
06 93 333 77706 93 333 777 KANIZSA TAXIKANIZSA TAXI 06 30 7 333 77706 30 7 333 777
2017. január 19. XXVII/3NAGYK ANIZSA

Hoya ID multifokális lencsék

és Hoya PNX könnyű,
törés- és ütésálló, 100% UV szűrős

.

30% kedvezménnyel

30% kedvezménnyel
Akció időtartama január 5-től január 30-ig.

Hoya ID multifokális lencsék

és Hoya PNX könnyű,
törés- és ütésálló, 100% UV szűrős

Akció időtartama január 5-től január 30-ig.

30% kedvezménnyel

30% kedvezménnyel.
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Nagykanizsa, Fő út 8. � Tel.: 06 93 312 390, 06 30 864 1810 � www.zahonyoptika.hu
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-17, szombaton 9-12 óráig.
Rendel: Dr. Szalai Edit, kedd 15-17, szerda 15-16, csütörtök 14.30-17 óráig.

Nagykanizsa, Fő út 8. � Tel.: 06 93 312 390, 06 30 864 1810 � www.zahonyoptika.hu
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-17, szombaton 9-12 óráig.
Rendel: Dr. Szalai Edit, kedd 15-17, szerda 15-16, csütörtök 14.30-17 óráig.

TÉLI
KIÁRUSÍTÁS

-50%
Minden keret, napszemüveg.

Nagykanizsa, Sugár u. 1.
Tel.: 06-93/789-962
2017. január 31-ig.

SASHALMI

Rendelési idő:
Telefon: +36 30/526 59 44 

Cím: Nagykanizsa, Kórház u. 2.
(A rendelő mellett ingyenes parkolási lehetőség.)

  kedd, csütörtök, péntek 

(Időpont-egyeztetés telefonon.)

Babamozi:

Hasi UH vizsgálatok
Ízületi UH vizsgálatok

Nyaki és egyéb lágyrész vizsgálatok
Végtagi erek UH vizsgálata. Emlő UH vizsgálat

 4 dimenziós magzati felvételek készítése és DVD lemezre rögzítése. 
/A vizsgálat közben a kismama külön monitoron, szemből nézheti a "kis pocaklakót"/.

 /máj, epe, hasnyálmirigy, lép, vesék, belső nemi szervek/. 
 /váll, csípő, térd, stb./

 /pajzsmirigy, nyirokcsomók, stb./
 (mammográfiás tapasztalattal).

Szűrő jellegű és diagnosztikai ultrahang vizsgálatok a 
legkorszerűbb 3D/4D technikájú készülékkel.
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radiológus főorvos

AKCIÓ!
01.19.-01.28.

Sertés csülök     749 Ft/ kg
Sertés tarja      1079 Ft/ kg
Zsír 1 kg              499 Ft/ kg
Zsír 5 kg       2399 Ft 479,8 Ft/kg

Csirke mellfilé 1199 Ft/ kg
Csirke farhát      149 Ft/ kg
Debreceni          999 Ft/ kg
Sütőkolbász      1199 Ft/kg
Füstölt karaj     1799 Ft/kg
Disznósajt        1199 Ft/ kg

Minden nap friss hús, kiváló minőségű termékek a saját vágóhídról!
Az árak az ÁFA- t tartalmazzák!

Letenyei Húsüzem Mintaboltja, Nagykanizsa, Vásárcsarnok
Nyitva tartás: kedd-vasárnap 06:00-13:00

Hakonai József TETŐFEDŐHakonai József TETŐFEDŐ
Szepetneki u. 65.

Telefon: 06-93/316-229, Mobil: 06-20/934-9937
Lakcím: 8800 Nagykanizsa, 

Új tetők készítése, fedése,
régi tetők felújítása
közületeknek és magánszemélyeknek
garanciával.



Várjuk kedves
vásárlóinkat!
Várjuk kedves
vásárlóinkat!

Nyitva tartás: hétfőn: 6-12, keddtől-péntekig: 6-14, szombaton: 6-13, vasárnap: 6-12 óráig.Nyitva tartás: hétfőn: 6-12, keddtől-péntekig: 6-14, szombaton: 6-13, vasárnap: 6-12 óráig.

A képek illusztrációk!
Ajánlatunk

2017.01.19-től 2017.01.25-ig
illetve a készlet erejéig érvényes!

A képek illusztrációk!
Ajánlatunk

2017.01.19-től 2017.01.25-ig
illetve a készlet erejéig érvényes!
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Sertés comb
Sertés dagadó
Sertés apróhús
Sertés karaj csont nélkül
Formázott sonka 
Szakított császár 
Pecsenye csirkecomb
Csirkemell filé
Füstölt főtt császár
Füstölt főtt tarja
Parasztkolbász

(előrendelésre)

(előrendelésre)

Sertés comb
Sertés dagadó
Sertés apróhús
Sertés karaj csont nélkül
Formázott sonka (előrendelésre)

Szakított császár (előrendelésre)

Pecsenye csirkecomb
Csirkemell filé
Füstölt főtt császár
Füstölt főtt tarja
Parasztkolbász

990 Ft/kg

920 Ft/kg

690 Ft/kg

1290 Ft/kg

790 Ft/kg

790 Ft/kg

330 Ft/kg

1069 Ft/kg

1190 Ft/kg 
1190 Ft/kg

1090 Ft/kg

990 Ft/kg

920 Ft/kg

690 Ft/kg

1290 Ft/kg

790 Ft/kg

790 Ft/kg

330 Ft/kg

1069 Ft/kg

1190 Ft/kg 
1190 Ft/kg

1090 Ft/kg
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SLE-PA KFT. 8.számú mintaboltSLE-PA KFT. 8.számú mintabolt
Vásárcsarnok, Buszpályaudvar felőli oldalon.Vásárcsarnok, Buszpályaudvar felőli oldalon.
Nagykanizsa, Kalmár u. 6. � Tel:70/434-2221Nagykanizsa, Kalmár u. 6. � Tel:70/434-2221
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ozgó
zámítógép
zerviz

Szervizelés, bővítés, vírusírtás,
folyamatos karbantartás

Nagykanizsán ingyenes kiszállással.
Új számítógépek igény
szerinti összeállítása.

Használt számítógépek összeállítása
1 év garanciával.

Tel.: 06-30/275-7791

KANIZSA KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!
e-mail: akovacs_hu@upcmail.hu

Minden nemű áruszállítást, költöztetést,
 áru szállítását megbízás alapján vállalunk!ADR-es

23 - Hétfő: Tyúkhúsleves - Brokkoli krémleves - Erőleves.
Borzas csirkemell, rizs, sav. - Zöldbabfőzelék fasírttal - Rántott palacsinta.

Bácskai rizseshús, sav. - Parasztos sertéskaraj, hasábburgonya, sav
Tengeri halfilé, rizs, tartármártás.

Fitt menü: JércesalátaÍ
24 - Kedd: Tejfölös bableves - Húsleves - Kukorica krémleves..

Sertéspaprikás, galuska - Spagetti Bolognese - Burgonyafőzelék fasírttal.
Rántott csirkemell, rizs, sav. - Kemencés malacpecsenye, burgonyapüré, pár. káp.

Bakonyi vargányás csirkemell galuskával.
Fitt menü: Gombafej zöldkörttel.

25 - Szerda: Csirkeragu leves - Húsleves - Paradicsom krémleves.
Brassói, burgonya, sav. - Erdélyi káposzta - Hortobágyi húsos palacsinta.

Rakottkáposzta - Sertéskaraj Kanizsai raguval, krokettel.
Kalóz csirkemel, rizs, sav.

Fitt menü: Fogasfllé, zöldkörettel.
26 - Csütörtök: Vargányaleves - Húsleves - Sertésragu leves.

Szezámmagos csirkemell, rizs, sav. - 2 db ízes bukta - Chilis bab fasírttal.
Hortobágyi pásztorpörkölt, sav. - Rántott sajt, rizs, tartármártás.

Sertéskaraj rántva sajtosan, hasábburgonya, sav.
Fitt menü: Kacsasült hordós savanyúsággal.

27 - Péntek: Karalábé leves - Húsleves - Pulykaragu leves.
Lazsnaki aprópecsenye, tarhonya - Vadas zsemlyegombóccal - Darás metélt, b. íz.

Disznótoros - Sertéskaraj gazdagon, burgonyapüré, sav.
Csirkemell füszeres tormamártással, rösztikével.

Fitt menü: Szezámmagos karf101, f1tt saláta.
Szombat - vasárnap: Húsleves - Erőleves - Gomba krémleves.

Rántott szelet, hasábburgonya, sav. - Csirkemell hawaii sajtmártással, rizzsel.
Sajttal töltött csirkemell, rizs, sav. - Rántott cukkini zöldkörettel.

Nagykanizsa, Fő út 16.

2017. januá  23-tól 29-ig
menü a Bankpalota Étteremben 890 Ft

Menürendelés: 06-20/355-8569

r
Kiabáljon, s házhoz megyek,

csak mondja meg, hogy mit is vigyek,
arcmasszázs, vagy gyanta?

Festés és sminkelés?
Önnél lesz a kezelés.

Ki sem kell tennie a lábát,
de ha hív, szebbé tehetem

akár a lábát (gyanta)! J
Kozmetikus

az otthonában?

- Igen,a lehető legjobb árban!

06-30/264-0103Adrienn
Németh

2017. január 19.2



ember asztmát. 
Az „aszály-program” másik fontos tünete a magas 
vérnyomás. Ha a testben nincs elég víz vagy ha a test kezd 
kiszáradni, akkor a vízveszteség 66%-a a sejtek belsejéből 
jön ki, 26% a sejtek környezetéből és csak 8% az Nem tudom észre vette-e Ön, kedves olvasó, hogy általában 
érrendszerből. De az érrendszer egy rugalmas rendszer – a legegyszerűbb dolgok mennek a legnehezebben. Ami 
összeszűkül, lanyha lesz. A baj az, hogy mindez belül van, és mindennapi rutin kellene, hogy legyen, azt hanyagoljuk el 
nem látjuk, mi történik a testünkben. Ha az emberek talán leginkább. Például a rendszeres és folyamatos 
rendszeresen innának vizet, és pótolnák a szükséges ásványi folyadékpótlást. Magyarul: nem iszunk elegendő 
sókat a kapillárisokba, a magas vérnyomás teljesen mennyiségű és megfelelő minőségű ásványvizet. Pedig ha 
megszűnne. tudnánk, ez mi mindenhez vezethet, talán tudatosabban és 
A kiszáradásnak vannak egyéb feltűnő jelei is: a bőr. Ha a bőr rendszeresebben nyúlnánk a vizespohár után. Az emberi 

szép, laza és sima, akkor elegendő test tünetekkel és jelekkel világosan 
vízmennyiség van a testben. Ha ráncos jelzi, ha ki van száradva. Az agy jelzi a 
és gyűrt, akkor az a kiszáradás jele. A kiszáradást, amikor fáradtak va-
szarkalábak a kiszáradás tünetei és gyunk, és nem végzünk kielégítő 
sima vízzel, megfelelő tápanyag-munkát. De az is a kiszáradás jele, 
utánpótlással megszüntethető.amikor reggel ki akarunk kelni az 

ágyból, de fáradtak vagyunk, és nem Nos, tehát száz szónak is egy a vége: 
bírunk, vagy csak nehezen.  És ott inni kell, mert ha megvan a minden-
van még a düh, a hirtelen reakciók, a napi folyadékbevitelünk, nagy való-
depresszió – ezek mind a kiszáradást színűséggel egészségesek maradunk. 
jelzik, vagyis az agy kevés energiát kap, hogy megbirkózzon Ebben segít Önöknek a kaposvári székhelyű Markunion Kft. 
az információval és cselekvéssé alakítsa. A testnek Ballonos és palackozott ásványvizekkel, vízadagolókkal, 
van „aszály programja” is, melyeket úgy hívunk, hogy különböző szolgáltatásokkal. A részletekért keressék fel: 
allergia, magas vérnyomás, cukorbetegség, immun- www.markunion.hu, illetve: facebook/markunion
betegségek. Az „aszály program” annyit jelent, hogy be kell Keresse a termékeket az alábbi
tömködni a lyukat ott, ahol a test a vizet elveszíti. A víz a test elérhetőségek valamelyikén:
legprecízebb alapanyaga, és amikor több megy ki, mint jön www.markunion.hu � markunion@markunion.hu
be, akkor a test ezt észreveszi. Mivel a test egy intelligens 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
alkotás bekapcsolja az „aszály-program”-ot, és aller- Kérjen ingyenes próbalehetőséget a
gia formájában jelzi a kiszáradást, ugyanis az a rendszer, 

06-20/552-1460-as telefonszámon!
amelyik a vízháztartás egyensúlyáért felel, elnyomja az 
immunrendszert, ami a védekezésért felel. Utána kap az Markunion – Az egészséges élet 

Vízfogyasztással az egészséges élet útján

Több kortynyi egészség

DR. HÓMAN MÁRTA  főorvos

Nagykanizsa, Csengery út 13. 
BEJELENTK.: 06-30/528-3339,  06-30/969-8175

ultrahang magánrendelés
- 3D, 4D UH babavizsgálat KISMAMÁKNAK!
- Hasi, alhasi, lágyrész (pajzsmirigy,nyirokcsomó),
- ízületi UH (térd, váll, stb.),
- gyermek, újszülött UH vizsgálatok.

www.intersono4d.hu  drhomanmarta@citromail.hu

dr. Décsey Kata
fül-orr-gégegyógyász szakorvos 

Rendelési idő: hétfő 16-17
Helye: Kórház Rendelőintézet fszt. 18.

Bejelentkezés +36305309941

GÉGEGYÓGYÁSZ

A Zala Megyei Kórház 
Ortopédia szakorvosa

Rendelés helye: Nk., Király u. 29.
Ideje: csütörtök 16:30-18:00-ig.

Időpont-egyeztetés: 06-30/2631-457

Dr. Moll Károly Marcell

IDŐSEK OTTHONA
Marcaliban

családias környezetben. 
Lakók jelentkezését várjuk munkaidőben!

Tel.: 06-30/587-6524

Dr. Fliszár Mária
reumatológus osztályvezető főorvos

Időpont: szerda 15.00-17.30-ig
Helye: Vital Stúdió

8800 Nagykanizsa, Kórház út 2 .
Tel.: +36-30/9768-201

REHABILITÁCIÓ, REUMATOLÓGIA

Dr. Bertus Mihály
plasztikai sebész főorvos
8800  Csengery út 13.Nagykanizsa,

csütörtök: 15.00 - 17.00
Tel./ ax: 06 83/340-864F - , 

06-30/9274-256

www.plasztikabertus.hu

TAKÁCS ATTILA 
fogtechnikus, mester

8800 Nagykanizsa, Király u. 32.
Fogsorkészítés, javítás, tisztítás

Tel.: 06-93/321-328,
06-30/469-5154

Dr. Kertész Mónika főorvos
reumatológus, geriáter

Rendelés helye: Bíbor Business Center
Nagykanizsa, Petőfi u. 1.

Időpont-egyeztetés: 06-30/4688-353
Rendel: hétfő 16-18 óráig

Kanizsa Plaza
Tel.: 06-93/311-864

06-30/634-1924

Dr. Czigány Róbert szemész főorvos, 
szerdán 16.30 órától.

Előjegyzéssel rendel:
Nyitva: h.-szo. 9-18, v. 10-14 óráig
Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2.

 
radiológus főorvos

Dr. ADEL RASHED

ULTRAHANG MAGÁNRENDELÉS

Nagykanizsa, Kossuth tér 4.
(Tűzoltósággal szemben az óvoda felől.)

Bejelentkezés: +36-30/465-2467

Hasi, alhasi, lágyrész (pajzsmirigy, nyirokcsomó)
ízületi, végtagi, vénás, artériás rendszerek vizsgálata.

Dr. Vargovics Eszter
radiológus főorvos

Hasi, lágyrész (nyak, emlő) végtagi 
vénás,  ízületi UH vizsgálatok.

Nk., Kórház Rendelőintézet I. em
Időpont egyeztetés: 06-30/288-5757

Cím: Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
H.-SZ.-P. 14-18, K.-CS. 9-12 óráig.

FOGORVOSI SZAKRENDELÉS

DR. BOGDÁN GERTRÚD

Tel.: 06-30/448-1716, 
06-30/959-0933

Dr. Kolonics Gyula
plasztikai sebész főorvos

Rendelési hely:
Nagykanizsa, Kórház főépület
IV. emelet plasztikai sebészet

Ideje: kedd 16.00-17.00-ig
Bejelentkezés 06-20/4551-100

www.kolonics.eu

Életvezetési tanácsadás
életútbeli elakadások

esetén
PAPP ERIKA

coach
(életvezetési tanácsadó)
papperika13@gmail.com
+36 20/3579-853

ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÓ

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23.
Tel.: 06 (93) 310 434 és 06 (30) 4645 065

A vizsgálóban rendel:

DR. SZALÓCZY NATÁLIA
szemész főorvos, gyermekszemész

csütörtök: 15-17

DR. PRÓKAY EDIT
szemész főorvos, gyermekszemész

szerda: bejelentkezéssel

Látszerész mester: SZŐKE SZILVIA

SEBÉSZET

ÍRISZ OPTIKA
Nyitva: h.-szo.: 9-19, v. 9-12 óráig.
Szemvizsgálat előjegyzéssel, kedd:

Dr. Prókay Edit gyermekszemész 16-18 óra.
Előjegyzés: 06-93/314-993

06-30/507 52 08

Beck Fogászati Bt.
Beck Gábor fogtechnikus mester

Fogszakorvossal együttműködve
rögzített és kivehető fogpótlások készítése,

alábélelése, javítása. Harapásemelő
sínek és fogfehérítő sínek készítése.

Nagykanizsa, Erdész u. 3/D
Tel.: 06-30/632-0897

Dr. Sütő Erzsébet
bőrgyógyász-kozmetológus adjunktus

Rendelés helye:
Nagykanizsa, Csengery út 13.

Rendelés: pénteken 16-17 óráig.
Bejelentkezés: 06 (20) 344 5532

BŐRGYÓGYÁSZAT

Dr. Hosznyák Judit
Fogszakorvos

8800 Nagykanizsa, Vörösmarty u. 21.
06-30/256-9965

MENTÕK 104

32017. január 19.



Hosszú távra keresünk villanyszerelő és vízve-
zeték-, fűtésszerelő kollégákat kiemelt bérezéssel, 
juttatásokkal Keszthelyről és környék éről. Érd.: 
+36-70/331-6151
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, a belváros szívében, az Erzsébet 
tér sarkán 3 szobás, egyedi fűtésű lakás eladó 
értékegyeztetéssel keszthelyi lakásra cserélhető. 
Tel: 06-30/302-8691
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
176/76/70 éves kisiparos mester, káros szenve-
dély mentesen, sportos férfiként kedves, becsü-
letes, intelligens, keresztény hölggyel ismer-
kednék komoly, illetve élettársi kapcsolat céljából. 
Tel.: 06-30/356-3529
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiemelt bérrel nettó 130-180 ezer Ft munkakörtől 
függően), zalaegerszegi dolgozókat felveszünk 
gyárakba! Hívjon! 20/401-7059, 20/3933-446,  
engedélyszám: 49765-1/2008-5100595
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsán az Észak-keleti városrészben 77 
m2-es, 2. emeleti cirkós lakás teljeskörűen 
felújítva eladó. Ár: 16 M Ft Tel.: 06-30/631-4028
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
2 szobás, egyedi fűtéses nagykanizsai lakást 
vásárolnék. Tel.: 06-70/392-1650
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, Király úton (Vásárcsarnoknál) 
88m2-es, 1+3 szobás lakás nagy pincével+garázs 
eladó. Tel.: 06-30/232-6997
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai 2 szobás, összkomfortos, földszin-
ti, jó állapotú panel lakást eladnám vagy elcserél-
ném budapesti 1,5 szobásra. Kis ház vagy házrész 
is érdekel. I.ár: 6,7 M Ft Tel.: 06-70/214-9230
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Munkás úton vásárolnék I. vagy II. emeleti egyedi 
fűtéses, erkélyes lakást saját részre. Tel.: 06-
93/324-064, 06-30/440-2827
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó évi 1,5 M Ft terméshozamú málnás, 
kiépített öntöző rendszerrel. Terület nagysága 
2500 m2, melyen található egy jó állapotú pince, 
villany be van kötve, fúrt kút, gyümölcsös, 
veteményes. I.ár: 3,2 M Ft Tel.: 06-30/358-4529
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Elcserélném belvárosi önkormányzati bérlaká-
somat (54 m2, 2 szobás, egyedi fűtésű, 2. emeleti) 
egyedi vagy központi fűtéses lakásra, liftes ház is 
érdekel. Akár kisebb lakás is érdekel. Tel.: 06-
30/277-1463

Antikvárium vásárol új és használt könyveket, 
diafilmet, porcelánfigurákat, porcelán készleteket, 
réztárgyakat ill. komplett hagyatékot. Tel.: 06-
20/233-1565
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolok kerékpárt, játékot, porcelánt, szerszá-
mot, lakberendezést, konyha felszerelést, apró 
bútort, működő és rossz háztartási gépeket, 
mosógépet, tűzhelyt stb. egyéb rossz használható 
holmit, DVD lemezeket. Tel.: 06-30/398-6559
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
200 kg-os hússertés eladó Palinban. Szállítás 
megoldható. Tel.: 06-20/9598-570
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolnék régi bajonetteket, kardokat, jelvé-
nyeket, sisakokat I. és II. világháborús fotókat, 
képeslapokat, egyéb katonai dolgokat. Tel.: 06-
30/530-9171
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eltartási szerződést kötnék idős hölggyel vagy 
úrral Nagykanizsán vagy vonzáskörzetében. Tel.: 
06-30/277-5660
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Junior angol. Nyelvvizsgára felkészítést vállalok 
10-14 éves gyerekek részére, 2 fős mini 
csoportokban. Tel.: 06-70/294-0417
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Csoportos, igény szerint egyéni oktatást vállalok 
alsós kisiskolásoknak angol nyelvből. Tel.: 06-
70/294-0417
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Masszázstanfolyam indul Nagykanizsán január 
29-én (35e Ft+akciók) külföldi munkavállalásra is 
alkalmas! www.vitalitasiroda.hu 06-70/330-
4694Történelem tantárgyból korrepetálást 
vállalok. Tel.: 06-30/2698-274
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Naprakész Tanoda! Kis látszám, családias légkör, 
szaktanárok, folyamatos számonkérés, jó jegyek! 
Tel.: 06-20/541-0542
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Matematika, informatika és német szakos taná-
rokat keresünk egyetemi végzettséggel. Tel.: 06-
30/9365-824, 06-30/928-5832
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Matematikából korrepetálást vállalok általános- 
és középiskolások számára. Tel.: 06-20/487-4805
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Mágus és mester jós jövendöl Nagykanizsán. Te-
nyér, kártya, rontás levétel, szerelmi kötés, oldás, 
munka-üzlet és siker mágia. Tel.: 06-70/214-9230 
Rendezvényekre meghívást elfogadok.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Fuvarozást, költöztetést, motorszállítást, lomtala-
nítást, építőanyag szállítást vállalok bel- és 
külföldre. Fiat Ducatoval 3500 kg össztömegig. 
Tel.: 06-30/482-0162
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nincs pénze? Munkája? Szerencséje? Nem 
találja a szerelmet? Mindezekhez hozzá juttatom, 
elűzöm az átkot amit önre tettek. Hívjon bátran, ne 
várja meg míg rosszabb helyzetbe kerül. Kérjen 
időpontot 06-20/516-4037
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Minimum középfokú végzettséggel rendelkező 
HR férfi/női munkatársat keres a Mabe Hungary 
Kft. Elvárások: HR végzettség, irodai, adminisztr-
ációs tapasztalat előny. Jó kommunikációs, 
kapcsolatteremtő, problémamegoldó készség. 
Angol vagy olasz nyelv ismerete. Jelentkezéseket 
fényképes önéletrajzzal a jobnagy@gmail.com e-
mail címre várjuk.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai Lilla pizzériába önállóan dolgozni 
tudó konyhalányt vagy szakácsnőt felveszünk. 
Érd.: 06308984287
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Az Expresssz Zálog Zrt. ékszerbecsüs végzett-
séggel munkatársat keres! Jelentkezését önélet-
rajzzal és végzettséget igazoló dokumentum 
másolatával az allas@exz.hu címen várjuk.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

50-es, csinos nő keresi intelligens, humoros, 
komoly társát. Leveleket a Nagykanizsa, Pf.255-re 
"Kéz a kézben" jeligére várok.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Élettársi kapcsolatra keresem egyedülálló nem do-
hányzó csinos nőtársam 45 éves korig! 174/72/55 
sportos alkatú, független lakással rendelkező 
nagykanizsai férfi. SMS: 06-70/219-0485
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Magára igényes, rendezett körülmények között 
élő férfi ismeretségét keresem 65 éves korig, 60-
as hasonló adottságú hölgy. Tel.: 06-30/316-5073
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Budapesti kisebb lakást vásárolnék készpénzért. 
Lehet felújítandó is. Tel.: +36-70/949-0944
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsa (Palin) a Förhénc utcában 3 szobás 
faszerkezetű családi ház eladó (garázs, műhely, 
szerszámtároló+kocsibeálló). Rendezett füvesített 
udvarral, gyümölcsfákkal. Beépíthető tetőtér. Tel.: 
06-30/281-2863
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa Ifjúság utcában teljesen felújított és 
átalakított 3 szobás családi ház eladó. I.ár: 26,9 M 
Ft Tel.: 06-30/288-2000
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán kertvárosi részben 80%-ban 
felújított sorházi lakás eladó. Tel.: 06-30/9272-845
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Smaragd lakóparkban üzlethelyiség és iroda 
eladó. Tel.: 06-30/315-1185
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsán városközpontban 3 szobás és egy 
1,5 szobás lakás bérbeadó. Tel.: 06-30/9272-845
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa kertvárosi részen családi ház 
földszintje bérbeadó. Tel.: 06-30/9272-845
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa, Garay utcában 4.emeleti bútoro-
zatlan, felújított lakás hosszú távra kiadó. 40.000 
Ft+rezsi. Kaució szükséges. Érdeklődni: 06-30/9-
137-567
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Harmónia Egészségházban (Revital mellett) 
üzlethelyiség szabaddá vált.. Tel.: 06-20/375-6262
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán albérleti szoba kiadó konyha 
fürdőszoba használattal. Tel.: 06-30/214-8069
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, 
állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os évjáratú, 280.000 
km-rel (új kuplungszerkezettel) eladó totálkáro-
san. Tel.: 06/30/414-8486.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Eladó F8-as, kéményes konvektor, JUNKERS 
vízmelegítő, FÉG falifűtő, 200X290-es klasszikus 
szőnyeg. Tel.: 06-30/441-7632

Vidéki kiadványunkba 
hirdetését 600 Ft-ért adhatja fel!

apró-

Nagykanizsai
Szuperinfó

Megjelenik Nagykanizsán és
vonzáskörzetében minden

csütörtökön 25 500 példányban.

Lapzárta: hétfő 16 óra.

Kiadja a Kanizsa-Infó Lapkiadó Kft.
a Hungária Szuperinfó Országos 

Laphálózat tagja.

Szerkesztőség:
8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 6.

Postacím: 8800 Nagykanizsa Pf. 255

Telefon: 93/310-917     Fax:  93/536-731

E-mail:  nkszuperinfo@chello.hu

Felelős kiadó:  Rudolf Tamás ügyvezető

Szerkesztőségünk a jogszabályokba
ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések

közlésétől elzárkózik. A megjelent
hirdetések tartalmáért, a nem általunk

készített hirdetésekért  felelősséget
nem vállalunk. A hirdetésekkel kapcso-

latos reklamációt a megjelenéstől
számított 8 napon belül fogadunk el.

Panaszával a Zala Megyei Békéltető
Testülethez fordulhat

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Tel: 06-92/550-513,

zmbekelteto@zmkik.hu)

Terjeszti: Kanizsa-Infó Lapkiadó Kft.

Szerkesztőségünk nyitva tartása:
hétfő-csütörtök 8-16, péntek 8 - 14,

szombat 9-12 óráig.

JÓSLÁS

JÓSLÁS , Á T O K  L E VÉ T E L

SIKER INGATLAN § 06-30/35-35-35-7 § www.siker1.hu

Az Otthon Centrum bemutatja

  OTTHONTEREMTŐK
A mi tudásunk, az Ön üzlete.

Ingatlanügyekben forduljon a profikhoz!

SZÜLETETT

Kedves Ügyfeleink!
Ha irodánkkal 2017. február 28-ig

kizárólagos értékesítési megbízást köt
ingatlanja értékesítésére,

az adásvételi szerződés kötelező elemét,
az energetikai tanúsítvány árát irodánk állja. 

Hivatkozzon a Szuperinfóra,
és kedvezményét máris érvényesítheti!8800 Nagykanizsa, Garay u., 21.

Hétfő: - Húsleves  - Fokhagymakrémleves  - Zöldségleves
- Lecsós szelet, tarhonya; - Paradicsomos húsgombóc
- Házi derelye  - Párizsi szelet, rizs
- Csirkemáj rizottó, savanyúság
Kedd: -Húsleves  -Zöldborsóleves  -Sajtkrémleves
- Sertéspörkölt galuskával  - Finomfőzelék, fasírt
- Rizsfelfújt csokiöntettel  - Óvári szelet steak burgonyával

Rántott szelet, rizs
Szerda: - Húsleves  - Gulyásleves  - Sárgaborsó krémleves
- Vargányás szelet strapacskával  - Erdélyi káposzta
- Sós stángli - Resztelt máj zöldséges burgonya

Fűszervajjal töltött csirkemell rizzsel
Csütörtök: - Húsleves  - Karfiolleves  - Gombakrémleves
- Vasi pecsenye hagymás burgonyasaláta
- Vadas zsemlegombóccal - Kakaós csiga
- Sült csirkecomb francia salátával
- Rántott gomba rizzsel, tartárral
Péntek: - Húsleves  - Tejfölös burgonyaleves  - Zöldborsó krémleves
- Sertés paprikás galuskával  - Húsos répa  - Krumplis tészta
- Budapest szelet steak burgonya
- Grill csirkemell hollandi mártással, krokett
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Platanus Étterem menü ajánlat, január 23.-27. 
Rendelés leadás: 06-30/489-6606

Kiszállítással; éthordóban 890 Ft /  csomagolva 990Ft

Nagykanizsa,
Dél-Zalai Áruházzal szemben,

CIB Bank mellett

Nagykanizsa,
Dél-Zalai Áruházzal szemben,

CIB Bank mellett

Ünnepi alkalmakra
igazán ér tékes ajándék
az arany - és ezüstékszer.

Ünnepi alkalmakra
igazán ér tékes ajándék
az arany - és ezüstékszer.

Tör t arany felvásár lás , beszámítás .Tör t arany felvásár lás , beszámítás .

VERSENY '99 Kft.VERSENY '99 Kft.
Némethné Szerdahelyi ÉvaNémethné Szerdahelyi Éva
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 36.8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 36.

Társaságok, egyéni vállalkozók,Társaságok, egyéni vállalkozók,
nonprofit szervezeteknonprofit szervezetek
könyvelése, adóbevallások könyvelése, adóbevallások 
készítése.készítése.

Tel./Fax: 06-93/999-675Tel./Fax: 06-93/999-675
Tel.: 06-93/310-368Tel.: 06-93/310-368
e-mail: verseny99@gmail.come-mail: verseny99@gmail.com

Bokros, fás,
elhanyagolt

területek
kitisztítását
vállalom!
Telefon:

06-70/684-1569

Bokros, fás,
elhanyagolt

területek
kitisztítását
vállalom!
Telefon:

06-70/684-1569

Akció
a Kilimáni hűtőháznál 

Telefon: 
06-93/360-304

alma 179 Ft/kg
06-30/211-69-58,

Minden út a Zsuzsi varroDÁba vezet.30/260-52-45 Nagykanizsa, Vásárcsarnok emelet, 105. üzlet4 2017. január 19.



ESKÜVŐI DIVATBEMUTATÓ 2017ESKÜVŐI DIVATBEMUTATÓ 2017

JÓ BULI, SOK NYEREMÉNY!
Szeretettel várunk mindenkit! • www.marys.hu

2017. JANUÁR 21 16 SORMÁS, ISTVÁN FOGADÓ-én  órakor. Helyszín: 
2 órás önálló műsor, menyasszonyi ruha, vőlegény öltöny, menyecskeruha show!

15.00   Megnyitó, Jegyespárok Regisztrációja a Fődíjért
15.30   ZHAFIRA Orientál Stúdió Hastánc bemutató
16.00   ESKÜVŐI DIVATBEMUTATÓ 2017
17.45   Sztárvendég:   mulatós műsoraPOLGÁR PETI
18.30   Tombola értékes nyereményekkel!

Belépő 750 Ft, mely egyben  is! TOMBOLA
FŐDÍJ : 150 ezer Ft értékű menyasszonyi ruha kölcsönzés!

Redőny, reluxa,
ajtó, ablak

Redőny, reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, napellenző,
szúnyogháló és nyílászárók
forgalmazása és beépítése. 

Telefon: 06 (93) 315 455

www.simonredony.hu

Simon Sándor
Mobil: 06 (30) 3489 348

JAVÍTÁS

52017. január 19.
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Lakossági 
apró-

hirdetését

2017-ben is
szombatonként

féláron
adhatja fel.

72017. január 19.



Viszem
a

MÉH-be!

Vásárolunk vas- és fémhulladékokat
(saját tulajdonra nem kell engedélyt kérni),
hűtőszekrényeket és mosógépeket egyben.

Vállalunk földmunkákat, térkövezést, aszfaltozást, mederalapozást,
épületbontást kivitelezéssel. (Ingyenes helyszíni felmérés!)

Nagykanizsa,

Balatoni út 33.
Autók

a Javából!

SZERVIZ AKCIÓ!SZERVIZ AKCIÓ!

Az akció a megjelenéstől visszavonásig tart.

Olajcsere

Alvázvédelem

12.90012.900 Ft-tól

Karosszéria javítás

Mûszaki vizsgáztatás

19.99019.990 Ft-tól

Téli-nyári kerékcsere

2.0002.000 Ft-tól

„Etessük meg együtt a vadat!”
kisvasutazás

2017. január 21., 28.
Indulás: Kaszó 10 óra

Télen az erdei állatok nehezen találnak élelmet az erdőben.
Segítsünk nekik ennivalóhoz jutni, és etessük meg együtt a
szarvasokat, őzeket, vaddisznókat!
A járat Kaszó megállótól Baláta megállóig közlekedik.
A jegy ára gyerekeknek 400 Ft, felnőtteknek 800Ft.

Elérhetőségek: www.kaszort.hu udulo@kaszort.hu Tel.: 82/445-818

8800 Nagykanizsa, Vámház u. 2.
www.vonohorog.info.hu � info@vonohorog.info.hu

Tel.: +36-93/313-841, +36-30/9896-765

Elérhető árakon!
Gyártás, szerelés, forgalmazás!
Tolatóradar, tolatókamera, ülésfűtés beszerelés!

8 2017. január 19.
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