár: 40.000 Ft. Telefon: 
(20) 554-3769.

Tavaszi fokhagyma (makói) ker-
tészcsomóban és ledarabolva is, 
600 Ft/kg-tól eladó. Telefon: (30) 
565-7079, (30) 616-7439.

Héjas dió, 500 Ft/kg és hűtőszek-
rény 18.000 Ft, eladó. Telefon: (30) 
866-0617.
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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 nádpa lo ta, Apát fal va,  

Ma ros le le, Föl de ák.
Lap zár ta: szer da 17 óra

A Szu per 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.

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. KÓCSY JÓZSEF
Belgyógyász, kardiológus f�orvos
Rendelési id�: Szerda, péntek 15.00-18.00

�d�pontról érdekl�dni telefonon, 
e-mailben, vagy személyesen lehet.

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

Pucolt tavaszi fokhagyma eladó. 
Telefon: (30) 293-3478.

Tűzifa akció! Bükk, tölgy 2800 
Ft/100 kg-tól, akác 3100 Ft/100 kg-
tól. Mennyiségtől függően 1-2 napos 
határidőn belül szállítunk. Telefon: 
(70) 596-9336.

Magnak való tavaszi fokhagyma 
eladó. Telefon: (30) 293-3478.

Paszternák 2,5 ha ágyásos, öntö-
zött, eladó. Telefon: (70) 946-1421.

Tűzifa eladó  méteres 2800 
Ft/100kg, kugli 3100 Ft/100kg, 
konyhakész 3400 Ft/100kg.  
Telefon: (20) 335-7481. 

Biztos jövedelemmel rendelkező pár 
életjáradékot fizetne idős néninek 
vagy bácsinak. Telefon: (30) 935-
6800.

AEG típusú sarokcsiszoló, jó állapot-
ban eladó. 670 W. Telefon: (20) 
807-1839.

Önetető, betonvályúk, árpa, búza 
eladó. Telefon: (70) 230-2099.

Acél bejárati ajtó eladó. Telefon: 
(30) 967-6357.

2017. évi elit osztályú Makói ezüst-
fehér apróhagyma feketemag 6.000 
Ft/kg, eladó. Telefon: (30) 646-
5512.

Szójadara házhoz szállítással. 
Telefon: (30) 228-0881. 

Vásárolok porcelánokat, bútorokat, 
festményeket, dísztárgyakat. 
Telefon: (70) 228-2994. 

Kukorica, zab, árpa eladó. Telefon: 
(30) 294-4926. 

Tavaszi fokhagyma szárasan eladó. 
Telefon: (30) 676-7188.

Kisbálás lucerna eladó. Szállítás 
megoldható. Telefon: (30) 9031-
269. 

Ferdecsigás takarmánykeverő 
darálóval eladó. Telefon: (30) 416-
8384. 

Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak 
kitűnő minőségben bontásból, szállí-
tással Németországból. Szállítást 
vállalunk. Telefon: (30) 282-9225.

Nagyéren körbálás fűszéna, lucer-
naszéna eladó. Telefon: (30) 345-
7398.

Tűzifa eladó.  Nyárfa 13.000 Ft/m3, 
juhar 15.000 Ft/m3, kiszállítva. 
Telefon: (30) 217-5575, (70) 506-
8000.

5000 m paszternák földjében eladó. 
Telefon: (30) 315-2517.

A Négy-Határ KFT Pitvarosi telep-
helyén 2014 és 2016 évi lucerna és 
fűszéna bála eladó. Elsősorban 
nagyobb tételben vásárlók jelentke-
zését várjuk. A bála méretei: 
120x130 cm, átlagos tömeg: 280-
320 kg, Ár egységesen: 15,-Ft/
kg+ÁFA. Lucernaszéna: 200 db, 
Fűszéna: 350 db. Telefon: (30) 688-
5285.   

Vásárolok: régi bútort, tollat, hagya-
tékot, régi pénzt, kitüntetéseket, 
festményt, könyvet, levelezőlapot, 
demizsont, porcelánt. Mindennemű 
régiségeket. Makó, Lonovics sgt. 
10. Telefon: (20) 228-4560. KONTI.

Petrezselyem, sárgarépa, betakarí-
tógép nyűvőrendszerű, eladó. 
Telefon: (70) 946-1421.

Gyermekágy és Rattan vendégágy 
eladó. Telefon: (70) 516-1137.

Használt elegáns szőrmebundák, 
irhabundák, bőrruházat olcsón, 
folyamatosan kapható. Nyitva: kedd-
től péntekig 14–18, szombaton 
10–12 óráig. Hmvhely, Révai u. 
11/a.

Forgódobos zöldségmosógép, 
MTZ-re való keskeny művelőkerék 2 
db, eladó. Telefon: (20) 426-7220.

Claas Dominator 106, búza, kukori-
ca, asztallal eladó. Telefon: (70) 
946-1421.

Tűzifa kamionos tételben tölgy, 
bükk, gyertyán, 2 m-es rönkben 
26.400-27.500 Ft/tonna ártól ren-
delhető. Telefon: (30) 999-7816.

Figyelem! 100 db valósi szőrme-
bunda használt, kifogástalan álla-
potban, csak egytételben nagyon 
olcsón eladó 2000 Ft/db. Telefon: 
(70) 626-5228.

Étkezési burgonya 80 Ft/kg. 
Telefon: (30) 255-1697.

Parasztcserép eladó. Telefon: (30) 
360-6662.

Eladók szép menyasszonyi ruhák, 
varrógépek, bútorok, TV, mosógép, 
centrifuga, hűtő, cserépkályha, 
könyvek, festmények, stb. Telefon: 
(70) 230-2544.

t Á r s k e r e s é s

Sikeres pártalálás! (30) 355-2039.

o k t a t Á s

Dajka és pedagógiai asszisztens 
tanfolyam indul Makón részletfize-
téssel. Telefon: (30) 637-4083, 
4 6 / 3 2 1 - 6 9 4 . E n g . s z . : 
E-000452/2014 

Bolti eladó és Boltvezető OKJ tanfo-
lyam. Telefon: (70) 524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/
A001-A011)

Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. Telefon: (70) 637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

M u N k a

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

Traktorost keresek, lehetőleg gép-
szerelőt és gyakorlattal rendelke-
zőt. Telefon: (70) 946-1421.

Németországba és Dániába kere-
sünk munkavállalókat mezőgazda-
sági területre: állattenyésztés - 
állatgondozás (szarvasmarha, ser-
tés), növénytermesztés, traktoros, 
mezőgazdasági gépszerelő, ill. 
betanított munkákra; továbbá épí-
tőipari munkákra: kőműves, bádo-
gos, ács, festő-mázoló feladatok 
ellátására. Tapasztalat előny, de 
egyik helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtudás 
minden helyen feltétel. Jelentkezés: 
(70) 607-0067, szeged@
andreasagro.com; www.
andreasagro.com.

Libatömésre azonnali kezdéssel 
férfiakat, házaspárokat keresek. 
Magas bérezés, szállás biztosítva. 
Telefon: (30) 630-1659.

Nemzetközi fuvarozásra keresünk 
sofőr munkatársat 3,5 tonnás fur-
gonra. Telefon: (70) 613-2529.

Nemzetközi árufuvarozásra gép-
kocsivezetőt keresünk 7,5 tonnás 
autóra. Telefon: (30) 238-6596.

Spanyolországba karbantartó 
munkára keresünk műszaki vég-
zettségű munkavállalókat. 
Villanyszerelő, gépszerelő, gépla-
katos, hűtőgépész szakképesítés-
sel rendelkező munkavállalók 
jelentkezését várjuk. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal, bérigény 
megjelöléssel a jozsef.toth@
hungarymeat.hu e-mail címen 
lehet.

CO2 hegesztőket, fényezőket, tar-
goncásokat keresünk kiskunmajsai 
munkahelyre. Hosszútávú bejelen-
tett munkalehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel. Utazási költség-
térítés vagy igényes, díjmentes 
szállás biztosított. Telefon: (70) 
527-2554, femmunka.eu@gmail.
com.

Nagylaki Szent Gellért pihenőhelyi 
(M43) irodába értékesítő kollégákat 
keresünk teljes munkaidőben. 
Telefon: (20) 910-9990. E-mail: 
sges@gmail.hu

Munkalehetőség! Szakképzett, 
gyakorlattal rendelkező, önálló 
munkavégzésre alkalmas autósze-
relőt keresünk. Telefon: (62) 510-
600. Jelentkezni személyesen, 
önéletrajzzal: Tóth-Kása Autó Kft. 
Makó, Szegedi u. 21-23. Hétfő-
péntek: 8-17 h.

Öntvénymegmunkáló Kft. szegedi 
telephelyére keres betanított mun-
kára férfi munkavállalókat bármely 
korosztályból, öntvénymegmunká-
lásra és betonelem gyártásra. 
Vidékieknek a bejárás megoldott. 
Érd.: munkanapokon 8-16-ig. 
Telefon: (70) 940-1263.

Földeáki pizzériába pizzafutárt, 
konyhai kisegítőt és pultost kere-
sünk. Fényképes önéletrajzot a 
zomborpetrol@gmail.com e-mail 
címre várunk. Telefon: (70) 377-
4641.


