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a 10-14. oldalon!

melléklet

Minden PNX alapanyagú
egyfókuszú és multifokális

szemüveglencse
30% kedvezménnyel!

PNX = könnyű,törés-és ütésálló, 100% UV szűrős
Akció időtartama február 1-től február 28-ig.

Minden PNX alapanyagú
egyfókuszú és multifokális

szemüveglencse

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

30% kedvezménnyel!

Akció időtartama február 1-től február 28-ig.
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Nagykanizsa, Fő út 8. � Tel.: 06 30 864 1810 � www.zahonyoptika.hu
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-17, szombaton 9-12 óráig.

Rendel: Dr. Szalay Edit főorvos

Nagykanizsa, Fő út 8. � Tel.: 06 30 864 1810 � www.zahonyoptika.hu
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8-17, szombaton 9-12 óráig.

Rendel: Dr. Szalay Edit főorvos

MINDENMINDEN
SZEMÜVEGKERETSZEMÜVEGKERET

10000 Ft10000 Ft
komplett szemüveg vásárlás esetén.komplett szemüveg vásárlás esetén.

2017. február 9-től 24-ig.2017. február 9-től 24-ig.
Nagykanizsa, Sugár u. 1.Nagykanizsa, Sugár u. 1.

Tel.: 06-93/789-962Tel.: 06-93/789-962

SASHALMI

Orvosaink: Dr. Prókay Edit szemész főorvos, Dr. Szalóczy Natália szemész főorvosOrvosaink: Dr. Prókay Edit szemész főorvos, Dr. Szalóczy Natália szemész főorvos

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. (A Centrál Hotel aljában a zebránál, a Vasemberrel szemben.)8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. (A Centrál Hotel aljában a zebránál, a Vasemberrel szemben.)

Tel.: 06 (93) 310 434 és 06 (30) 4645 065 � www.kanizsaoptika.huTel.: 06 (93) 310 434 és 06 (30) 4645 065 � www.kanizsaoptika.hu

Szemüveglencsék 20-30%Szemüveglencsék 20-30%
Napszemüvegek 20-30-40%Napszemüvegek 20-30-40%

TÉLI VÁSÁR! Szemüvegkeretek 10-20-30% TÉLI VÁSÁR! Szemüvegkeretek 10-20-30% 

Szép kártya és
egészségpénztári

kártya
elfogadóhely.

Szép kártya és
egészségpénztári

kártya
elfogadóhely.

Az akció megjelenéstől 2017. február 28-ig tart, részletekről érdeklődjön az üzletben.Az akció megjelenéstől 2017. február 28-ig tart, részletekről érdeklődjön az üzletben.

XXL Powering for Men 

Elixir Libido Drops
SuperBull 10.000
Blue Diamond
Long Love
BigX
SPXSPX

Virility Max PLUS
Natural Power

Boom Boom
Gold Power

The Rider
Tornado

Minden termék OÉTI engedéllyel rendelkezik! (8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 3, ItalSHOP)

További termékek a honlapunkon. Egyedi rendeléseket is fogadunk!

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 132.   
Tel./Fax: 06-93/325-898, 06-30/2176 333

  Nyitva tartás: h-p. 6-17 óráig; szo. 6-13 óráig.

Üzletünkben Caparol és Casati 
színkeverô rendszer mûködik!

Festék ServiceFesték Service
CAPAROL

trilak
a festékmester

CASATI

- hőszigetelési anyagok, vakolatok,
- kül- és beltéri fal-, és zománcfestékek,
- bordűrök, polisztirol szegőlécek, álmennyezetek,
- csemperagasztók, falazó- és vakolóhabarcsok,
- beton esztrich.

Kínálatunk:



ÁDÁM FUVAR
Minden nemű áruszállítást, költöztetést, billencs autóval

sóder, homok, tőzegföld, mészkő, kullé kavics, tűzifa szállítást vállalok.

Tőzeg és sóder akció!
Sóder 3800 Ft/m3  Tőzeg 3500 Ft/m3  A többi kavics is akciósan!

Akció a megjelenéstől visszavonásig!

Érdeklődni:
06-30/819-5964

AKCIÓ! AKCIÓ!

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL: fűtésű családi ház, 2000m2 telken: Iár: 7,8 MFt.
- Északkeleti vr-ben 47m2-es, 3. em-i, étkezős, - Bagolán 70m2-es, 2 szobás, felújítandó kis 
erkélyes, 1+1 félszobás lakás beállóval: 10,2 M Ft. családi ház ipari árammal, 1500m2 telken: 2,4 MFt!
- Északkeleti vr-ben 3. em-i, 71m2+4m2 erkély, - Bagolán felújítandó ház 1000m2 telken: 2,95mFt
napp. +3 szobás, erkélyes, cirkós lakás: Iár: 12,5mFt - Murakeresztúron cirkós,133m2-es ház: 7,6mFt
- Belváros közeli 3. em-i, 59m2-es, 2 szobás, - Palinban 90m2-es, 2+1 félszobás cs. ház, 
erkélyes, jó állapotú lakás keresett helyen: 6,95mFt gazdálkodásra alkalmas területtel: Iár: 10,5 M Ft.
- Belvárosban 3. em-i, napp. +3 szobás, nettó - Zalakaroson 100m2-es, 2+1 félszobás, 
77m2-es, cirkós, jó állapotú lakás: Iár: 14,8 M Ft felújítandó cs. ház, melléképületekkel: 10,5 M Ft
- Belvárosban 83m2-es, lakásnak, üzletnek is - Szepetneken 2 generációs ház: Iár: 12,5 M Ft
hasznosítható, utcafrontra is nyíló lakás, pincével, - Zalakaroson „mézeskalács házikó” csak 2,2MFt
padlással, udvarral eladó. Iár: 10,6 M Ft.
- Belvároshoz közel családi ház: 140m2, 5 szoba, 
garázs, 508m2-es telekkel eladó! Iár: 22,9 M Ft. - Keleti vr-ben 67m2-es, erkélyes, 3 szobás, 7. em-
- Keleti vr-ben I. em-i, 2+1 félszobás, erkélyes, i lakás, felújítandó állapotban eladó: Iár: 5,4 M Ft!
egyedi mérős lakás eladó. Irányár: 7,5 MFt. - Belvároshoz közel 30m2-es, 1 szobás, frissen 
- Kiskanizsán 160m2-es, padlófűtéses, jó állapotú felújított, költözhető udvari lakás: Iár: 4,9 M Ft.
cs. ház 1000m2 telekkel, pincével: 23,5 M Ft - Gelsén 113m2-es, 3 szobás, felújítandó családi 
- Nk-Sáncban 150m2-es, napp. +4 szobás, cirkós, ház, gazdálkodásra is alkalmas: Iár: 4,5 M Ft.
cserépkályhás, 10 éve felújított családi ház, - Belv-hoz közel, keresett utcában, 478m2-es telek, 
1600m2-es telekkel, mell. épületekkel: 22 mFt felújítandó házzal, 110m2 melléképülettel, amely 
- Letenyén110m2-es, 3 szobás, központi fűtéses, vállalkozásra is alkalmas: Iár: 9,9 MFt.
jó állapotú cs.ház bérbeadott területtel: Iár: 8,5MFt! - Belváros közeli 84m2-es, napp.+2szobás, cirkós, 
- Miháldon 100m2-es közp. fűt. ház: Iár: 7,7M Ft! erkélyes lakás, zárt udvari beállóval: Iár: 10,45mFt.
- Kiskanizsán kis cs. ház, 628m2 telken: 2,5 M Ft! - Rózsa u. 1 szobás, 2. em-i, azonnal költözhető, 
- Miklósfán 80m2-es, 2 szobás, konvektoros kiváló állapotú garzonlakás eladó! Iár: 5,5 M Ft.

Azonnal költözhető ingatlanok, melyek 
kulcsa irodánkál van, hívjon, megmutatjuk!

Nagykanizsa, Sabján Gy. u. 6. (volt Terv utca)

Iroda tel.: 06-93/311-202, Nyitva: H-P 8.30-16.30! 

Mobil: 06-20/357-9847

www.kiralynet.hu - naprakész ajánlatok!

Y

Vevők részére díjtalan a közvetítés!

Már több, mint 3500
ingatlanra volt megbízásunk!

Eladók részére megfizethető,
kedvező díjak, kizárólagosság nélkül! családi házakat, - eladó, és kiadó lakásokat!

PALIN ÉSZAKI RÉSZÉN KÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK! Csak 4.800.-Ft/m2!

Nagykanizsán,
belvároshoz közel, keresett

utcában 86m2-es,
2+1 félszobás,

kiváló állapotú családi ház,
tetőtérbeépítési lehetőséggel,

500m2-es telken eladó!
Irányár: 24,9 M Ft!

Északkeleti városrészben
2. emeleti, 67m2-es,

erkélyes, nappali +2 szobás
lakás újabb építésű házban,

extrákkal, azonnal
költözhetően eladó!

Mélygarázsban beállóval!
Iár: 15,9MFt +1,5MFt!

Északi városrészben
85m2-es, nappali +3

szobás, egyedi gázfűtéses,
cserépkályhás családi ház

24m2-es garázzsal,
450m2-es telken,

nagyon csendes utcában!
Iár: 17,0 M Ft!

Nagykanizsán
150m2-es,

nappali+5 szobás
családi ház extrákkal

(szauna, klíma, riasztó),
garázzsal,

melléképületekkel eladó!
Irányár: 30 M Ft!

Belvároshoz közel,
95m2-es, kéterkélyes,

tágas, világos,
klimatizált 3. em. lakás
azonnal költözhetően
eladó! Nézze meg!

Irányár: 14,4 M Ft!

Ha nagy lakást keres!Ha nagy lakást keres!

KERESÜNK

Nagykanizsán
a Sugár úton 150m2-es,

polgári családi ház, nagy,
boltíves pincével (80m2),

tágas, magas belmagasságú
szobákkal eladó!

Kizárólag irodánknál!
Irányár: 19,9 M Ft

AZONNALI KIAJÁNLÁSSAL:

Csak irodánknál!Csak irodánknál!

15 éve!
már

Kulcs irodánknál!Kulcs irodánknál!

Cirkós családi ház!Cirkós családi ház!

Költözhető cirkós lakás!Költözhető cirkós lakás!

93/310-385
info@rktuzor.hu
93/310-385
info@rktuzor.hu

RK TŰZ-ŐR Vagyonvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Király u. 15.

Éjjel-nappali távfelügyelet
Riasztáó-, kamera-
rendszer-szerelés

RK TŰZ-ŐR Vagyonvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Király u. 15.

Éjjel-nappali távfelügyelet
Riasztáó-, kamera-
rendszer-szerelés

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

2017.02.09-től 2017.02.15-ig
illetve a készlet erejéig érvényes!

A képek illusztrációk!
Ajánlatunk

2017.02.09-től 2017.02.15-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

740 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

740 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

2017. február 9.2



MEGNYÍLT A Dél-Zalai Áruház emeletén azMEGNYÍLT A Dél-Zalai Áruház emeletén az

ÚJ CORVIN ÁRUHÁZÚJ CORVIN ÁRUHÁZ
Minőségi készlettel, bővebb

áruválasztékkal!
Minőségi készlettel, bővebb

áruválasztékkal!

Nyitási AKCIÓ!

Nyitási AKCIÓ!

2017. február 2-től február 17-ig

2017. február 2-től február 17-ig

20%
engedménnyel.

engedménnyel.

Vevőinknek apróbb
ajándékkal kedveskedünk.

Vevőinknek apróbb
ajándékkal kedveskedünk.

Ezen felül 30.000 Ft feletti vásárlásnál törzsvásárlói kártyát adunk!Ezen felül 30.000 Ft feletti vásárlásnál törzsvásárlói kártyát adunk!

kötõelemekkötõelemek

fogantyúkfogantyúk

tömítõanyagok,
ragasztók
tömítõanyagok,
ragasztók

laminált
forgácslapok
laminált
forgácslapok

munkalapokmunkalapok

élzárókélzárók

bútor vasalatokbútor vasalatok

bútor vasalatokbútor vasalatok

TÖBB MINT 100 SZÍN SZABÁSA NÉGYZETMÉTERBEN!

BÚTORLAPSZABÁSZAT ÉS SZERELVÉNYBOLT
WWW.EFBUTOR.HU � +36 30 / 4322-340 � 8800 NAGYKANIZSA, ÛRHAJÓS U. 1. (AZ UDVARBAN)

32017. február 9.



13-Hétfő: Frankfurti leves - Húsleves - Póréhagyma krémleves.
- Marhalábszár pörkölt, dödölle, sav. - Tökfőzelék, fasirttal- Tejfölös dödölle.

- Hagymás rostélyos, hasábburgonya, sav.
- Spárgával-sajttal töltött csirkemell, rizs, sav.

- Párizsi szelet, rizs, sav. - Fitt menü: Tonhal, zöldkörettel.
14-Kedd: Székely kolbászleves - Húsleves - Medvehagyma krémleves.
- Seréspörkölt, tarhonya, sav. - Majorannás burgonyafőzelék, pörkölttel

- Túrós rétes házi gyúrt. - Francia sertésborda, sav.
- Csirkemell sonkás-sajtmártással, rizzsel.

- Gombával-szalonnával töltött csirkemell, rizs, alma íz
- Fitt menü: Gombafej, zöldkörettel.

15-Szerda: Legényfogó leves - Húsleves - Francia hagymaleves.
- Csirkepörkölt galuskával, sav. - Szalontűdő zsemlyegombóccal - Fánk ízzel.

- Malacpecsenye, p. burg., p. káp. - Lyoni csirkemáj, hasábburgonya, sav.
- Sajttal-vilmoskörtével töltött csirkemell, rizs, szamóca önt.

- Fitt menü: Tengeri halfilé, zöldkörettel.
16-Csütörtök: Jókai bableves - Húsleves - Fokhagyma krémleves.

- Csülkös tokány, tarhonya, sav. - Töltött paprika - Almás pite.
- Dubary csirkemell, rizs - Vadász sertéskaraj, hasábburgonya, sav.

- Töltött csirkecomb, rizs, sav. - Fitt menü: Cukkini zöldköretel.
17-Péntek: Gulyásleves - Húsleves - Metélőhagyma krémleves.

- Zúzapörkölt galuskával, sav. - Baboskáposzta, pörkölttel
- Tojásos galuska, sav. - Zsiványpecsenye, hasábburgonya, sav.

- Sajttal-gombával töltött csirkemell, rizs, sav. .
- Karikás szelet, burgonyapüré, sav. . Fitt menü: Bécsi saláta.
Szombat-Vasárnap: Húsleves - Erőleves - Paraj krémleves.

- Rántott szelet, rizs, sav. - Pipimájas-gombás szelet, hasábburgonya, sav.
- Cordon Blue, rizs, sav. - Rántott sajt, rizs, tartármártás.

Nagykanizsa, Fő út 16.

2017. -tól 19-ig
menü a Bankpalota Étteremben 890 Ft

Menürendelés: 06-20/355-8569

február 13

PÁRKAPCSOLATI COACHING
pároknak akik úgy érzik:

- valami elromlott
- kapcsolatuk szürke és unalmas

- változtatni szeretnének
- hiányzik életükből az őszinte, mély beszélgetés

Ha NEM érzitek, hogy a másikat kell megváltoztatni, hanem
tudjátok, hogy a párkapcsolatok minőségéért mindketten
felelősek vagytok, csak most éppen elakadtatok és nem
látjátok a következő lépést: merjetek segítséget kérni!

Papp Erika, life- és business coach, életvezetési tanácsadó:
06-20/3579-853, papperika13@gmail.com

Valentin nap alkalmából egész februárban
pároknak kedvezményes tanácsadás.

Valentin nap alkalmából egész februárban
pároknak kedvezményes tanácsadás.

2017. február 9.4



Egyedi méretű
műanyag
ablakok
rendelése
esetén
40+10% kedvezmény!
Ablak bny 60x60
12.990 Ft
Ablak bny 90x120
22.990 Ft
Ablak bny 120x120
25.990 Ft
Ablak bny 90x150
24.990 Ft

Homlokzati
hőszigetelő

alaprendszer,
10 cm-es

1799 Ft/m2-től

Téli Akciók!Téli Akciók!

Jola-sec acél
bejárati ajtók

67.990 Ft-tól

Műanyag
bejárati ajtó
1000 x 2100 mm
72.990 Ft-tól

Kültéri
biztonsági

acélajtó
többféle színben
120.990 Ft-tól

Prémium
laminált

beltéri ajtók
47.990 Ft-tól

CPL
beltéri

ajtók
49.990
Ft-tól

Redőnyök
a legjobb

áron!

 NAGYKANIZSA, Eötvös tér 10.  06-20/400-5026
ZALAEGERSZEG, Rákóczi út 10-22.  06-20/400-5069

KESZTHELY, Rákóczi tér 13.  06-20/400-5027

Nyitva:  h-p. 9-17, szo. 9-12 �  www.jola.hu
Az akció 2017.02.09-től 2017.02.16-ig, ezen belül a készlet erejéig tart.

Áraink forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A képek illusztrációk!

Minőségi
fa ablakok 

egyedi
méretben,
hihetetlen

jó áron!

Laminált
padló

VÁSÁR
1599

Ft/m2
-től

52017. február 9. ZALA MEGYE



NAGYKANIZSA, Eötvös tér 10. Tel.: 06-20/400-5026
ZALAEGERSZEG, Rákóczi út 10-22. Tel.: 06-20/400-5069

KESZTHELY, Rákóczi tér 13. Tel.: 06-20/400-5027
Nyitva:  h-p. 9-17, szo. 9-12

GARÁZSKAPUK
Billenő  garázskapuk fehér, földbarna színben
2470 x 2090 mm-es, 2480 x 2195 mm-es, 
2605 x 2070 mm-es, 2570 x 2180 mm-es 74.990 Ft
Szekcionált garázskapuk AJÁNDÉK MOTORRAL
2250 x 2025 mm-es, 199.999 Ft 149.990 Ft-tól
Akció időtartama 2017. február 9-től február 16-ig, illetve a készlet erejéig tart!

89.990 Ft helyett

Segítséget és tájékoztatást szeretne adni Önnek hogy:
- Hogyan lehet a társasházakat gyorsan, hatékonyan felújítani? 
- Milyen pénzügyi lehetőségek lesznek a közeljövőben a társasházak
  felújítására? (aktuális pályázatok – a legfrissebb valós információk.)
- Közös költségcsökkentési tippek!

Előadóink:
- Horváth Péter mérnök,

- Varga Zoltán társasház specialista - közgazdász 

A részvétel a rendezvényeinken ingyenes, de kérjük, hogy részvételi
szándékát e-mailben vagy telefonon jelezni.
(varga.zoltan@imro.hu ill. 0630 601 5580 )

Helyszinek:
2017. február 9. (csütörtök) 17.00 Balaton Színház Básti terem - Keszthely 
2017. február 13. (hétfő) 17.00 Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa

2017. február 20. (hétfő) 17.00 Kamarák Háza ( ZMKIK )
Deák Ferenc Terem - Zalaegerszeg

A meghívott előadóink pénzügyi, jogi és műszaki területen segítenek
tájékozódni az aktuális társasházi felújításokkal kapcsolatos lehetőségekről.

IMRO DDKK Nonprofit Kft.
meghívja Önt

c. találkozóra.

„A lakásszövetkezeti és társasházi
lakóépületek energiahatékonysági

felújítása 3 szempont alapján”

Metro anM Műszaki Áruház
8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8. A KIA autószalon mellett.

Telefon: 06-93/900-837; 06-30/348-7254

Autó hifi, autófelszerelési, s
vezetékes és vezeték nélküli házilag is telepíthető riasztó és

megfigyelő rendszerek, kaputelefonok, villamossági és
híradástechnikai termékek webáruháza már 3500 termékkel.

zórakoztató elektronika, navigáció, 

www.MetroMan.huwww.MetroMan.hu
Viszonteladóknak további kedvezmények!

A képek illusztrációk. Az árak a készlet erejéig
érvényesek és tartalmazzák az áfát.

Vezeték nélküli GSM riasztó szett
17900 Ft

Vezeték nélküli GSM riasztó szett
17900 Ft

GPS
nyomkövető
12500 Ft

GPS
nyomkövető
12500 Ft

Autós, vezeték nélküli
tolatókamera
13500 Ft

Autós, vezeték nélküli
tolatókamera
13500 Ft

Hordozható
USB/SD MP3 BT

zene lejátszó
Karaoke szett

27990 Ft

Hordozható
USB/SD MP3 BT

zene lejátszó
Karaoke szett

27990 Ft

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
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ÜVEGEZÉSÜVEGEZÉS

Képkeretezés!Képkeretezés!
SZENTES SÁNDOR

Nagykanizsa, Csengery út 34.
 Telefon: 06-93/313-319, 06-30/9570-038

Nyitva: hétfőtől-péntekig 8–17 óráig,
szombaton 8–12 óráig E-mail: szentesuvegezes@gmail.com

lemezek, hőszigetelt üveg, síküveg, katedrál,
drótüveg, kopolit, parsol, reflexiós üveg, 

tükör méretre vágása, beépítése
telephelyen és helyszínre szállítva.

PLEXI és POLIKARBONÁTPLEXI és POLIKARBONÁT

 FELHÍVÁS
IX. Országos Farsangi Fánkfesztivál

(2017. február 24-25.)

A jelentkezéseket írásban, személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailben várjuk!
 Cím: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház  (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 67.)
Telefon/fax: 06/93-311-195, mobil: 06/30-945-5915, 06/30-945-5598
e-mail: kodalymk@chello.hu, web:www.kodalymk.hu

Nevezési határidő: 2017. február 17. (péntek)
A fesztivál szervezője: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

Nevezési díj: 1500 Ft/csapat 
Helyszín: Február 24. – Erzsébet tér

A nevezési díjat postai rózsaszín csekken, átutalással az alábbi számlaszámra: 
Február 25. - Kanizsa Plaza (Nagykanizsa, Európa Tanács u. 2.) 14100134-40102049-01000005 vagy személyesen lehet befizetni, a fenti címen. A 

nevezési laphoz mellékelni kell a befizetést igazoló csekk másolatát. A feltételekről 
A farsang elengedhetetlen velejárója a farsangi fánk. Magyarországon a fánk a 19. bővebb információt a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház elérhetőségein lehet 
században terjedt el széles körben. Hazánkban a fánksütés hagyománya a kérni!
Dunántúlról indult és vált egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszttől 
hamvazószerdáig tartó farsangkor az asztalra kerül-

Fontos tudnivalókhessen ez a finom édesség. Bizonyítani szeretnénk, hogy 
A versenyben résztvevő csapatoknak gondoskodniuk olyan egyszerű népi ételt, mint a fánkot, többféle módon 
kell:és milyen gazdag íz világgal képesek még ma is elkészíteni 
·A nyersanyagokról, a készítéshez szükséges eszközökről településeink, falvaink háziasszonyai.
(terítő, edények, konyharuha, olaj, liszt, hosszabbító, A rendezvény hagyományainak ápolása, továbbvitele 
fólia, papírtálca, kesztyű), helyben sütéshez villanysütő érdekében felhívással fordulunk a MÁV Zrt., a MÁV 
berendezésről.csoportok, a Területi Művelődési Intézmények Egyesü-
·Az asztalok, valamint a háttér dekorálása minden lete, valamint a Vasutas Országos Közművelődési és 
csapatnak saját feladata (figyelembe véve a saját helyi Szabadidő Egyesület tagintézményeihez, az ország 
kulturális jellegzetességeket).valamennyi önkormányzatához és annak intézménye-

ihez, kistérségi társulásokhoz, szállodákhoz, vendéglátó- Szervezők biztosítják: asztalokat, székeket.
ipari egységekhez, civil szervezetekhez, baráti társasá- ·A csapatok folyamatosan, bónok ellenében értékesít-
gokhoz, a fánk készítésében jártas háziasszonyokhoz, hetik a fánkokat korlátlan mennyiségben, meghatározott 
valamint a határon túli magyarokhoz. egységáron. (Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy a 

kereslet a fánkok vásárlása iránt).Jelentkezzenek minél többen a
·A fánkokat, a standok arculatát szakmai zsűri értékeli. A legfinomabb fánkok és a 

IX. Országos Farsangi Fánkfesztiválra! legszebb standok díjazásban részesül!
Ezáltal kiderülhet, az ország mely részén készülnek a legfinomabb és 
legdekoratívabb farsangi fánkok!

Kérjük a versenyzőket, hogy a zsűrizéshez fajtánként 1-1 darab fánkot szíves-
kedjenek biztosítani, valamint a fellépő csoportok számára fánkot felajánlani!

Nevezési feltételek
A versenyre nevezni minimum 3-5 fős csapattal, PROFI és AMATŐR, ezen belül A SZERVEZŐK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK A 
HOZOTT és HELYBEN készített HAGYOMÁNYOS, KÜLÖNLEGES és KÜLÖNLEGES 

IX. ORSZÁGOS FARSANGI FÁNKFESZTIVÁLRATÁPLÁLKOZÁSI IGÉNYT KIELÉGÍTŐ fánk kategóriákban lehet! 
Kérünk minden csapatot, hogy a farsangi élmény fokozása érdekében HAGYO-

Kámánné Szép Terézia, fesztivál igazgatóMÁNYOS FARSANGI FÁNKKAL is induljanak a megmérettetésen!

M
S
S

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
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Szórólap, reklámkiadvány terjesztésre munka-
társakat keresünk Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 
Keszthely területére. Érd.: munkaidőben 8-16-ig 
zalaterjesztes@gmail.com + 36-209813-144, +36-
20/402-5277,+36-70/866-8416
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, a belváros szívében, az Erzsébet 
tér sarkán 3 szobás, egyedi fűtésű lakás eladó. 
Értékegyeztetéssel keszthelyi lakásra cserélhető. 
Tel: 06-30/302-8691
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsán az Észak-keleti városrészben 77 
m2-es, 2. emeleti cirkós lakás teljeskörűen 
felújítva eladó. Ár: 16 M Ft Tel.: 06-30/631-4028
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Belváros közeli 4 szintes társasházban, 3. 
emeleti, 2 szobás, 59m2-es, egyedi gázfűtésű, 
felújított, erkélyes lakás eladó. Tel.: 06-30/314-
4334 (15-19 óráig)
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa belvárosában 46 m2-es, udvari 
lakás eladó! Tel.: 06-20/259-8841
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, a Kodály Z. u.-ban, a NON-STOP 
felett 1. emeleti, 2 szobás, 2 erkélyes, felújítandó 
lakás eladó vagy balatoni nyaralóra, telekre 
cserélhető. Tel.: 06-70/2030-500
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, Király úton (Vásárcsarnoknál) 
88m2-es, 1+3 szobás lakás nagy pincével+garázs 
eladó. Tel.: 06-30/232-6997
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsa Hársfa utcában 3 szoba+nappalis 
igényesen felújított sorházi lakás önálló bejárattal 
és kerttel, cirko+padló fűtéssel, télikerttel, 28 m2-
es garázzsal eladó. Tel.: 06-30/9972-807
Képek és részletes információk a weboldalon:
www.elado-haz-nagykanizsa.eoldal.hu
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán kertvárosi részben 80%-ban 
felújított sorházi lakás eladó. Tel.: 06-30/9272-845

Antikvárium vásárol új és használt könyveket, 
diafilmet, porcelánfigurákat, porcelán készleteket, 
réztárgyakat ill. komplett hagyatékot. Tel.: 06-
20/233-1565
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolnék régi bajonetteket, kardokat, jelvénye-
ket, sisakokat I. és II. világháborús fotókat, képes-
lapokat, egyéb katonai dolgokat. Tel.: 06-30/530-
9171
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó F8-as, kéményes konvektor, JUNKERS 
vízmelegítő, falifűtő és 200X290-es klasszikus 
szőnyeg. Tel.: 06-30/441-7632
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó jó állapotban lévő Zanussi Komfort 4 
lángos, üvegajtós gáztűzhely; 1 db Beretta tipusú, 
10 l-es, átfolyó rendszerű gázbojler; 1 db kibontott, 
karamell színű cserépkályha, üveg kandalló 
ajtóval. Tel.: 06-30/602-1350
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolok kerékpárt, játékot, porcelánt, szerszá-
mot, lakberendezést, konyha felszerelést, apró 
bútort, működő és rossz háztartási gépeket, mosó-
gépet, tűzhelyt stb. egyéb rossz használható 
holmit, DVD lemezeket. Tel.: 06-30/398-6559
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eltartási vagy életjáradék szerződést kötnék idős 
emberrel Keszthelyen vagy Nagykanizsán. Tel.: 
06-30/277-5660
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db. 
Tel.: 06-20/204-2382
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

3-2-1-es, bőr, Andante üólőgarnitúra, nem kihúz-
hatós, jó állapotban eladó. I.ár: 150.000 Ft Tel.: 06-
30/4026-094
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Matematika - magyar tantárgyból korrepetálást 
vállalok 1-9. osztályosoknak. Tapasztalt szakem-
ber, kedvező áron a keleti városrészben. Tel.: 06-
30/695-0952
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Matematikából általános iskolások részére, fizi-
kából 18 éves korig tanítást vállalok. Tel.: 06-
93/313-522
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Történelem tantárgyból korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06-30/2698-274
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Naprakész Tanoda! Kis létszám, családias légkör, 
szaktanárok, folyamatos számonkérés, jó jegyek! 
Tel.: 06-20/541-0542
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Értékesítési tapasztalattal rendelkező telefonos 
asszisztenst keresünk kötetlen munkaidőbe. 
Jelentkezését, önéletrajzát az alábbi e-mail címre 
várjuk asszisztens2017@gmail.com
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai építőipari vállalkozás gyakorlattal 
rendelkező ácsot, vasbetonszerelőt, kőművest, 
nehézgépkezelőt, építésvezetőt keres. Érd.: 06-
30/947-2700 h-p 8-16 óráig
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai cég gyakorlattal rendelkező 
LAKATOSOKAT és HEGESZTŐKET (CO, AWI) 
keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 
nagykanizsamunka@gmail.com
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szakképzett gondozó nagy türelemmel idős-
gondozást vállal (vasalás, takarítás, bevásárlás). 
Tel.: 06-30/544-4294
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Operátorokat keres a Mabe Hungary Kft. Egy 
műszakos munkarend. Versenyképes jövedelem, 
cafeteria, prémiumok. Önéletrajzokat a
jobnagy@gmail.com email címre várjuk.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Turisztikai cégünk értékesítési csapatába kere-
sünk további egy főt, értékesítői munkakörbe. 
Agilis, intelligens, magára és környezetére 
igényes, utazást kedvelő jelentkezőket várunk. 
Bérezés jutalékos rendszerben, stabil, kiemelkedő 
kereseti lehetőséggel. A jelentkezéseket fény-
képes önéletrajzzal, legkésőbb 2017. február 15-ig 
az alábbi email címre várjuk:
palyazat@gosolutions.hu

Nagykanizsa Ifjúság utcában teljesen felújított és 
átalakított 3 szobás családi ház eladó. I.ár: 26,9 M 
Ft Tel.: 06-30/288-2000
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, Kinizsi utcában 94 m2-es felújí-
tott, amerikai konyhás nappalival családi ház ela-
dó. I.ár: 18 M Ft Tel.: 06-20/231-4889, 06-30/552-
9208
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa Rákóczi u. 17. sz. alatt 556 m2 telek, 
felújítandó házzal eladó. I.ár: 9,5 M Ft Tel.: 06-
20/231-4889, 06-30/552-9208
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiskanizsán a Rozmaring u.-ban 400 m2-es ház-
hely eladó. Tel.: 06-30/591-3921, 06-93/319-272
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szántóföld eladó Miklósfán és Sáncban. Irány-
árak: 1,8 MFt, 310 EFt. Érdeklődni SMS-ben: 06-
30/4692-922
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa, Ipari Parkban, 2782 m2 bekerített 
terület eladó. I.ár:13 M Ft+Áfa Tel.: 06-20/231-
4889, 06-30/552-9208
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa Sikátor u. 6. sz. alatt épülő garázsok 
eladók. Tel.: 06-20/231-4889, 06-30/552-9208
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, 
állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Suzuki Swift 1.0, 1996-os évjáratú (augusztusi) 
türkíz zöld, 95.000 km-rel 350.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-30/9327-139
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Puli kiskutyák eladók fehér anyától és fekete apá-
tól, az ár megegyezés szerint! Tel.:06-30/337-9791

J Ó S L Á S

J Ó S L Á S , Á T O K  L E V É T E L

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő vagy 
másodállásban. (alapbér+jutalék) 06-30/334-5262
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Gyors éttermi konyhai dolgozót felveszek. Tel.: 06-
30/500-9955
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

60-as igényes, energikus, kedves hölgy meg-
ismerkedne függtlen, intel l igens, ápolt, 
nagykanizsai úrral. Tel.: +36-20/283-7491
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Középkorú, káros szenvedélyektől mentes, 
független férfi keresi élete nagy szerelmét, párját 
házastársi vagy élettársi kapcsolatra. 30-45 év 
közötti csinos és igényes, független hölgy 
személyében. Gyerek nem akadály, kérlek 
jelentkezz! Jelige: Az én piros rózsám. Leveleket a 
Nagykanizsa, Pf. 255-re várok.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
45 éves nagykanizsai férfi érett, felnőtt nő laza 
kapcsolatát keresi. Kor és alkat nem számít. Tel.: 
06-20/510-9325
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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 kapcsolatos
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.

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

Nagykanizsán Szépségszalonba
műkörmös éa kozmetikus mellé

munkatársat keresünk.

Tel.: 06-20/9917-837,
06-30/240-4997

MIHALECZ
BOLDIZSÁR

KÖMŰVES MESTER
Épületek felújítása,

átalakítása.
Kisebb javításokat is

vállalok.

Telefon:

06-20/9323-667

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

BÚTOR-

BÖRZE
és BÚTORSZÖVET

RENDELÉSRE IS!

BÚTOR-
és BÚTORSZÖVET

BÖRZE
RENDELÉSRE IS!

Dózsa Gy. u.
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Exportból visszamaradt prémium ülőgarnitúrák,Exportból visszamaradt prémium ülőgarnitúrák,
franciaágyak közvetlenül a gyártótól, folyamatosan változó készlettel!franciaágyak közvetlenül a gyártótól, folyamatosan változó készlettel!

A raktárkészleten lévőkre állandó kedvezmény!A raktárkészleten lévőkre állandó kedvezmény!

Nagykanizsa, Egry J. u. 7.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 7-14 óráig
Nagykanizsa, Egry J. u. 7.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 7-14 óráig

www.kanizsaenergetika.hu

Tel.: 06-30/9949-707
E-mail: info@kanizsaenergetika.hu

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE KEDVEZŐ ÁRAKKAL!

Eladná lakását, családi házát?

AZ ÉPÜLETEK ENERGIA DOKTORA!
KANIZSA ENERGETIKA
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8800 Nagykanizsa, Attila u. 22.
Tel./Fax: 06-93/311-997 � Mobil: 06-20/319-9109
E-mail: nagykanizsa@merlegvasar.hu

MÉRLEGEK, MÉRLEGRENDSZEREK
FORGALMAZÁSA, SZERVIZELÉSE,
HITELESÍTÉSEK BONYOLÍTÁSA!

MÉRLEGEK, MÉRLEGRENDSZEREK
FORGALMAZÁSA, SZERVIZELÉSE,
HITELESÍTÉSEK BONYOLÍTÁSA!

Húsbolti és húsipari
felszerelések
forgalmazása,

javítása és
szervizelése!

Húsbolti és húsipari
felszerelések
forgalmazása,

javítása és
szervizelése!

HídmérlegHídmérleg Raktár mérlegRaktár mérleg

Hídmérlegek és ipari
mérlegek közvetlenül

a gyártótól!
 

Hídmérlegek és ipari
mérlegek közvetlenül

a gyártótól!

2017. február 9.8



Szakemberek
A-tól Z-ig

Biztosítás

Mosoda

GázkészülékekBútoriparAutószerelő

Karosszéria javítás

Építőipari gépek
bérlése

Utólagos falszigetelés

Vizes falakVizes falak
www.vizeshazfalak.huwww.vizeshazfalak.hu

Utólagos
szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

Utólagos
szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

Ingyenesfelmérés!

Tősér Árpád
Vízszigetelő KFT

Tősér Árpád
Vízszigetelő KFT

30/458-7717
20/246-2502
74/467-355

30/458-7717
20/246-2502
74/467-355

Tel.: 06 30 938 9990
CÍM VÁLTOZÁS!

8800 Nagykanizsa, Ady u. 76.

Szolgáltatásaink:
� Építőipari gépek bérbeadása
� Építőipari gépek szervizelése
� Wacker Neuson márkaszerviz
� Alkatrész értékesítés

www.balatonbergep.hu

Zsiga Róbert

06 (30) 617-81-17

8800 Nagykanizsa,
Csengery út 111.

zsigarobi@gmail.com

Autó
Gumi
Futómű

Autó
Gumi
FutóműSzervizSzerviz
Telefon:Telefon:
06-30/367-71-1006-30/367-71-10
06-20/383-74-8406-20/383-74-84

Nagykanizsa, Récsei u. 17.Nagykanizsa, Récsei u. 17.
(volt Peugeot szerviz)(volt Peugeot szerviz)

E-mail:E-mail:
skoda.gyula@gmail.comskoda.gyula@gmail.com

BÚTORASZTALOSOK BOLTJA
8800 Nagykanizsa Magyar u. 168.

Nyitva tartás: h-p.: 8:00-16:00
Tel: 06-93/318-327

Mobil: 06-20/369-6049
E-mail: bolt@faferi.hu

Ruhaszerviz
Mosoda Kft.

Hosszabb nyitva tartás!
Nyitva: h.-p. 8-18,

szombaton 8-12 óráig!

Nagykanizsa,
Virág Benedek u. 4.
Tel.: 30/219-6266,
06-93/950-240

8800 Nagykanizsa, 
Bajza u. 13.

Tel.: 06-93/311-395
Fax: 06-93/314-768

Mobil: 06-30/946-1531

GEJZÍR
Kanizsa Kft.

GÁZKÉSZÜLÉK
SZERVIZ, SZAKÜZLET

Hungária

8800 Nagykanizsa,
Zrínyi M. u. 21.
Mobil: 06-30/318-4049
www.allianz.hu

Kovács Zsolt
Pénzügyi tanácsadó

Az Allianz képviselője
zsolt.3.kovacs@tanacsado.allianz.hu

Egy Biztospont a bajban
Mi a teendő, hol kell kárbejelentést tennie, ha autóját baleset érte?
Általában az emberek a rendőrtől, ismerősöktől, kapnak ilyenkor jó, de inkább rossz 
tanácsokat, meghallgatják az okosságokat, rémhíreket. Ezek birtokában kezdik meg a 
kárrendezést és hoznak döntést arról ki javítsa autóikat. Első lépésként károkozó 
kötelező biztosítója felé kell a kárunkat jelenteni. A baleset helyszínén kitöltött kék-
sárga baleseti bejelentőre, forgalmira, jogsira lesz szükség. A legtöbb biztosító helyben 
csak üzleti irodával rendelkezik. Ott általában mindössze elérhetőséggel látják el az 
ügyfeleket, tehát önállóan kell végig vinnie a bejelentést, vagyis kezdődhet a végtelen 
telefonálgatás, honlapokon keresgélés. Nem javaslom egyiket sem. A kártérítés alapja 
a jó kárbejelentés! A Biztospont Kárrendező Iroda mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a sajnálatos káresemény miatt felmerült károk, hátrányok mihamarabb 
megtérüljenek. Külön díjazás nélkül – tehát ingyenesen – koordinálja a gépjárművek 
káreseményétől az újbóli használatbavételig tartó folyamat összes lépését. Segítséget 
nyújt a kárbejelentésnél, a biztosítási, banki kárügyintézésnél és természetesen szakembereik elvégzik a gépkocsi javítását is. A javítási költséget 
megelőlegezzük, tehát a biztosító fizetési kötelezettség vállalása esetén nem kell a pénztárcába nyúlni. Casco önrészből kedvezményt adunk.
Tényleg nem szeret fizetni a biztosító?
Hát jól megnézik mire fizetnek! Bérgépkocsit nem szeretnek fizetni, pedig sok esetben jogosult rá a károsult. A kisebb kártérítés miatt erőltetik nagyon az 
egyezségi, számla nélküli kifizetést. Telefonon e-mailben, levélben ajánlanak egy összeget a végleges kártérítésre, ennek elfogadásával további igényeinkről 
lemondunk. Nagyon veszélyes elfogadni, általában a javításra sem elég, hát még az autómentő, bérgépkocsi és tárolási díjakra!

Kérjen segítséget - főleg, ha ingyen van!

Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa Ipari Park � Tel: 06 30 385 7945 � www. biztospont.com

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

Fuvarozás
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23 év tapasztalatával
az Urak eleganciájáért!

Kínálatunk: Esküvői öltönyök, zakók, nadrágok,
ingek, kiegészítők, pulóverek.

Hétköznapok kényelme, ünnepek eleganciája.

ADONISADONIS
FÉRFI DIVATFÉRFI DIVAT

Nagykanizsán, Dél-Zalai Áruház emeletén, a mozgólépcső mellett.

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 7. 
Tel.: 06-93/313-057; 06-30/263-7705
e-mail: kaszinoetterem@citromail.hu

Vállaljuk lakodalmak, esküvői ebédek, vacsorák
színvonalas lebonyolítását külső helyszínnel is!
AZ EMLÉKEZETES ALKALOM  HÁZIAS ÍZEKKEL!

Engedményes italárakkal, színvonalas kiszolgálással
várjuk kedves vendégeinket!

Becsehely, Kossuth L. u. 157.Becsehely, Kossuth L. u. 157.
06-93/343-585, 06-20/4559-33706-93/343-585, 06-20/4559-337

Lakodalmakra, egyéb rendezvényekre
torták, cukrászsütemények, sós, sajtos,
szezámmagos tészták készítését vállaljuk.

Lakodalmakra, egyéb rendezvényekre
torták, cukrászsütemények, sós, sajtos,
szezámmagos tészták készítését vállaljuk.

„Újra Csányi  a Csányi Vendéglő”„Újra Csányi  a Csányi Vendéglő”

Lakodalmak, rendezvények lebonyolítását vállaljuk 100 főig.
H-8756 Zalasárszeg, Petőfi  utca 25A

Telefon: 06-93/371-513, 06-30/997-18-68



www.istivanauto.huwww.istivanauto.hu

Tavaszi karikagyûrû, eljegyzési gyûrû akció!Tavaszi karikagyûrû, eljegyzési gyûrû akció!
3.000 Ft/g-tól + törtarany áron!3.000 Ft/g-tól + törtarany áron!

Akár fénykép, vagy rajz alapján is! Bármilyen elképzeléstAkár fénykép, vagy rajz alapján is! Bármilyen elképzelést
megvalósítunk félkész próbával. Március 1-tõl június 30-ig.megvalósítunk félkész próbával. Március 1-tõl június 30-ig.
Az Ékszervarázs Ötvösmûhely és Zálogház üzleteiben:

8800 Nagykanizsa, Fõ u. 2. (volt Kanizsa áruház),
Sabján Gy. u. 5. (a buszpályaudvarnál)

Tel: 06-30/552-6772

• Javítás 3 napon belül

• Aranyozás, ezüstözés

• Törtarany felvásárlás,
  napi áron

• Arany beszámítás új arany-
  ékszer vásárlása, készítésekor:
  11.000  Ft/gr.

• Vésés, Kõfoglalás

Csak a
Sabján Gyula

utcai üzletben:

Zálog 15 napra
0% kamat!

Zálogból
visszamaradt

ékszerek féláron! 

112017. február 9. melléklet



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 .

Esküvői öltönyök, díszmellények, kiegészítők.

Örömanya, alkalmi ruhák, kosztümök,

 Egyéb alkalmakra is
kaphatók férfi, kamasz és  gyermek öltönyök, Bocskai- és vadászöltönyök, 

pocakos, nyújtott fazonban és extra méretben is. 
 kiegészítők minden megjelenéshez,

minden korosztály számára, extra méretben is.
Méretre igazítást vállalunk! Gyászruhák kaphatók!

Ballagó, végzős osztályoknak kosztümök, öltönyök megrendelhetők.

8800 Nagykanizsa, Vásárcsarnok emeletén,
a mozgólépcső mellett.
Nyitva: h-p.: 8-17, szo.: 8-12
Telefon: 06-30/285-6071
E-mail: stejerne@freemail.hu

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

melléklet12 2017. február 9.



ARANY KARIKAGYŰRŰKRE.

30% 30% 
kedvezmény

VALENTIN NAPI
KARIKAGYÛRÛ AKCIÓ!

VALENTIN NAPI
KARIKAGYÛRÛ AKCIÓ!

Törtarany beszámítás a legmagasabb áron!
(Az akció érvényes a megjelenéstől 2017. március 31-ig.)

Nagykanizsa, Deák tér 13.  (A  T-Mobile és Muskátli között.)
KARÁT ÉKSZERÜZLET

Esküvői vacsorák, lakodalmak szervezése és
lebonyolítása az ifjú pár álmainak megfelelően.

Hagyományos menü vagy kívánság szerint összeállított
menüsorok.

Éjfél utáni svédasztalos étkezés:
meleg ételek, hidegtálak, gyümölcstál.

Italkínálat előzetes megbeszélés alapján. 

Férőhely:
- König Hotel 100 fő
- König Panzió 180 fő
  + 100 fő kerthelyiség 

Ifjú pár számára díjmentes szoba.
A menyasszonyi alaptortát
ajándékba adjuk.
Őrzött parkoló.
A cukrászüzemünkben megrendelt
süteményekből árából 10% engedmény

Időpontegyeztetés: 06-30/904-4606

8800 Nagykanizsa,
Űrhajós út 1.

Tel.: +36 (93)/536-166
info@konighotel.hu
www.konighotel.hu

Háziasszonyok, cukrászok figyelem!Háziasszonyok, cukrászok figyelem!
Margarinok, tortabevonók, kakaóporok, pudingporok, tortadíszítők széles választéka.Margarinok, tortabevonók, kakaóporok, pudingporok, tortadíszítők széles választéka.
Gréta fagylalt és cukrászati alapanyagok boltjaGréta fagylalt és cukrászati alapanyagok boltja

Nagykanizsa, Petőfi u. 93. (Víztoronnyal szemben.)Nagykanizsa, Petőfi u. 93. (Víztoronnyal szemben.)

Telefon: 06-20/261-0325Telefon: 06-20/261-0325

Várjuk kedves vásárlóinkat bővült árukészlettel,Várjuk kedves vásárlóinkat bővült árukészlettel,
legújabb kis- és nagykereskedelmi üzletünkben!legújabb kis- és nagykereskedelmi üzletünkben!

A menyasszony öltözéke
Régi szokás szerint menyasszonynak az esküvője napján 
viselnie kell: valami régit, – ez jelzi a menyasszony 
hajadon életét -, valami újat– ez jelzi, hogy életében új 
fejezet kezdődik – valami kéket– ez szimbolizálja a 
hűséget és a tisztaságot- és valamit amit kölcsönkért - ez 
barátságot és a szerelmet jelképezi.
A ruha fehér színe tisztaságot, szűziességet, örömöt és 
ünnepélyességet szimbolizál. A babona szerint szeren-
csétlenséget hoz, ha a vőlegény az esküvő előtt meglátja 
a menyasszonyt ruhájában.
A babona szerint hogy annyi évet él majd boldog 
házasságban a pár, ahány gomb van a menyasszonyi 
ruhán.
A gyöngyök a könnyeket szimbolizálják. A babona szerint 
aki az esküvője napján gyöngyöt visel, sokat sír majd a 
házasság alatt, ezért a menyasszony nem szokott 
gyöngyöt viselni az esküvőn.
A kristály vagy brilliáns a tökéletesség és állandóság 
jelképe.
A fátylat csak a menyasszony hordhatja, mert a babona 
szerint az a koszorúslány, aki felpróbálja a fátylát, 
elcsábítja majd az ifjú férjet. Régi szokás szerint a 
menyasszonyi fátylat elteszik a gyermek keresztelőjére. 
Ha a keresztelőt követően a fátyollal letakaranak egy 
tükröt, a gyermek fiú lesz.

Pénzérme
Elterjedt szokás, hogy menyasszony ruhájába vagy 
cipőjébe pénzérmét tesznek, mely a jólétet biztosítja.
Ki lesz azúr a háznál?
Könnyű megállapítani, hogy az ifjú házasok közül ki 
„hordja a nadrágot”. Akinek a keze felül van az esküvői 
torta felvágásakor vagy a templomi esketéskor, az lesz az 
úr a háznál.
Az esküvő időpontja
A babona szerint ha az óramutató felfelé halad Igen 
kimondásának időpontjban, az ifjú pár sorsa is felfelé ível 
majd.
Forrás: www.eskuvo-tippek.hu/szokasok/eskuvoi-
szokasok-es-babonak 
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BANDERAS FÉRFI DIVAT
Kanizsa Centrum, Táborhely u. 4.

ELEGÁNS FÉRFI RUHÁZAT
Nagykanizsa, Kalmár u. 6.

Vásárcsarnok emeletén.  (A mozgólépcső mellett.)
Telefon: 06-30/522-7273

Az Önök számára oly fontos napra...
Elegáns, klasszikus és modern esküvői öltönyök

széles választékával, stílusos darabokkal
várjuk Önöket Nagykanizsán férfi divat üzleteinkben.

Vőlegény öltönyeink  a legújabb trendek
szerint készülnek, amelyekben önbizalomma

 mondhatja ki a boldogító igent esküvőjén.
Ballagásra, osztályok részére

öltönyök megrendelhetők.
Üzleti öltönyök, gyermek öltönyök.

ingek, kiegészítők.

KASZÓ Zrt.
Kaszó Vadászház és Üdülő
- egyházi/polgári szertartás a tóparton,

vagy a 100 éves tölgy árnyékában
- hagyományos vagy különleges

vadételekkel gazdagított esküvői menü
- a vendégek elszállásolása kedvezményes áron
- gyönyörű esküvői fotók készítése a szabadban

Tel.: +36 82/445-818
E-mail: hotel@kaszort.hu � www.kaszort.hu

Megújult ékszerüzletünkbenMegújult ékszerüzletünkben
más ékszerbolti árakhoz képestmás ékszerbolti árakhoz képest

akárakár

30-50%-kal30-50%-kal
OLCSÓBBANOLCSÓBBAN

juthat hozzá új- és felújítottjuthat hozzá új- és felújított
arany- és ezüst ékszerekhez.arany- és ezüst ékszerekhez.
Órák, porcelánok is rendkívülÓrák, porcelánok is rendkívül

kedvező áron kaphatóak.kedvező áron kaphatóak.

Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. 
(Az udvarban.)(Az udvarban.)

Tel.: 06-93/321-756Tel.: 06-93/321-756

MINI-BIZI
É ÉS
ZÁLOGHÁZ
KSZER- 
MINI-BIZI

ÉKSZER- ÉS
ZÁLOGHÁZ

Pénzre van szüksége?Pénzre van szüksége?

Mi jussunk az eszébe!
Üzletünk 25 év tapasztalatával
nyújt perceken belül kezes és

jövedelemigazolás nélkül,
maximális diszkrécióval

zálogkölcsönt arany- és ezüst 
ékszer fedezetre.

Magas kölcsönösszeg,
kedvező feltételek!

Mi jussunk az eszébe!
Üzletünk 25 év tapasztalatával
nyújt perceken belül kezes és

jövedelemigazolás nélkül,
maximális diszkrécióval

 arany- és ezüst 
ékszer fedezetre.

Magas kölcsönösszeg,
kedvező feltételek!

zálogkölcsönt

Nálunk a bizalom sokat ér!Nálunk a bizalom sokat ér!
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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 SEBÉSZET

Beck Fogászati Bt.
Beck Gábor fogtechnikus mester

Fogszakorvossal együttműködve
rögzített porcelán és kivehető fogpótlások
készítése, alábélelése, javítása. Harapás-

emelő 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. NAGY ÉVA - radiológus főorvos
4D ultrahang

Rend. idő: kedd, csütörtök, péntek
Tel.: +36 30/526-59 44  Cím: Kórház u. 2.

www.drnagyeva.hu
(Időpont-egyeztetés telefonon.)

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

BELGYÓGYÁSZ
Dr. Herman Beáta

Belgyógyász szakorvos,
gasztroenterológus szakorvos

Richter Med Nagykanizsa, Csengery út 13.
Rendelési idő: kedd 16-17 óráig.

Tel.: 06-70/220-4240

UROLÓGIA

FAVORIT 
AUTÓSISKOLA
Motor-, személygépkocsi-vezetői tanfolyam indul 
"B" ELMÉLET 15 000 FT KEDVEZMÉNNYEL! 

Hétközi: február 13-án, 16-kor.
E-learning képzés minden kategóriából! 

GKI vizsga 2017. 03. 18-án 
Jelentkezni: Nagykanizsa, Sugár u 8.

Tel.: 93/310-466, mobil: 30/865-4456 
OKÉVnysz: 00383-2009

A kedvezmény a megjelenéstől
a tanfolyamkezdésig érvényes.

2016.4.n.év "B" ÁKÓ: 134.14%
VSMelm:65% forg:58.97%, ÁKK:134 104 Ft

Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó irodáján keresztül, 
az ország 54 másik Szuperinfó lapjába is 

feladhatja hirdetését?

Munkaerőhiánya van?  
hirdessen célzottan a Szuperinfó országos laphálózatában! 

ÁLLÁSHIRDETÉS
a Szuperinfó országos 

hálózatán keresztü l
az ország bármely pontjára!
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(Egyes darabok megjelenéstől a készlet erejéig.)

MINŐSÉGI TÉLI BŐRCIPŐK

Téli végi kiárusítás
kedvezménnyel.50-80%

Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
Nyitva: h., cs. 8.30-17.30
k., sze., p. 10-17.30
szo. 10-12 óráig

Bébi, gyermek téli lábbelik 1000 Ft-ért.

Gaál László mûanyag nyílászáró-készítõ export-import kereskedelmi magáncég

Sormás, Kossuth u. 86. Telefon: 06-93/375-495; 06-30/957-7549

Nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, egyedülállóknak  további kedvezmények!
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TROCAL, GELAN - márkaképviselete -

gyártása és forgalmazása,
5 és 6 légkamrás résszellõzõvel,

szürke gumitömítéssel,
akár kőműves javítással is!

Nyílászárók beépítése és a szemét elszállítása ingyenes.

Redőny: külső, belső tokos pucolható redőny.
Szúnyogháló: fix, mobil, toló, ajtóra oldalra húzható.

8800 Nagykanizsa Űrhajós u. 1.
Tel.: 06-93/314-471 

Nyitva tartás: h.-p. 8-16, szo. 8-12
Rendezvényekre, ballagásra sütemény-

és torta rendelést felveszünk.

Valentin napi sütemények

Minden héten akciós sütenényekkel várjuk
kedves vásárlóinkat!

ÁLLATORVOSI RENDELÕ ÉS 

ÁLLATGYÓGYSZERTÁR

– Széles körű sebészeti, 
   belgyógyászati,szülészeti ellátás.
– Kiegészítő vizsgálatok: labor, UHG

 
hétfõtõl-péntekig: 15-19-ig

Tel.: 06-93/789-930, 06-30/3515-500
www.kanizsaallatorvos.hu

Dr. Talabér Gyula
állatorvos

Nagykanizsa, Dózsa Gy. út 121/8

NYITVA:

8800 Nagykanizsa, Vámház u. 42. (Ipari Park)
Telefon: +36 93 510 183 � www.ebutor.hu

Junona konyha

69.900 Ft

240 cm hosszú
(az ár csak a konyha-

bútorra értendő,
nem tartalmazza a

mosogatótálcát
és a kiegészítőket,

lapra szerelve kapható!)

Ülõgarnitúra
közvetlenül
a gyártótól!

Ülõgarnitúra
közvetlenül
a gyártótól!8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1/B

Nyitva tartás: h.-p. 9-17, szo. 9-12
Tel./Fax: 06-93/789-583  Mobil: 06-30/426-6262

E-mail: szivarvanybutorhaz@t-online.hu
www.szivarvanybutorhaz.hu

�

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1/B
Nyitva tartás: h.-p. 9-17, szo. 9-12

Tel./Fax: 06-93/789-583 � Mobil: 06-30/426-6262
E-mail: szivarvanybutorhaz@t-online.hu

www.szivarvanybutorhaz.hu

SZIVÁRVÁNY BÚTORHÁZSZIVÁRVÁNY BÚTORHÁZ

Készleten lévő étkezőgarnitúrákKészleten lévő étkezőgarnitúrák
20-40% kedvezménnyel!20-40% kedvezménnyel!
Kárpitos bútorokKárpitos bútorok
15% kedvezménnyel!15% kedvezménnyel!

(A készlet erejéig.)(A készlet erejéig.)

 

Nagykanizsa, Petőfi S. u. 116.

Telefon: 06-93/313 - 270 

e-mail: info@moorauto.hu

www.moorauto.huwww.moorauto.hu

autójavítás/szerv z
műszaki vizsga
teljes körű kárrendezés,
kárügyintézés

- i
- 
-   
  

- 
- autókölcsönzés
- hengerfej- és motor-
  felújítás

kézi autómosó,

GÁZGÉP

A HEAT-GÁZGÉP Kft. nagykanizsai telephelyére keres, 
felelőséggel dolgozó, 

gyártósori összeszerelő
kollégákat, 2 műszakos munkarendben.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a következő e-mail 
címen: nikoletta.horvath@heat-gazgep.hu, vagy személye-
sen a telephelyünkön (8800 Nagykanizsa, Erdész u.28.), 

valamint az alábbi telefonszámon lehetséges:
06/93 537-140.

N A G Y K A N I Z S A
A Szuperinfó másodállású  hirdetésszervezőket keres. 

Jelentkezni  fényképes szakmai önéletrajzzal
e-mailben az nkszuperinfo@chello.hu e-mail címen lehet.

A Szuperinfó másodállású  hirdetésszervezőket keres. 
Jelentkezni  fényképes szakmai önéletrajzzal

e-mailben az nkszuperinfo@chello.hu e-mail címen lehet.
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