
makó és körzete 2018. február 03.,  XXIV/05.
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

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. február 05.
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Következ� vérvételi napunk:
2018. február 06. kedd. 

VERSENYKÉPES ÁRAK!

Dr. Tóth Tamás idegsebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2018. február 08.

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

Rojik Tamás manuális terápia
következ� rendelési napja: 2018. február 06.

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

 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. február 07.

Dr. Simenszky Gyula tüd�gyógyász szakorvos
fogl. eü-i szakorvos köv. rend. napja: 2018. február 07.

Dr. Nagy Jenõ kardiológus szakorvos
következ� rendelési napja: 2018. február 08.

Budai Tamás csontkovács
következ� rendelési napja: 2018. február 07.

Dr. Kócsy József  belgyógyász, kardiológus f�orvos
következ� rendelési napja: 2018. február 07.

Dr. Hadik György
sebész szakorvos

Szalai Eszter pszichológus
következ� rendelési napja: 2018. február 06-07.

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 15.

Dr. Bere Zsófia
fül-orr-gégész szakorvos

GABI ÁLLATELEDEL
ÉS KUTYAKOZMETIKA 

Makó, Hajnal utca 8.
 20/501-3100

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo, V: 8-12

CSIRKEFEJ-KACSAFEJ

rendelése 
esetén!

99 Ft/kg!

RENDELJ SMS-BEN 
VASÁRNAP 

és hétfőn átveheted az üzletben.

nyers

12kg

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!

KÖLTÖZTETÉSMEGBÍZHATÓ, GYORS

 
Teljeskörû költöztetés,

bútor- és áruszállítás

az év minden napján

  

TAKARÍTÁS

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

 SZŐNYEG-
TISZTÍTÁS

HÁZTÓL-HÁZIG
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06. hét Le ves, des  szert ME NÜ

Hét fõ Tarhonyaleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Gombakrémleves (350 Ft)
 Szilvás gombóc (250 Ft)

Kedd Darálthúsleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Brokkolikrémleves (350 Ft)
 Lekváros ischler (150 Ft)

Szer da Karalábéleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Zöldségkrémleves (350 Ft)
 Meggyes rétes (250 Ft)

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

Pén tek Vágott leves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Zellerkrémleves (350 Ft)
 Almás rétes (250 Ft)

Szom bat Sertésraguleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Gesztenyepüré (350 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 Csirkecomb filé vadász módra, juhtúrós galuska 900 Ft
J Birka pörkölt, sós burgonya 900 Ft
K Sült pulykaszárny, forgatott burgonya, pároltkáposzta  900 Ft
L Babgulyás  500 Ft

A Bakonyi sertésszelet, tészta
B Szekszárdi sertésapró, zöldséges rizs
C Velõvel töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Lencse fõzelék, vagdalt

A Sült csirkecomb, törtburgonya
B Kapros-tejszines sertésapró, tészta
C Polpetti töltött sertésszelet, rizi-bizi
D Burgonya fõzelék, sertéspörkölt

A Pulyka tokány kolbászos-gombás raguval, tészta
B Rózsa Sándor aprópecsenye, tarhonya
C Háromszéki töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Zöldbab fõzelék, vagdalt

A Vadas marha tokány, tészta
B Karfiolos sertésapró, zöldséges rizs
C Füstölt sajttal töltött sertésszelet, tejfölös burgonya
D Paradicsomos káposzta, sertés sült

A Túrós, vagy grízes tészta
B Sertés tokány konyhafõnök módra, zöldséges rizs
C Gombás-juhtúróval töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Milánói makaróni

A Rakott karfiol
B Bácskai sertés tokány, tészta
C Sajttal töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Tök fõzelék, sertéspörkölt

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. 02.05–02. 10.

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.

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.

DR. DÓSA PIROSKA
����� �emigyógyászat kozmetológia

anyajegyek vizsgálata
pikkelysömör kezelése, gondozása
allergia kivizsgálása, kezelése
szemölcs eltávolítása
csecsem�-gyermek��r-gyógyászat
pattanás kezelése 
értágulat, sepr�vénák kezelése
��rfiatalító kezelések

BEJELENTKEZÉS
MAGÁN-

RENDELÉSRE: 
Makó,

Zrínyi u. 22. 
+36 30/949-5323

Szeged: 
62/444-493

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
Rojik Tamás
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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 

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

Kiszombori ház eladó, 6.9 M Ft. 
Telefon: (30) 955-0401. 

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

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

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

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

Makó központjában IV. emeleti tégla-
lakás eladó, vagy 1 szobásra cserélhe-
tő. Telefon: (70) 295-7406.

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

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

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

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

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

Maroslelén, 1,5 szobás parasztház, 
1400 m2-es telekkel eladó. (Víz, gáz, 
villany, szennyvíz van.) Irányár: 2,5 M 
Ft. Telefon: (30) 270-9573.

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

Belvárosban, Csanád vezér téren, 
zárószinti, 2 szobás, erkélyes, 
műanyag nyílászárós, jó állapotú 
panellakás eladó vagy kiadó. Telefon: 
(30) 978-6438.

Makón 672 m2-es építési telek jó 
helyen eladó. Telefon: (70) 335-7535. 

Makón fűtött garázst keresek megvé-
telre. Telefon: (30) 447-0614.

Édenkert, házzal, teljes felszereléssel 
eladó, 1.2 M Ft.  Telefon: (30) 955-
0401.

Keresek 1 vagy 1,5 szobás lakást a 
Hunyadi utcában. Telefon: (30) 553-
7833.

Makón, a Toldi utcában jó állapotú 
parasztház eladó. Telefon: (70) 513-
4315.

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

Makón nagy telek rajta lévő bontásra 
váró házzal eladó. Telefon: (20) 203-
5240.

Magyarcsanádon a főút mellett egy 
szobás, konyhás, fürdőszobás kis ház, 
áron alul eladó. 600.000 Ft. Telefon: 
(20) 320-8016.

Makó-Rákoson 2,5 szobás összkom-
fortos, központi fűtésű ház melléképü-
letekkel bekerítve eladó.  Telefon: (30) 
572-1457.

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

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

Pitvaroson, Mezőhegyesi út 22/A sz., 
3 szobás ház eladó. CSOK igényelhető. 
Telefon: (30) 347-5072.

b é r l e M é N Y

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

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.

Lordokban a Rossmann felett 2. eme-
leti, bútorozott, - tévé, internet - jól fel-
szerelt lakás, csak hosszútávra kiadó. 
Telefon: (20) 384-9280.

Apartman albérlet kiadó. 1-2 személy 
(egyedülálló szülő és gyerek). Telefon: 
(30) 511-0389.

40, 240, 60, 2-300 m2-es műhely vagy 
raktár kiadó. Érdeklődni: Makó, 
Vásárhelyi u. 15. Telefon: (30) 925-
2100.

Garázs kiadó a Bajcsy ltp-en. Telefon: 
(30) 904-5346.

A régi tejgyárnál helyiségek kiadók. 
Telefon: (70) 269-6368.

Á l l a t

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

Tanyasi gyöngyös és birkák eladók. 
Telefon: (30) 209-1321.

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

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

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

Vemhes anyakecskék eladók. Telefon: 
(30) 525-9992. 

1 éves minősített suffolk tenyészkosok 
eladók. Telefon: (30) 525-9992.

Jércék eladók. Telefon: (30) 215-
1484.

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

250 kg körüli, szaláminak való selejt 
koca eladó Rákoson. Telefon: (30) 
384-4687.

Tyúk, gyönyörű, 14 hónapos, 75% ter-
melés, földön nevelt. Ingyenes szállí-
tás. 690 Ft/ db. Telefon: (70) 776-
3007.

Választási malacok eladók. Telefon: 
(30) 453-1415.

Hízók eladók. Telefon: (20) 807-1839.

170 kg körüli fiatal hízó eladó. Makó, 
Aradi u. 78. Telefon: (62) 638-597.

Malacot veszek. Telefon: (20) 367-
6889. 

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

2 db kissúlyú MF hízósertés eladó.  
Telefon: (20) 468-3967.

2 db 3 hónapos kan Boston terrier 
eladó. Telefon:(70) 308-6130.

J Á r M Ű

Simson S51-es vagy endurót vennék, 
hibás, sérült vagy hiányos is érdekel. 
Telefon: (30) 341-6542.

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.

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

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

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

18 t-ás pótkocsi, Lamborghini traktor, 
tárcsa, eke eladó Telefon: (30) 414-
3986.

Suzuki SX4 2008-as, 132.000 km-rel 
eladó. Telefon: (20) 466-4508. 

VW Golf IV. cabrio 2001. évj. eladó. 
Telefon: (30) 227-3193. 

Ponyvás utánfutó eladó. Telefon: (70) 
632-5836. 

BMW 316-os, 1997. évj. eladó 
399.000 Ft-ért. Telefon: (70) 424-
7820. 

Audi A4-es, 1,9 TDi külföldi okmá-
nyokkal eladó 350.000 Ft-ért. Telefon: 
(70) 424-7820. 

Opel Astra 2 év műszakival eladó. 
Telefon: (70) 632-5836. 

VW Sharan 1,9 TDi 4x4-es, 2009. 10. 
havi, gyári állapotban 3,8 M Ft-ért 
eladó. Telefon: (70) 424-7820. 

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, áthajtását, 
szegélyezését, fóliázását, tetőtéri abla-
kok beépítését, tetők bádogozását és 
új tetők készítését vállaljuk. 
Referenciákkal rendelkezünk. 
Kedvezményes anyagbeszerzés. 
Telefon: (70) 432-8483.

Kőművesmunkát A-Z-ig, hőszigete-
lést, kül- és beltérek hidegburkolását, 
festést, mázolást, laminált parkettá-
zást vállalok. Telefon: (30) 935-6800.

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

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

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

Kútfúrás. Telefon: (30) 554-5544.

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

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

Gázkészülékek javítása, karbantartá-
sa, víz-, gáz- és központi fűtések sze-
relése. Telefon: (20) 323-5090.

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. 

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

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

Kőművesmunkát, homlokzati hőszi-
getelést, gipszkartonozást, tetőáthaj-
tást és szegést vállalunk. Telefon: (30) 
606-5316.

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

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

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

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

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

Veszélyes fák lebontását vállalom 
alpin technikával. Telefon: (70) 251-
5383.

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

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

Lakások és házak teljeskörű felújítá-
sát vállaljuk. Referenciával.  Telefon: 
(30) 962-7339. 

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

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

Társasházak részére külső feljárólép-
csőket gyártunk műkőből. Pihenők fel-
újítását, akadálymentesítést, belső 
lépcsők gumipótlását vállaljuk. 
Telefon: (70) 548-8837.

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

Duguláselhárítás garanciával, 0–24 
óráig. Telefon: (30) 880-0510, (30) 
455-1090.

Sorselemzés, kártyajóslás, családi, 
párkapcsolati problémák, szerelem 
kötés, átok-rontás levétele. Hívásra 
házhoz megyek. Telefon: (30) 924-
3867.

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

villanyszerelo

Domján Dániel 
e.v.

(06) 20/516-7520

teljes köru villanyszerelési 
munkát vállalok.

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

Minden híreszteléssel ellentétben a körzetben nagy megbecsülésnek  örvendenek a közmunkások.
Többször meglátogatva az általuk végzett munkafolyamatot, most a költségvetés készítésénél felvetettem a közmunkások 
hepatitisz elleni oltását. Azokról a közmunkásokról van szó, akik az illegális szemetet szedik. Elképeszt� hogy mi minden nem található 
ezekben, olyan szemét, amely külön kezelést érdemelne.  Például úgy, ahogy a rendel�k leadják megfelel� helyre az egészségre ártalmas 
hulladékot. Ezt a munkát tapasztaltam a vezet�jük segítségével, f�leg n�k végzik ezt a munkát. A költségvetés készít�i hajlanak arra, 
hogy körülbelül 50 közmunkást beoltsunk hepatitisz ellen. A munkavezet�jük Perepelicza István szerint némi nehézséget fog okozni, 
hogy a körülbelül 50 f� közmunkás személye rendszeresen cserél�dik. Az is megoldás lenne, hogy ezt a fajta szemetet ne kézzel, hanem 
gépi úton távolítsák el. Javasoltam még a portákon lév� épületromok eltávolítását, valamint a Wesselényi u 37. számú önkormányzati 
ház problémájának a kezelését.
Véleményem szerint a Honvéd rehabilitáció jól indul. A feladatok ütemezése és sorrendisége még az, amire oda kell �gyeljek, mint a 
körzet települési képvisel�je. 

tisztelt 3-as választókörzet!

Mindenféle éghető hulladék, törme-
lék, lomhulladék, állati trágya elszállí-
tása lovaskocsival. Teljes körű udvar- 
és padlástakarítás, lomtalanítás reális 
áron. Telefon: (70) 525-0090.

Rossz gáztűzhely, villanybojler és 
hulladékvas felvásárlása vagy elszállí-
tása. Telefon: (20) 548-8505.

Szalagfűrésszel, láncfűrésszel favá-
gást, 2 m3 autóval törmelékszállítást, 
költöztetést, egyéb fuvart vidéken is 
vállalok. Telefon: (30) 383-7859.

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

Áruszállítás, fuvarozás, költöztetés 12 
t teherautóval kedvező áron. Telefon: 
(70) 625-1187, (30) 828-5782, (70) 
625-1190.

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

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

Fokhagymaföld utallását, fogasolását, 
boronálását, rotátorozását és permete-
zését vállalom. Telefon: (30) 429-
9111.

v e G Y e s

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

Könyvfelvásárlás ingyenes kiszállás-
sal. Telefon: (30) 263-0055.

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

Asztalokat, régi bútorokat, képeket, 
keretet, faliórát, porcelánt, komódot, 
padokat, régi nagyszekrényt, húsvá-
gó asztalt, demizsont, ballont, 8–50 
l-es üvegeket, teljes hagyatékot 
vásárolok. Telefon: (30) 354-3210, 
(70) 505-9040.

Barna és feketeszén illetve kalodázott 
tűzifa eladó az Állomás téri gazdabolt-
ban. Telefon: (62) 510-243.

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

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

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

Tavaszi fokhagymát vásárolok tisztít-
va, napi áron. Telefon: (30) 186-2325.

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

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

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

Zab eladó. Telefon: (30) 395-5562.

Szép állapotú szekrénysorok, francia-
ágy, ágyazható ülőgarnitúra több szín-
ben, egyszemélyes heverők, hűtők-
fagyasztók, sparhelt, kályhák, ebédlő-
garnitúrák, szőnyegek, automata 
mosógépek, centrifuga, egyéb kiegé-
szítő, kis bútorok eladók. Telefon: (30) 
383-7116.

Vashulladékot, rossz kádakat, akku-
mulátort, kábeleket, kazánokat vásáro-
lok. Telefon: (30) 464-4142, (20) 272-
8874.

A Négy-Határ KFT Pitvarosi telephe-
lyén 2014 és 2016 évi lucerna és 
fűszéna bála eladó. Elsősorban 
nagyobb tételben vásárlók jelentkezé-
sét 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.

Étkezési burgonya 80 Ft/kg. Telefon: 
(70) 255-1697.

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

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

Vastagkolbász 2.200 Ft/kg, eladó. 
Telefon: (30) 276-3315.

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

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

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

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

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

Forgódobos zöldségmosógép, Tomos 
Koper szivattyú 2,4 KW, 3,5 bar eladó. 
Telefon: (20) 426-7220.

2015-ös, Rotalux 5 típusú 5,5 LE-s 
rotakapa eladó. Telefon: (30) 524-
9321.
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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.

Víz-, gáz-,
központi
fûtésszerelés

ornyik Béla
% (30) 983-4801

költöztetés
bútorszállítás

áruszállítás
A HÉT BÁRMELY NAPJÁN, 

RAKODÓKKAL, VAGY ANÉLKÜL.
HÍVJON BIZALOMMAL!

károlyi
Makó, Szegedi u. 37. 

(30) 383-7116
(70) 432-0181

 
szakmunkást

keresünk.
JELENTKEZÉS:
Dexmetal Kft.

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

HEGESZT� �S 
LAKATOS

2,3 ha petrezselyemgyökér földjében 
eladó. Telefon: (30) 684-1820.

35 lánc gyökér földjében eladó. 
Telefon: (30) 951-3094.

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

Tavaszi fokhagymát vásárolok. 
Telefon: (70) 947-7539.

Gyökér földjében eladó, 20 és 40 lánc. 
Telefon: (30) 656-3023.

Dughagyma és fokhagyma eladó. 
Telefon: (30) 656-3023.

Kisbálás hereszéna eladó minimum 
20 bálától. Telefon: (20) 322-5080.

C21 gázkazán és 600x800 lapradiátor 
2 db, kedvező áron golyós csapokkal 
eladó. Telefon: (30) 310-7630.

Kukorica, búza és borsó eladó. 
Telefon: (30) 656-3023.

Búza eladó Makón, 5.000 Ft/100 kg. 
Telefon: (30) 432-2515.

Kévés here eladó. Makó, Kálvária u. 
24. 

Tisztított őszi ipari fokhagyma eladó. 
Telefon: (70) 772-1498.

Samott tégla és samott lap eladó. 
Telefon: (30) 453-5270. 

Makói hűtős gyökér, I. és II. osztályú, 
eladó. Telefon: (70) 534-3599.

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

Keverőtárcsás mosógép, 2 éves, 4 
égős gáztűzhely és páraelszívó eladó. 
Telefon: (30) 524-9321.

Őszi ipari fokhagyma eladó. Telefon: 
(30) 936-8276.

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

Petrezselyem földjében eladó. 
Telefon: (20) 514-3651.

Pucolt  tavaszi fokhagyma eladó. 
Telefon: (20) 482-5049.

Kormányozható zöldségkultivátor, 
pneomatikus aprómag-vetőgép eladó. 
Telefon: (70) 946-1421.

Zab (tavaszi), 4.500 Ft/100 kg eladó. 
Telefon: (30) 294-4926.

3 fejes eke, 2,7 m kombinátor gyűrűs-
henger tag eladó. Telefon: (30) 373-
0368.

Vashulladékot és akkumulátort vásá-
rolok reális áron. Telefon: (30) 950-
9468.

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

Kisbálás lucerna házhoz szállítva 
eladó. Telefon: (30) 9031-269 

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

175x110-es hullámpala eladó 
Szentesen. Telefon: (20) 250-8259.

Sütnivaló tök, 40 Ft/kg-os áron eladó. 
Telefon: (30) 860-2627.

Vásárolok: régi bútort, tollat, hagyaté-
kot, régi pénzt, kitüntetéseket, fest-
ményt, könyvet, levelezőlapot, demi-
zsont, porcelánt. Mindennemű régisé-
geket. Makó, Lonovics sgt. 10. Telefon: 
(20) 228-4560. KONTI.

1 ha paszternák földjében eladó. 
Telefon: (30) 631-9179.

t Á r s k e r e s é s

Sikeres pártalálás. (30) 355-2039.

Csongrád megyében élő 58 éves 
hölgy, 158 cm magas, kissé molett, 
keresi életvidám, káros szenvedélytől 
mentes özvegy férfi ismeretségét, kor-
ban hozzám illőt. Sohasem késő. 
Leveleket „Nálad is, és nálam is!” jel-
igére a Makói Szuperinfó irodába 
kérek. 

38 éves, jól szituált fiatalember hölgy 
jelentkezését várja. Telefon: (30) 634-
9188.

o k t a t Á s

Dajka tanfolyam indul Makón részletfi-
zetéssel. Telefon: (30) 637-4083, (46) 
321-694. Eng.sz.: 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 tanfolyam. 
Telefon: (70) 637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011).

M u N k a

Alkalmi beugrós munkát keresek 
eladói munkakörbe. 0805krisztina@
gmail.com.

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

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

Makói irodaházba keresünk főállásban 
takarítókat, azonnali belépéssel. 
Telefon: (70) 456-4506.

Fokhagymafosztásra, bontásra és 
rakásra személyeket keresek „fok-
hagyma” jeligére. A jelentkezéseket a 
Makói Mozaik irodájába kérem leadni. 

B kategóriás jogosítvánnyal rokkant 
nyugdíjasként munkát keresek Makó 
környékén. Telefon: (30) 519-4533. 

Spanyolországba karbantartó munká-
ra keresünk műszaki végzettségű 
munkavállalókat. Villanyszerelő, gép-
szerelő, géplakatos, hűtőgépész szak-
képesítéssel rendelkező munkavállalók 
jelentkezését várjuk. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal, bérigény megjelö-
léssel a jozsef.toth@hungarymeat.hu 
e-mail címen lehet.

Makói kertészet női munkavállalót 
keres betanított munkára. Telefon: (70) 
312-5707.

CO2 hegesztőket, fényezőket keresünk 
kiskunmajsai munkahelyre. 
Hosszútávú bejelentett munkalehető-
ség, kiemelten magas bérezéssel. 
Utazási költségtérítés vagy igényes, 
díjmentes szállás biztosított. Telefon: 
(70) 527-2554, femmunka.eu@gmail.
com.

Csoportvezetőt, CO-hegesztő-ket, 
lakatosokat, villanyszerelőket felve-
szünk Abdára. Szállást biztosítunk. 
Telefon: (70) 942-8927.

Gyakorlattal rendelkező traktorost 
keresek, kertészet, öntözés, növényvé-
delem. Telefon: (70) 946-1421.

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

Munkalehetőség: szakképzett, gya-
korlattal rendelkező, önálló munkavég-
zésre alkalmas autószerelőt keresünk. 
Telefon: (62) 510-600. Jelentkezni 
személyesen, önéletrajzzal: Tóth-Kása 
Autó Kft. Makó, Szegedi u. 21-23. 
(Hétfő-péntek: 8-17 h).
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Középkorú pár idős nénit vagy bácsit 
gondozna. Leveleket „Szimpátia” jel-
igére várjuk a Makói Mozaik irodájába.

Dancsi és Társa Kft. 
TELEPŐRT KEREs.

Érd.: személyesen az ipari 
parkban vagy a  

dancsi@dancsi.hu  
e-mail címen lehet.


