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KÖLTÖZTETÉSMEGBÍZHATÓ, GYORS

 
Teljeskörû költöztetés,

bútor- és áruszállítás

az év minden napján

  

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. április 4.
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Következ� vérvételi napunk:
2018. április 5. csütörtök. 

VERSENYKÉPES ÁRAK!

Dr. Tóth Tamás idegsebész szakorvos
következ� rendelési napja: 2018. április 6.

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

Dr. Bende Balázs
plasztikai sebész

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

Dr. Simenszky Gyula tüd�gyógyász szakorvos
fogl. eü-i szakorvos köv. rend. napja: 2018. április 4.

Budai Tamás csontkovács
következ� rendelési napja: 2018. április 4.

Dr. Kócsy József  belgyógyász, kardiológus f�orvos
következ� rendelési napja: 2018. április 4.

Dr. Hadik György
sebész szakorvosSzalai Eszter pszichológus

következ� rendelési napja: 2018. április 4. Dr. Kovács Krisztián 
szülész-n�gyógyász szakorvos

Dr. Bere Zsófia
fül-orr-gégész szakorvos

Dr. Prehoffer Ágnes
pszichiáter szakorvos

Dr. Nagy Jenõ  kardiológus szakorvos
következ� rendelési napja: 2018. április 5.

Rojik Tamás
manuális terápia

Dr. Lipták Attila sebész szakorvos, 
proktológus köv. rend. napja: 2018. április 4.

Dr. Kõrösi Szilvia
szülész-n�gyógyász szakorvos
Dr. Fárk Marianna
b�rgyógyász, nemigyógyász 
kozmetológus

Dr. Fekete Zoltán  szülész-n�gyógyász, urológus
következ� rendelési napja: 2018. április 5.

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.
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Egészségügyi Központ
Az Ön egészségéért!

SZERAPISZ

DR. BERE ZSÓFIA
fül-orr-gégész szakorvos

Gyermekek és feln�ttek 
részére egyaránt.
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14. hét Le ves, des  szert ME NÜ

Hét fõ 

Kedd Vegyes zöldségleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Brokkolikrémleves (350 Ft)
 Barackos gombóc (250 Ft)

Szer da Májgombócleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Zöldségkrémleves (350 Ft)
 Lekváros ischler (150 Ft)

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

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

Szom bat Zöldborsóleves
 Gyü mölcs le ves (350 Ft)
 Kímélõ szelet (250 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 Vaddisznópörkölt, sós burgonya 950 Ft
J Rántott camember, krokett, friss saláta, áfonyamártás  900 Ft
K Mexikói csirkeszárny, forgatott burgonya 900 Ft
L Babgulyás  500 Ft

A 
B 
C ÜNNEP
D 

A Bogdáni sertésapró, tarhonya
B Sajtos-tejszínes sertésapró, makaróni tészta
C Marosmenti töltött sertésszelet, rizi-bizi
D Zöldborsó fõzelék, rántott sertésszelet

A Bolognai spagetti
B Ínyenc sertésapró, zöldséges rizs
C Pusztaszeri töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Paradicsomos húsgombóc

A Sült csirkecomb lecsós raguval, zöldséges rizs
B Erdélyi sertéstokány, tészta
C Háromszéki töltött sertésszelet, burgonyapüré
D Tökfõzelék, vagdalt

A Burgonyás vagy mákos tészta
B Csülökpörkölt, tészta/tarhonya
C Urasági töltött sertésszelet, zöldséges burgonya
D Gombás marhatokány, tészta

A Rántott tengeri halfilé, burgonyapüré
B Tejfölös-gombás sertésapró, tészta
C Sajttal töltött sertésszelet, zöldséges rizs
D Rakott zöldbab

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: 350 Ft Gyümölcsleves: 350 Ft 
Cso ma go lás: 50 Ft Ke nyér: 20 Ft/sze let
Ki szál lí tás: 50 Ft/cím Kiszombor: 100 Ft/cím

Az ételek allergén összetevõirõl telefonon kaphat felvilágosítást!

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

Étlap  

2018. 04.02–04.07.

KISÁLLAT-KOZMETIKA
KISÁLLAT-PANZIÓ ÉS

barbikisallatkozmetika

30/552-4644

KUTYATRÉNING
szeretettel várja vendégeit.

Makó, Eötvös u. 48.

FoGLALKoZÁS-EGéSZSéGÜGyi RENDELéS
Dr. Kurai Dóra

• munkaköri alkalmassági vizsgálat (elõzetes, idõszakos,
soron kívüli) • gépjármû-, targoncavezetõi engedélyhez

alkalmassági vizsgálat • stb.

Telefon: (30) 273-2669

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

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

TAKARÍTÁS

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

 SZŐNYEG-
TISZTÍTÁS

HÁZTÓL-HÁZIG

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.

Minden kedves 
vásárlónknak kellemes 

ünnepeket kívánunk!

Barbi
Használt

Divat

��TRA ��N�S���
HASZNÁLT RUHÁK

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

MINDEN HÉTEN ÁRUFELTÖLTÉS!

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

AMERIKAI MUNKÁSRUHÁK

Már TAVASZI ÁRUVAL is
várjuk kedves vásárlóinkat!

KELLEMES 
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKNAK! 
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lakásokat, házakat, földe-
ket keresünk! energetikai 

tanúsítvány gyorsan, jó 
áron! ingatlanközvetítés, 

értékbecslés! 
csok, hitel, lakáskassza 

teljes ügyintézése!
minden ami ingatlan!

cégalapítás, cégügyek.

ma kó, pá va u. 11.
% (30) 955-0401

Ingatlanbörze

Édenkert házikóval, szerszámokkal 
eladó, 1,2 M Ft, az Ószegedi úton. 
Telefon: (30) 955-0401. 

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

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.

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

Magyarcsanádon vízzel, villannyal 
ellátott tanya eladó. 8,4 ha öntöz-
hető szántóval, 0,8 ha erdővel, gyü-
mölcsössel. Telefon: (70) 222-
0275.

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

Makón a Honvéd utcán 2.950 m2 
mezőgazdasági terület eladó. 
Irányár: 550.000 Ft. Telefon: (62) 
209-351.

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

Battonyai, domaszéki ingatlanai-
mat elcserélném makóira, ráfize-
téssel. Telefon: (20) 801-4432.

Makó, Kálvária utca 93. sz. ház 
sürgősen eladó. 1,5 szobás makói 
lakás beszámítható. Telefon: (30) 
735-4451.

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

Kiszombori téglaház eladó, 6,9 M 
Ft. CSOK felvehető. Telefon: (30) 
955-0401.

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

Ambrózfalva, Áchim u. 21. sz. ház 
eladó. Telefon: (30) 253-0324.

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

Kálvária utcán 3 szobás ház eladó, 
4,9 M Ft. CSOK felvehető. Telefon: 
(30) 955-0401.

Föld Igási-Rákosi út között 74,75 
AK , eladó. Telefon: (30) 829-0274.

Komoly ingatlan több generációnak 
is alkalmas, 3.000 m2-es telekkel, 
hűtővel, 150 m2-es munkaterülettel 
eladó. Bármilyen üzleti célra meg-
felelő, főúton. Telefon: (30) 998-
8420.

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

Gyümölcsös eladó Lesiben. Ár: 
890.000 Ft. Telefon: (30) 350-
6506.

Makón összkomfortos, 2 szoba, 
ebédlős ház sok melléképülettel, 
pincével a Lidl és a fürdőhöz 5-10 
percnyire eladó. Telefon: (20) 808-
4096.

Lakást keresek. Telefon: (30) 955-
0401.

Hódmezővásárhelyen kertváros-
ban felújított 2 szobás lakás eladó. 
Telefon: (70) 605-8712.

Makón 80 m2-es, összkomfortos 2 
szobás családi ház kerttel, udvarral 
eladó. Telefon: (70) 310-6438.

Magyarcsanádon jó állapotú tég-
laház eladó. Telefon: (30) 516-
7523.

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

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

Makó központjában hőszigetelt, 
felújított 47 m2-es földszinti panel-
lakás eladó. Telefon: (30) 664-
8163.

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

B É R L E M É N Y

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

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

Makón, a Kelemen László utcán 14 
lánc szántóföld, ebből 5 lánc here 
több évre kiadó. Telefon: (70) 329-
7995.

35 lánc here éves használatra 
kiadó. Telefon: (20) 323-5090.

Á L L A T

150 kg fölötti hízók eladók. Telefon: 
(30) 527-9010.

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

1 db mangalica disznó eladó 
Telefon: (20) 340-4269.

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

Malacok, süldő eladó. Telefon: (70) 
866-9752.

Őszi cicák ingyen elvihetők. 
Telefon: (70) 605-8712.

MNF leválasztott malacok eladók, 
takarmányt beszámítok. Telefon: 
(70) 619-5372.

Bárányok eladók. Telefon: (30) 
214-4874.

Anyakoca, vágásra eladó. Telefon: 
(30) 676-7188.

1 db mangalica disznó eladó. 
Telefon: (20) 915-6138.

2 kg-os szép, tollas tojótyúkot ápri-
lis 21-re előjegyzek. Ingyenes ház-
hoz szállítás. Telefon: (62) 297-
079, (30) 299-3168.

Sárga tojótyúk, jó tollazatú, kb. 2 
kg-os, ingyenes házhoz szállítással 
megrendelhető. 550 Ft/db. Telefon: 
(30) 835-1121.

Napos és előnevelt csirke és gyön-
gyös eladó, megrendelhető. 
Telefon: (20) 564-2259.

Tyúkvásár! Barna tojó 590Ft/db, 
20db-ra+1db ajándék. Mélyalmos, 
14hónapos tyúk 690Ft/db, 
20db-ra+2db ajándék. Ingyenes 
szállítás. Telefon: (70) 776-3007.

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

Tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szállít-
va. Telefon: (70) 240-1331.

J Á R M Ű

Opel Corsa, 2000, 1,5 év műszaki-
val eladó. Telefon: (30) 453-1415.

Nissan Sunny 1.4-es, 1994-es 
évjáratú eladó. Telefon: (30) 559-
5752.

Piros rendszámos MTZ traktort és 
pótkocsit vennék. Telefon: (30) 
465-4328.

MTZ traktorok kiváltására alkalmas 
PERKINS motoros új HATTAT trak-
torok 50-110 LE kategóriában 
készletről eladók. Hitel, használt 
gép beszámítás megoldható.
Telefon: (30) 349-8133.

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

Gyermek- és férfibicikli eladó. 
Telefon: (30) 733-3455.

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

Gyermekkerékpár Hauser Freddy 
20-as, nagyon jó állapotban eladó. 
Telefon: (30) 606-4744.

Készpénzért bármilyen utánfutóját, 
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját 
megvásárolom. Telefon: (30) 421-
85-75, (70) 424-78-20. 

Utánfutó eladó. Telefon: (70) 
42-478-20. 

Régi motorkerékpárokat vásárol-
nék gyűjteményembe. Telefon: (30) 
950-9170. 

Land Rover Freelander eladó. 
Telefon: (70) 942-1956. 

Dacia Duster 1.5 diesel exception 
euro 6, 2016. 02. havi, 1 év garan-
ciával, 42.000 km-rel. 
Tolatókamera, ABS, ASR, ESP, EBD, 
EBV, gurulásgátló, kihangosító, 7” 
navigáció. Telefon: (20) 942-8918.

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.

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

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

Régi tetők javítását, áthajtását, 
tetőlécek, gerendák cseréjét, 
lapostetők szigetelését, valamint új 
tetők készítését vállalom anyagbe-
szerzéssel együtt. Gyors, precíz 
munka, korrekt ár! Telefon: (20) 
403-3243, (30) 912-0981.

Vállalom új és régi tetők építését, 
régi tetők felújítását, átalakítását, 
kocsibeállók, előtetők, kerthelyisé-
gek, terasztetők építését, tetőfedé-
si munkákat. Telefon: (30) 340-
8422.

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

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

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

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

Kútfúrás. Telefon: (30) 554-5544.

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

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. 

Vállalok: fürdőszoba felújítást, bur-
kolást, csempézést, víz, wc, mosdó, 
tuskabin stb., villanyszerelést, fes-
tést, teljes szakiparral, ingyenes 
felméréssel, anyagbeszerzéssel, 
szemét elszállítással. www.
zomaria.hu Telefon: (20) 588-4180.

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

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

Festő, burkoló, kőműves munkák 
kivitelezését vállalom. Telefon: (20) 
319-1481.
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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

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

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.

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

Beázások javítását, lapostetők tel-
jes körű szigetelését, bádogozását 
vállalom anyagbeszerzéssel együtt. 
Telefon: (30) 833-3196.

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

Sorselemzés, kártyajóslás, csalá-
di, párkapcsolati problémák, szere-
lem 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.

Extra masszázst vállal 40-es, szak-
képzett masszőrhölgy, mindennap 
Orosházán. Telefon: 0630 853-
9695.

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

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

Lindab cserepes tetőt vállalok 
(lécezés, fólia) akcióban 5.000 Ft/
m2. Horgonyzott csatorna 2.000 
Ft/m munkadíjjal. Telefon: (70) 
352-9880.

Kőműves és ácsmunkát vállalok. 
Laudisz Zoltán. Telefon: (30) 929-
9767.

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

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

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

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

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

Kőműves mester kőműves és ács-
munkát vállal. Telefon: (70) 908-
2115.

V E G Y E S

Félhosszú és hosszúgyökér, pasz-
ternák földjében eladó. Telefon: 
(30) 287-3971. 

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.

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.

Lucernamag, tisztított eladó. 
Telefon: (70) 265-6473.

Idei őrölt paprika eladó. 2.350 Ft/
kg. Telefon: (30) 320-5214.

Ételmaradékot, szárazkenyeret 
ingyen elviszek. Telefon: (20) 547-
7651.

Tavaszi fokhagyma ledarabolva 
eladó. Telefon: (30) 533-9777.

I. osztályú hófehér gyöngyhagyma 
feketemag eladó. Telefon: (30) 
646-5512.

Zab eladó. Telefon: (20) 919-2132.

Kukorica eladó. Makó, Attila u. 43. 

Dughagyma, IV. és Zitai, 220 Ft/kg 
eladó. Telefon: (30) 656-3023.

Akkumulátorokat, ócskavasat, 
ólmot vásárolnék. Telefon: (30) 
891-2280.

20 és 40 lánc gyökér földjében 
eladó. 32.000 Ft/lánc. Telefon: (30) 
656-3023.

Tavaszi fokhagyma szárasan és 
elkészítve is eladó. Telefon: (30) 
656-3023.

Őszi árpa és tritikálé eladó. Telefon: 
(20) 468-3967.

Dell számítógép, 2 kW-os generá-
tor, napelem szett eladó. Telefon: 
(20) 801-4432.

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

Szekrénysor, sarok ülőgarnitúra 
eladó. Telefon: (20) 594-6279.

3 db 11 kg-os gázpalack, 1 db für-
dőszobai gázkonvektor és egy ter-
ménydaráló eladó. Telefon: (30) 
572-1457.

Gyökeret vásárolok, friss szedésűt, 
hosszút-félhosszút, I. oszt. 200 Ft/
kg, II. oszt. 80 Ft/kg. Azonnal fize-
tek. Telefon: (30) 998-8420.

Csomózni való zöldhagyma földjé-
ben eladó. Telefon: (30) 583-6094.

Hagyományos makói tavaszi fok-
hagyma szárasan, és ledarabolva 
eladó. Telefon: (30) 565-7079, (30) 
616-7439.

Kisgép után való 130 cm széles 
rotátor eladó. Telefon: (30) 381-
1677.

Hódmezővásárhelyi faiskola ter-
melői gyümölcsfa lerakata megnyí-
lik a tavaszi szezonra Orosházán, a 
Felhő u. 27. sz. alatt. Nyitva: H–V 
9–17 óráig. Telefon: (30) 565-
3219.

Paszternák földjében eladó. 
Telefon: (70) 946-1421.

Parapetes konvektort és fóliavázat 
keresek. Telefon: (30) 360-6662.

Zitai feketemag, valamint dug-
hagyma, étkezési hagyma eladó. 
Telefon: (20) 297-8022.

Gyökér eladó Királyhegyesen, 1,5 
ha berlini és 1,5 ha hosszú. Telefon: 
(30) 399-4238.

Kovácsüllő, 2 db nagyméretű 150-
es satu eladó. Telefon: (30) 383-
7116.

Gyökér földjében eladó Apátfalván.  
Telefon: (30) 838-2072.

Bontásból eladók cserepek, dudák, 
kazettás ajtók, műanyag ablakok,  
fa  hungaropán ablakok,  gázkon-
vektorok, vízmelegítők, villanyboj-
lerek, 2 szárnyas fakapu, kovácsolt 
kiskapu, kályha kandalló.  Telefon: 
(20) 361-2301.

Lucernamag eladó. Telefon: (20) 
331-3289.

3 ha beállt makói hosszúgyökér 
földjében eladó. Telefon: (70) 367-
0436.

Tűzifa eladó.  Nyárfa akció  12.000 
Ft/m3, juhar 16.000 Ft/m3, kiszállít-
va. Telefon: (30) 217-5575, (70) 
506-8000.  EUTR:  AA5987773.

0,5 ha paszternák földjében eladó. 
Telefon: (30) 194-5313.

Lucernamag eladó. Telefon: (20) 
422-6574

Vásárolok: régi bútort, tollat, 
hagyatékot, régi pénzt, kitüntetése-
ket, festményt, könyvet, levelezőla-
pot, demizsont, porcelánt. 
Mindennemű régiségeket. Makó, 
Lonovics sgt. 10. Telefon: (20) 228-
4560. KONTI.

Makói hosszúgyökér mag, tisztí-
tott, osztályozott, 2017-es, eladó. 
Telefon: (30) 402-1046.

Eladó egy 4,5 m-es fokhagymabo-
rona húzóval, újszerű állapotban, 
egy 5 m-es szimpla gyűrűshenger, 
valamint 2x2 tag lovas borona. 
Telefon: (30) 391-1699.

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

Vásárolok: porcelánokat, dísztár-
gyakat, festményeket, hagyatékot 
Telefon: (70) 228-2994 

Lamborghini traktor, 4 m-es tár-
csa, 18 tonnás pótkocsi, 4 fejes IH 
eke eladó. Telefon: (30) 414-3986.

Körbálás here, kolbásztöltő 380 
V-os eladó. Telefon: (20) 496-4470.

2 éves Kft. eladó. Telefon: (30) 
319-1962.

Vashulladékot vásárolok reális 
áron. Telefon: (30) 950-9468.

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

Mindenféle kerti kisgépet, 
Simsont, utánfutót, szalagfűrészt és 
szerszámokat keresek. Telefon: 
(30) 886-3834.

M u N k A

Szobafestő, gipszkartonos és 
hőszigetelő szakembert felveszek 
ausztriai munkavégzésre és 
magyarországira is. Telefon: (70) 
280-6698.

Hegeszteni tudó szakembert és 
mindenféle munkára megbízható 1 
főt keresek. Telefon: (70) 635-
7628.

Szakképzett pultost felveszünk. 
Telefon: (30) 628-8227.

Szerkezetépítő brigádot keresünk 
budapesti munkavégzésre. Tele-
fon: (30) 914-1141.

Betanított dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, havi 
átlag kereset nettó 180-200.000Ft. 
Szállást, utazás, munkába járást 
biztosítunk. Győri, mosonmagyaró-
vári munkahelyünkre. Telefon: (70) 
639-9920.

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.

Makói virágkertészet női betanított 
munkásokat felvesz. Telefon: (70) 
312-5707.

CO2 hegesztőket, fényezőket, gép-
kezelőket (fémipari végzettséggel) 
keresünk. Hosszú távú munkalehe-
tőség, kiemelten magas bérezés-
sel. Utazási költségtérítés vagy igé-
nyes, díjmentes szállás biztosított. 
Telefon: (70) 527-2554, femmunka.
eu@gmail.com.

Növénytermesztésben jártas trak-
torost keresünk felvételre. 
Jelentkezni önéletrajzban a aippii@
invitel.hu címen lehet.

Szőlő- és fametszéshez értő sze-
mélyt keresek. Telefon: (30) 565-
7079, (06) 30/616-7439.

1 fő nyugdíjas sofőrt keresek. 
Önéletrajzokat „Sürgős” jeligére a 
Szuperinfó irodába várok. 
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Autós Csárda • Baustudium Kft. 
Csanád és Térsége Gazdakör, Makó

Driver-Hood Autósiskola • Gomby Motor • Gorzsai Kertészet
Kert-Doktor Kft. • Koczkás Rita virágbolt • Maros Farmer Kft.
Maros-parti Veterán Autós Motoros Közhasznú Sportegyesület

Szak-Ma Center Kft. • Váll-Ker Kft

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Galamb József Mez�gazdasági 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 
ezúton fejezi ki köszönetét 

a BORONA PIKNIK 
megrendezésében nyújtott segítségért:

CSILLAG PÉK AJÁNLATA 
KISZÁLLÍTÁS: 
K-Cs 15-22-óráig, 
P-Szo 15-23-óráig

06-20/5005-449Makó: 100.-/cím 
Kiszállítás Kiszomborra, Ferencszállásra, Apátfalvára 
és Magyarcsanádra 2000 Ft-os vásárlás felett.  
600 Ft/cím
                                                                                   
Sajtos (par. alap)                                                                                      
Sonkás (par. alap)                                                                            
Szalámis (par. alap)                                                                          
Gombás (par. alap)                                                                             
Sonkás-gombás (par. alap)                                                            
Sonkás-kukoricás (par. alap)                                                            
Son-go-ku (p. alap, sonka, gomba, kukorica)                                                                       
Négysajtos (t. alap, füstölt, edámi, feta, trappista)                                                                        
Milánói (milánói szósz, sonka, gomba)                                                                              
Bolognai (bolognai ragu, sajt)                                                                 
Házi kolbászos ubis (par. alap)                                                        
Házi kolbászos-baconos-pfe�eronis(par. alap)                                        
Hawaii (par. alap, sonka, kukorica, ananász)                                                                      
Grill csirkés (tejf. alap)                                        
Grill csirkés-kukoricás (tejf. alap)                                                    
Grill csirkés-sonkás (tejf. alap)
Grill csirkés-baconos-almapaprikás(tejf. alap)                                                       
Virslis-baconos-ubis (tejf. alap)                                                     
Makói (par. alap, kolbász, szalonna, hagyma)                                    
Magyaros (par. alap, Er�s pista, kolbász, 
szalonna, hagyma)
Tarjás-pfe�erónis (tejf. alap)
3 húsos (p. alap, csirkemell, szalámi, sonka, ubi)
4 húsos (p. alap, csirkemell, szalámi, 
sonka, tarja, ubi)                                                           
                                                     

1.250.-
1.450.-
1.450.-
1.450.-
1.500.-
1.500.-
1.550.-
1.600.-
1.550.-
1.550.-
1.550.-
1.600.-
1.600.-
1.500.-
1.550.-
1.600.-
1.650.-
1.650.-
1.700.-

1.750.-
1.550.-
1.900.-

2.050.-

 
850.-

1.050.-
1.050.-
1.050.-
1.100.-
1.100.-
1.150.-
1.200.-
1.150.-
1.150.-
1.150.-
1.200.-
1.200.-
1.100.-
1.150.-
1.200.-
1.250.-
1.250.-
1.300.-

1.350.-
1.150.-
1.500.-

1.650.-

PIZZÁK (32cm)

ÓRIÁS PIZZA-DOG (szénhidrátcsökkentett tésztából +350.-)
Baconos (virsli, sajt, ubi, bacon, majonéz)                      
Amerikai (virsli, sajt, pirított hagyma, mustár, majonéz, ketchup) 
Sonkás (virsli, sajt, sonka, paradicsom, ubi)                   
Magyaros (virsli, sajt, házi kolbász, Er�s Pista,  hagyma) 

550.-
550.-
650.-
650.-

NOSZTALGIA GOFRI Csokihabos
Nutellás habos
Snickers-es

Sajtos (Marha húspogácsa, paradicsom, ubi, sajt, 
hagyma, ketchup, majonéz)                           
Barbecues (Marha húspogácsa, BBQ szósz, bacon, 
sajt, ubi, paradicsom)        
Grill csirkés (csirkemell, paradicsom, ubi, 
sajt, majonéz, ketchup)    
Zoli kedvence (Marha húspogácsa, cheddar sajt, csíp�s 
jalapeno paprika, paradicsom, ubi, ketchup, majonéz) 

700.-

700.-

750.-

900.-

350.-
490.-
590.-

PIZZA HAMBIK (szénhidrátcsökkentett tésztából +350.-)

Házi kolbászos (tejf. a., kolbász, hagyma, házi füstöltszalonna)  
Császáros (tejf. a., császárszalonna, hagyma, házi füstöltszalonna)  

KENYÉRLÁNGOS  (szénhidrátcsökkentett tésztából +350.-)
650.-
650.-

ÉDES CALZONE
Túrórudis
Túrós-barackos

590.-
590.-

Szénhidrát
csökkentett

Pizzák 

Pizzák,
Calzone

töltött pizzák

Csak kiszállítás!

CS
OM

AG
OL

ÁS
 80

.-

HOT DOG (saját készítes� E-mentes ki�i)
Denver (virsli, lilahagyma, cseresznye paprika édes sav.)                      
Milánói (virsli, milánói szósz, sonka, gomba, sajt) 
Amerikai (virsli, uborka, pir. hagyma, ketchup, mustár, majonéz)                   
Hawaii (virsli, sonka, kukorica, ananász, majonéz, sajt) 

450.-
500.-
450.-
550.-

HAMBIK (saját készítes� E-mentes zsemle)
Sajtburger (marhahús, saláta, ubi, paradicsom, 
hagyma, ketchup, majonéz, sajt)                      
Deni kedvence  (marhahús, saláta, füstöltsajt szelet, 
bacon, ubi, hagyma, ketchup, majonéz, sajt) 

700.-

950.-
Royal Burger (dupla marhahús, chili, pir. hagyma, BBQ szósz, 
saláta, ubi, pari, ketchup, majonéz, dupla sajt)                   
Grill csirkés (csirkemell, saláta, ubi, paradicsom, hagyma, 
ketchup, majonéz, ezersziget öntet, sajt) 

1150.-

750.-

Csokis-meggyes
Zserbós
Snickers-es

590.-
590.-
590.-

Barack lekváros
Lekváros habos

330.-
390.-

6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 8. 
Bérpalota-Nagypatika

Apotheke - Pharmacia - Pharmacy

www.kigyopatikamako.humakoikigyo@invitel.hu  (+36) 62-510-296

Nyitva tartás: Hétf� - �éntek: 08:00 - 18:00, Szombat: 08:00 - 12:00

A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze 
meg kezel�orvosát, gyógyszerészét!

VÁLTSA KI 
TÖRZSVÁSÁRLÓ 

KÁRTYÁJÁT!

Április havi dermokozmetikai tanácsadás:
2018. április 03-án (kedden), 10:00-12:00 óra között -

DR. RÁCZ ERZSÉBET 
B�RGYÓGYÁSZ F�ORVOSN�VEL

Sok szeretettel hívjuk és várjuk!Készüljünk együtt a tavaszra, nyárra...

Áldott húsvéti 
ünnepeket kívánunk!

Az Ünnep alatt szombaton 
8:00-12:00 között várjuk 
a Kígyó Gyógyszertárba.

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.

Zöldségcsomagoló üzembe mun-
katársakat keresünk. Telefon:  (30) 
588-8196.

Felveszünk: felszolgálót  (szakké-
pesítés nem szükséges) és nyugdí-
jas konyhai kisegítőt. Érdeklődni:  
62/213-284.

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

Nincs munkád? Nem dolgozol? 
Betanított munkakörbe keresünk 
kollégákat sopronkövesdi és ajkai 
munkahelyre. Ingyenes szállással, 
utazási költségtérítéssel, nettó 
170.000 Ft havi jövedelemmel, 
cafetéria, előleg, bejelentett munka-
viszony, albérlet támogatás, 6 
hónap után hűségjutalommal. 
Hosszú távú munkalehetőség, kivá-
ló munkakörnyezet. Feltétel: 8 álta-
lános iskolai végzettség. Telefon: 
(70) 315-8492

Fokhagymaföld utallását, fogaso-
lását, boronálását, rotátorozását és 
permetezését vállalom. Telefon: 
(30) 429-9111.

O k T A T Á S

Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. Telefon: (70) 637-4750. 
w w w . m i n e r v a k f t . h u 
(E-000909/2014/A001-A011)

Aranykalászos gazda, eladó, bolt-
vezető, dajka, vagyonőr tanfolyam-
ok Makón. Telefon: (30) 310-8934. 
E: 00846/2014/A001-122.

T Á R S k E R E S É S

Sikeres pártalálás. Telefon: (30) 
355-2039.

Harmincas, minden káros szenve-
délytől mentes, független vállalkozó 
fiú keres független hölgyet komoly 
kapcsolat céljából. Telefon: (20) 
467-1180.


