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Sensity fényresötétedő és

3030%
kedvezménnyel 2017.április 1-től 31-ig.

Premium multifokális lencsék

Nagykanizsa, Kölcsey u. 3.
A volt Muskátli cukrászda mögött

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!

Kanizsa Centrum, Nagykanizsa, Táborhely u. 4. Tel.: 06-93/314-993, 06-30/507-5208.
Nyitva: h.-szo. 9-19, v. 9-14 óráig.

Szemvizsgálat: Dr Prókay Edit szemész főorvos, gyermekszemész, kontaktológus
Rendel: kedd 16-18-igÍRISZ OPTIKA

Fényresötétedő  szemüveglencséhez 
ajándék titán keret

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

ajándék
TITÁN
keret

Lásson
világot!

Szemüveglencsék japán technológiával

személyre szabott multifokális lencsék
Az akció időtartama: 2017. április 1. - május 31.

Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!

kedvezménnyel!
Hoyalux iD 30%

AKÁR

Kérjük, adójuk 1%-ának 

felajánlásával támogassa 

az egyesületünk munkáját!

Adószám: 
18514962-1-20

Lakossági 

apróhirdetését

 
szombatonként 

féláron adhatja fel

2017-ben is



Képek, festmények, tükrök 
keretezése kedvező áron.

Képek, festmények, tükrök 
keretezése kedvező áron.

Nk. Csengery út  34. e-mail: szentesuvegezes@gmail.com
Tel.: 06-93/313-319, 06-30/9570-038, Fax: 06-93/510-046

Nyitva tartás: hétfőn: 6-12, keddtől-péntekig: 6-13, szombaton: 6-12, vasárnap: 6-11 óráig.Nyitva tartás: hétfőn: 6-12, keddtől-péntekig: 6-13, szombaton: 6-12, vasárnap: 6-11 óráig.

A képek illusztrációk!
Ajánlatunk

2017.03.30-tól 2017.04.05-ig
illetve a készlet erejéig érvényes!

A képek illusztrációk!
Ajánlatunk

2017.03.30-tól 2017.04.05-ig
illetve a készlet erejéig érvényes!
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Sertés karaj csontos
Sertés tarja csontos
Csirke szárny
Csirke far-hát
Fokhagymás felvágott
Hajmáskéri páros
Füstölt kötözött comb 
Füstölt darabolt comb 
Füstölt szívsonka 
Füstölt hátsó csülök
Sertés zsír

(gyors pácolt)

(hagyományos)

(hagyományos)

Sertés comb
Sertés karaj csontos
Sertés tarja csontos
Csirke szárny
Csirke far-hát
Fokhagymás felvágott
Hajmáskéri páros
Füstölt kötözött comb (gyors pácolt)

Füstölt darabolt comb (hagyományos)

Füstölt szívsonka (hagyományos)

Füstölt hátsó csülök
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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

Várjuk kedves
vásárlóinkat!
Várjuk kedves
vásárlóinkat!

8863 Molnári, Ipari terület
06-30/9477 478; 06-30/9577 375,  
www.diszburkolatok.hu 

Kül- és beltéri díszkő
burkolatok gyártása
Kül- és beltéri díszkő
burkolatok gyártása

Épületdíszítő elemek
gyártása

extra kemény,
kérgesített polisztirolból

Épületdíszítő elemek
gyártása

extra kemény,
kérgesített polisztirolból

Nagy szín- és formaválaszték!Nagy szín- és formaválaszték!

Akció:
3990 Ft/m2-től,

a készlet erejéig!

Gépi földmunkaGépi földmunka
mini árokásóvalmini árokásóval

06 30
747 0580

06 30
747 0580

A KISKANIZSAI KISRÁC ÚTI

Vetőmag Bolt
Nálunk már tavasz van!

Nagy árukészlettel, minőségi vetőmagokkal,
fóliákkal, műtrágyákkal, virág- és palántaföldekkel,

fémzárolt vetőburgonyával, növényvédőszerek
nagy választékával, mezőgazdasági iparcikkekkel,
boros és pálinkás palackokkal és tartozékaikkal

állunk a tisztelt vásárlóink rendelkezésére.

Nyitva: hétfõ - péntek: 8–17, szombat: 7.30–12 óráig.

2017. március 30.2



8800 Nagykanizsa, Arany János utca 1.

szombaton 9-12 óráig.
Telefon: 06-93/320-703

facebook.com/kanizsakerekparcentrum

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 8.30-17,

Kezdje a Húsvéti ajándékvásárlást a
Kanizsa Kerékpárcentrumban!

Vegye meg nálunk
álmai kerékpárját,

Húsvétra visszanyerheti
az árát!*

Kerékpárok, kiegészítők,
alkatrészek

széles választékban,
kedvező árakon!

Áruhitel,
teljes körű

szakszerviz!
*Részletek az üzletben!

Kedvező áron vállalom redőny,
reluxa, napellenző, szúnyogháló,
szalagfüggöny, harmonikaajtó,

roletta szerelését, illetve javítását.

Boros Ádám

Tel. 06-30/345-1700

Ingyenes felmérés!
Hívjon bizalommal!

REDŐNY
és minden ami

árnyékolás!

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

Ajánlatunk:
ACÉL gázvezeték

PRÉSKÖTÉSES
rendszer érkezett!

Nagykanizsa, Huszti tér 5.

Tel.: 06-93/321-006,
30/989-9135

Nyitva:
h.-p. 8-17, szo. 8-12-ig

E-mail:
fittingflex@gmail.com

TÉRKÕ
- Színes és natúr térkövek 
  széles forma-és
  színválasztéka.
- Kerítés építés.
- Meglévő burkolatok javítása.
- Aszfaltozást,
  térkőburkolatok teljes 
  körű kivítelezését vállaljuk.
- Garancia.

Érdeklődni: 
06-30/963-2124

VOKSH AUTÓSISKOLA
Nagykanizsa, Ady u. 30.
Tel.06-93-516-634
Ny.sz.: E-000883/2014

Kedvezményes* személygépkocsivezető
kresz tanfolyamunkra jelentkezési időpont:

 ÁPR. 5. SZERDA 16.00 H 
Következő GKI vizsga időpontja

 ÁPR. 22. (SZOMBAT)
jelentkezési határidő: ÁPR. 12-ig

Gépkezelői (targoncavezető, földmunkagép
kezelő és emelőgépkezelő) OKJ és hatósági
gyakorlati vizsga Nagykanizsai helyszínnel: 

 ÁPR 27. (CSÜTÖRTÖK)
jelentkezési határidő: ÁPR.11-ig 
 *Részletekről érdeklődjön irodánkban!
email: nagykanizsa@voksh.hu.

Tel.: 06-30-491-7051 Beke Ivett irodavezető.
27 éve képezzük a vezetőket!

(Stat.2016-4 né. VSM: "B" E: 63,46% F: 63,93% -
"C"E: 88,24%,  ÁKÓ: "B" Gy: 147,67%
"C" Gy: 100,00% KK: "B"135.600 Ft/fő.

"C":141.000 Ft/fő) 

KERTI KISGÉP JAVÍTÁS

Telefon:

06-30/386 7910

NYITVA TARTÁS: h.-p. 8-16
Cím: Nagykanizsa, Ady E. u. 70. (Kerektó u. 4.)

(A C+C Diszkontáruház udvarában)

Tavaszi ajánlat:
Kerti kisgépek szezonra

felkészítése,
állapotfelmérése.

32017. március 30.



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

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. 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

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

Dr. Kaszás Gizella
Klinikai és

mentálhigiénés
szakpszichológus, 
pszichoterapeuta

Tel.: 06-20/912-9330

A magánrendelés
helye:

Nagykanizsa,
Hunyadi u. 15/b

PSZICHOLÓGUS

Dr. Lajkó Mihály fogorvos
h.-sze.-p. 14.30-18
k.-cs. 8.30-12 óráig.

06-30/880-5587
06-93/321-151
Nagykanizsa, Fő u. 10.

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. 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

 
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

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.)

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

Dr. Hosznyák Judit
Fogszakorvos

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

MENTÕK

104

GÁZGÉP

A Heat-Gázgép Kft.
az ausztriai Heat csoport tagja, mely a legnagyobb európai 

gáznyomásszabályzó-gyártók egyike. 

Nagykanizsai központtal keresünk

területi értékesítési vezető
munkakörbe új munkatársat. 

Elvárásaink a pályázókkal szemben: min. középfokú 
végzettség, angol nyelvtudás, utazási hajlandóság. 

További idegen nyelv ismerete előnyt jelent.

A cég azonnali belépéssel

raktáros
munkatársat is keres. 

A raktáros feladatai: vevők, szállítók kiszolgálása, raktári 
bevételek és kiadások könyvelése, a raktárkészletek 

számítógépes nyilvántartása, szállítók, számlák kiállítása.
Elvárásaink a pályázókkal szemben: min. középfokú 

végzettség, targoncavezetői jogosítvány, számítógépes 
ismeret (word, excel, e-mail). 

Német vagy angol nyelv alapfokú ismerete előnyt jelent, de 
nem követelmény.

A pályázatokat a következő címre várjuk:
 

Heat-Gázgép Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28.

E-mail: heat-gazgep@heatgroup.hu

2017. március 30.4



REDŐNY
ABLAK 

Legolcsóbban a gyártótól.
Díjtalan kiszállás, felmérés.

Redőny, reluxa, szúnyogháló,
harmonikaajtó, szalagfüggöny,

napellenző, roletta

 kedvezménnyel!30-50%30-50%
Nyugdíjasoknak  további 

kedvezmény!

A megjelenéstől a készlet erejéig!

Tel.: 06-93/310-250, 06-92/393-606
06-30/620-8258

Képviseleteink:

www.tollpaplantisztitas.hu

TOLLTISZTÍTÁS,
PAPLAN KÉSZÍTÉS

TOLLTISZTÍTÁS,
PAPLAN KÉSZÍTÉS

A tollat korszerű
technológiával kitisztítjuk,
és pehelybiztos anginba
töltve gyönyörű paplant,

párnát készítünk.

Zalaegerszeg
Keszthely

Lenti
Nagykanizsa

Becsehely
Tapolca

Zalaszentgrót
Hévíz

Nagyatád
Csurgó

Érdeklődni:
06-30/212-8181

52017. március 30. ZALA MEGYE



Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy egy különleges nonstop üzemelő nemzeti dohánybolt nyílt nemrégiben 
Nagykanizsán, a Garay utca 15-ben, amit a helybéliek csak úgy ismernek, hogy a városi M7-elkerülő 
szakaszon lévő MOL benzinkút és a Szatmári Épületgépészeti Áruház közötti ex-Fiat szervíz telephelyén a 
MOL-kúthoz közel eső felén található oktogon épület, pár éve M7 büféként működött.
A szigorú jogszabályok által lehetővé tett szinte összes tevékenységi kört megtalálhatjuk majd, hamarosan 
lottózóval és jégkrém árusításával is bővül a kávézóként berendezett dohánybolt. Az üzletet körülveszi egy 
tágas déli fekvésű terasz, ahol napközben mindenki élvezheti a napsugarak lélekmelengető hatását is a 
különleges kávéink elfogyasztásakor. Nem utolsó sorban még a dohányzás is szabályos és megengedett 
5 méterre a bejáratunktól... J
Az M7 TABAK az első igazán családbarát Nemzeti Dohánybolt a környéken, talán Magyarországon is. A 
nagy teraszunkon kialakítottunk egy kis játszósarkot a piciknek, ahol LEGO figurákkal köthetik le 
figyelmüket, hogy szüleik nyugodtan beugorhassanak a dohánytermékekért, és közben biztonságban 
tudhassák csemetéiket. Hamarosan megnyílik a kis játszótérünk is, ahol trampolin és egy kalózhajónak 
titulált ingyenesen használható ugrálóvár is fogadja majd a szüleit elkísérő kis barátainkat. Tervben van 
egy kis körhinta is, csak a kivitelezésre kell várnunk még egy picit. 
Ott szintén biztonságban tudhatják magukat a családok, szülők és gyermekeik egyaránt, mivel a 
játszóterünket csak egy kiskapun keresztül tudják megközelíteni és állandó videokamera felügyelettel 
kísérhetik szemmel szeretteiket még az üzletünkből is. 
2017. április 11-ét, a magyar költészet napját, illetve József Attila és Márai Sándor születésnapját 
választottuk a hivatalos nyitási ünnepünknek, aznap 50%-os kedvezményes termékekkel, apró 
meglepetésekkel és egy nyitókoncerttel ünnepelünk, a kanizsai ORFF Ütőegyüttes ad egy szokásához 
híven fergeteges koncertet délután 5 órától a (remélhetőleg) napsütötte teraszunkon. Eső esetén 
kénytelenek leszünk egy másik időpontot kitűzni, de bízunk a tavaszi időjárás jóságában.
https://www.youtube.com/watch?v=PeczKurAg34
https://www.youtube.com/watch?v=BOZwHe2QXvI&t=49s
Ha bármi változás bekövetkezne, arról időben tájékoztatunk mindenkit a facebook oldalunkon, és a 
www.m7tabak.com weboldalunkon is.
Erre az alkalomra szeretettel várjuk Önöket is, kérem tiszteljenek meg jelenlétükkel.
Természetesen ha mifelénk járnak, bármikor szívesen látjuk Önöket, hiszen NONSTOP üzemelést 
vállaltunk be, hogy mindenki kedvére eldönthesse, mikor tér be hozzánk!

M7 TABAK

2017. március 30.6 ZALA MEGYE



Napelemes
rendszerek

tervezése, kivitelezése
több évestapasztalattal,
referencia munkákkal,
magánszemélyeknek

és közületeknek.
Kérje árajánlatunkat!
Érd.:  06-30/237-0962

E-mail: kanizsabau@upcmail.hu

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!

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

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

Éjjel-nappal távfelügyelet
Riasztó-, kamera-
rendszer-szerelés

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

Éjjel-nappal távfelügyelet
Riasztó-, kamera-
rendszer-szerelés

Régiség, hagyaték,
antik lakberendezési tárgyak készpénzes felvásárlása!

Bútorok (felújításra szoruló is), órák, porcelánok,
régi játékok, katonai kitűzők, jelvények, felszerelések.

Hívjon bizalommal hétvégén is, azonnal fizetek!

Kunics Balázs, Tel.: 06-30/530-9171

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

N a g y k a n i z s a i

„Tavaszváró”
című rajzpályázat támogatói:

„Tavaszváró”
című rajzpályázat támogatói:

Kanizsa Ruhaszerviz
Mosoda Kft.

GEJZÍR
Kanizsa Kft.

PER   GER

Deák
Könyvesház

CLARISSA BÚTORHÁZ

SZOKOL ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS KFT.

Festék ServiceFesték Service

Tomasits IstvánTomasits István
bádogos mesterbádogos mester

RÖNTGEN KANIZSA Kft.

Kanizsa Uszoda és
Strandfürdõ

Kanizsa Uszoda és
Strandfürdõ

72017. március 30.



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

Bízza meg Ön is
Magyarország Vezető

Ingatlanközvetítő Hálózatát
ingatlanja értékesítésével! 

Részletekért hívja kollégáinkat!

Nagykanizsai munka-
helyre 2 fő jogosít-
vánnyal rendelkező

villanyszerelőt
keresünk.
Jelentkezni:

Kanizsa BAU Kft.
Tárnok Péter

Érd.: 06-30/237-0962
E-mail: kanizsabau@upcmail.hu

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

POLAI KERTÉSZET,

FAJTAGARANCIA, MEGBÍZ-
HATÓSÁG,  SZAKTUDÁS.

Nagykanizsa, Magyar u. 162.
Tel.: 06-20/946-5056

Tudja: a péktõl kenyeret, a
kertésztõl növényeket!

GYÜMÖLCSFÁK,
JAPÁN KÖRTE, CSERJÉK, 

RÓZSÁK, DÍSZFÁK, 
ÖRÖKZÖLDEK,

SZIKLAKERTI ÉVELŐK,
BORSZŐLŐK,

CSEMEGESZŐLŐK,
MAGNÉLKÜLI SZŐLŐFAJTÁK,

VIRÁGFÖLD,
ZSÁKOS MARHATRÁGYA,

FENYŐKÉREG,
TÉLÁLLÓ KERÁMIA EDÉNYEK,

SZAKTANÁCSADÁS.

Hol?

ahol alapelv a

Arculat váltás a
CLASS DIVATBAN
Rouge, Extyn, Szöszy, Phardo, T&T

2017. április 1-től!

Megbolondulnak az árak
április 1-én, szombaton!

10% kedvezmény
minden termékre!

Nagykanizsa, Zrínyi u. 20/A

2017. március 30.8

ÉRTÉKESITÉSI 
ASSZISZTENS 
munkatársat keres

Feladatkörök:
- gépjárművek fotózása
- internetes hirdetések

karbantartása
- értékesítők

munkájának segítése
Önéletrajzokat

személyesen kérjük leadni
2017. március 31-ig
8800 Nagykanizsa,

Kaposvári u 7.

Kft.
telephelyén.

Az ISTIVÁN AUTÓ KFT.

Lakókocsit vásárolnék, állapotától függetlenül, 
okmányok nélkül is. Tel.: +36-30/203-4592
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Letenyén tulajdonostól eladó egy 400 m2-es ipari 
ingatlan, műhely szociális résszel 1563 m2-es 
telken 9 M Ft-ért. Érd.: +36-30/9292-622
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, a belváros szívében, az Erzsébet 
tér sarkán 3 szobás, egyedi fűtésű lakás eladó 
értékegyeztetéssel keszthelyi lakásra cserélhető. 
Tel: 06-30/302-8691
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Síremlékek gránitból műkő kerettel 200 eFt, min-
den gránitból 1 személyes 300 eFt, 2 személyes 
400 eFt-tól. 30 év garanciával. Részletfizetési 
lehetőséggel. Vass Lajos kőfaragó mester. Tel.: 
06-30/266-0538, 06-30/356-3529
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Diákmunka! Rugalmas beosztással árufeltöltő-
ket, kasszás diákokat felveszünk! Bér: bruttó: 733-
1364 Ft. Tel.: +36-30/284-7080, +36-70/622-7885, 
+36-20/393-3446 infozeg@diakmania.hu
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Betanított és szakmunkásokat nettó 135-200 ezer 
Ft közötti bérrel felveszünk 1,3,4 műszakba! Tel.: 
+ 3 6 - 2 0 / 3 9 3 - 3 4 4 6 ,  + 3 6 - 2 0 / 3 9 3 - 9 2 3 8 ,  
infozeg@jobandcareer.hu 49765-1/2008-
5100595
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kertes társasházban, az emeleti, 62 m2-es, 2+1 
szobás, erkélyes, igényesen felújított, hőszigetelt 
lakás, egyedi fűtéssel, padlás résszel, saját 
pincével, 70 m2-es kerttel, garázzsal eladó. Tel.: 
06-70/610-4921
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Belvárosi 20 m2-es udvari lakás eladó Király u. 6. 
új nyílászárókkal, új vezetékekkel. I.ár: 3,3 M Ft 
Tel.: 06-20/320-1183
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán 1. emeleti, 2 szobás, 2 erkélyes, 59 
m2, központi fűtéses felújítandó lakás 4,5 M Ft-ért 
eladó 4 emeletes házban. (Ingatlanközvetítők nem 
férnek bele az eladási árba.) Tel.: 06-70/2030-500

Nagycserfő legszebb részén lakható pince és 
mellékhelyiség fiatal gyümölcsfákkal eladó. A 
terület nagysága 2280 m2. I.ár: 1,3 MFt. Tel.: 06-
93/310-870, 06-20/448-3181
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Alsórajkon gondozott szőlőbirtok eladó. Tel.: 06-
30/381-4875
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Balatonfenyvesen, 755 m2-es telken 35 m2-es 
1+1 szobás, komfortos nyaraló, 15 m2-es fedett 
terasszal, 4 személyes lakókocsival eladó. Tel.: 
06-70/610-4921
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Alsórajkon a Dózsa Gy. utca 14. sz. 6700 m2 
zártkerti ingatlan eladó, víz, villany van a telken. 
Tel.: 06-70/2058-301 bármikor megtekinthető
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa Szentgyörgyvári hegy II.-es hegy-
háton gondozott kordonos szőlő pincével, felsze-
reléssel eladó. Tel.: 06-30/392-0043
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa-Szabadhegyen 1680 m2-es épít-
kezésre is alkalmas telek eladó. T.:0630/7011-620
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Sánc Új Élet utcában kültéri  szántó 1512 m2 el-
adó. Áram a telek végén. I.ár: 550.000 Ft Tel.: 06-
20/490-1242
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kisbagolai hegyen szőlő pincével eladó. Tel.: 06-
30/993-9982
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
2 szintes üzlet Berzsenyibe 2/a (Iparos udvar) 
kedvező áron eladó vagy kiadó 2 17 m2. Tel.: 06-
30/589-1484
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
A Csó-tó bejáratához közel eső 150 négyszögöl 
telek eladó. Víz, villany van. Tel.: 06-93/323-518, 
06-70/618-8019
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szentgyörgyvári hegy 1. hegyháton birtok pincé-
vel, nyugodt környezetben sürgősen kedvező áron 
eladó. Tel.: 06-93/325-939
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Újudvari Öreghegyen 700 tő hagyományos 
művelésű szőlő árammal ellátott pincével eladó. 
I.ár: 400.000 Ft Tel.: 06-30/947-6718
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó évi 1,5 M Ft terméshozamú málnás. A te-
rületen található egy villannyal ellátott pince, fúrt 
kút, gyümölcsös és veteményes. T.0630/358-4529
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Zalakarosi Felsőhegyen csemege szőlőben fiata-
los exkluzív panorámás, komfortos, többszintes 
villa árammal, vízzel eladó. Tel.: 06-93/340-740
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Eladó vagy elcserélhető 1 + félszobás lakás 
Pölöskefőn. Tel.: 06-30/875-4221
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szentgyörgyvári hegyen aszfaltos út elején 1200 
m2-es gondozott telek gyümölcsfákkal és lakókon-
ténerrel áron alul sürgősen eladó. 0630/215-1350
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Mórichelyi hegyen szép birtok eladó fenyő ültet-
vénnyel lakhatásra alkalmas pincével. Tel.: 06-
30/587-8338
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Látóhegyen a Csó-tói játszótérhez közel 1991-
ben készült 48 m2-es épület 1032 m2 gyümölcsös 
és szántó eladó. Víz, villany van. T.: 0693/318-690
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagybakónaok 2074 m2-es telek gazdasági épü-
lettel, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30/493-4869
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsán csendes környezetben 2. emeleti, 
konvektoros, bútorozott, 1 szobás lakás hosszabb 
távra egyedülállónak vagy fiatal párnak kiadó. Tel.: 
18 óra után 06-30/3104-153
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán a Kisberki utcában 1 szobás, 
cirkofűtéses lakás igényes, megbízható párnak 
kiadó. Tel.: 06-30/494-1000
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Attila utcában 2. emeleti, 2 szobás, részben búto-
rozott, egyedi központifűtéses lakás hosszú távra 
kiadó. Kaució szükséges! Tel.: 06-30/9897-597
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
1 szobás albérleti lakást keresek. 06-30/282-4996
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa Nagyfakoson családi házban albér-
let kiadó. Tel.: 06-93/520-039 16 óra után
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, 
állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Opel Meriva 2013-as magas felszereltséggel, ke-
vés kilométerrel olcsón eladó. Tel.: 0630/618-0706
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Antikvárium vásárol új és használt könyveket, dia-
filmet, porcelánfigurákat, porcelán készleteket, 
réztárgyakat ill. komplett hagyatékot. Tel.: 06-
20/233-1565
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiskanizsai földterület megművelés fejében in-
gyen kiadó. Kisméretű pucolt, bontott téglát kere-
sek. Tel.: 06-20/344-2473

Kisberki utcában 2 szobás, étkezős, földszinti, 
nagy erkélyes, igényes cirkós lakás eladó. I.ár: 
10,9 M Ft Tel.: 06-70/608-4919
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Platán sor környékén lehetőleg 1. emeleti erké-
lyes, esetleg magasföldszinti, 1,5-2 szobás lakást 
vásárolnék. Azonnal fizetek. Tel.: 06-20/483-6674
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, Erzsébet téren 1. emeleti 2,5 
szobás, 81 m2-es egyedi panorámával rendelkező 
lakás eladó. A lakás teljes felújításra szorul. Ideális 
exkluzív  iroda vagy lakás kialakítására. I.ár. 12,5 
M Ft Tel.: 06-70/361-5426
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa Csengery utca elején 33 m2-es, 
felújított, jó állapotban lévő lakás eladó. I.ár. 6 M Ft 
Tel.: 06-20/490-1242
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó lakás. Nagykanizsán, észak-keleti város-
rész Mészáros Lázár utcai lakóparkban 76 m2 két 
erkéllyel, amerikai konyhás étkezővel + 2 szobá-
val, cirkófűtéssel. Lakás alatti garázsvásárlási 
lehetőséggel. I.ár: 13,5 M Ft Tel.: 06-30/3961-898
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó első emeleti 56 m2-es felújított lakás a bel-
városban, zárt udvarban, parkolóval! Tel.: 06-
30/608-6857
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagyatádon központhoz közel 2 szobás lakás 
eladó vagy nagykanizsai hasnoló lakásra 
cserélhető. I.ár: 5,6 M Ft Tel.: 06-30/863-9933
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsa Ifjúság utcában teljesen felújított és 
átalakított 3 szobás családi ház eladó. I.ár: 26,9 M 
Ft Tel.: 06-30/288-2000
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiskanizsa központjában (Hajgató S. u.) 3 szobás 
családi ház, 2 garázzsal, műhellyel, kiskerttel 
reális áron eladó. (Műanyag nyílászárók, térköves 
udvar). Tel.: 06-30/401-8874
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa belvárosi 573 m2-es telken, felújí-
tandó 70 m2-es, 2 szobás, nagy konyhás + szoba-
konyhás családi ház, pincével, gazdasági 
épületekkel eladó. Tel.: 06-70/610-4921
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa Kiskanizsai városrészében 110 m2 
alapterületű 2 szintes családi ház 4 szoba, nappali, 
konyha, 2 fürdő, kis kerttel eladó. T:0630/4844-877

Puli kiskutyák eladók fehér anyától fekete apától, 
az ár megegyezés szerint! Tel.: 06-30/337-9791
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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, autógumit. Tel.: 06-
30/398-6559
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Megkímélt állapotban sarok ülőgarnitúra + fotel 
olcsón eladó. Tel.: 16 óra után 06-93/320-621
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Sarokköszörük, akkus 12 V-os fúró-csavarozó-
gép, polirozó- csiszológép, dekopírfűrész, ágap-
rítógép Nagykanizsán eladók. Ár: 3000 Ft-tól Tel.: 
06-30/9467-475
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Használt 36V elektromos kerékpár 55.000 Ft-ért 
eladó. Tel.: 06-30/354-4509
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó satupad, csősatu, barkácsgép (gyalu-fű-
rész-eszterga) Zinger varrógépek, 2 m3 álló 
fenyőfa, 20 l permetezőgép, F8-as kéményes kon-
vektor, kézikocsik, kézi szerszámok, kapa, ásó, 
lapát, 60 l üst, bicikli, hokedlik. Szentgyörgyvári 3. 
hegyháton erdővel, területtel. Tel.: 06-93/320-349. 
Nk., Wlasics u. 12.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Jó állapotban lévő ROBI-66 S40 típusú kapáló-
gép, 4 LE BRIGGS motorral eladó. 0620/208-4274
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Mezőgazdasági takaró ponyva széna-szalma-
kazalra, 500-700 kilogrammos bigbagzsák gyártás 
olcsón, a gyártótól. 06-30/335-3836
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Íróasztal forgószékkel, lámpával és fenyőasztal 4 
székkel eladó. Tel.: 06-30/950-1081
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Makánia érte jövőnek kedvező áron eladó. Tel.: 
06-70/500-3750
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó Nagykanizsán 2 db F8 parapettes kon-
vektor, 2 db új típusú fali baba, 1 db Junkers vízme-
legítő, 1 db kombinált Gorenje gáztűzhely (2 éves). 
Tel.: 06-20/291-8787
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

JÓSLÁS ÉS RONTÁSLEVÉTEL

Vidéki kiadványunkba 
hirdetését 600 Ft-ért adhatja fel!

apró-



Vállaljuk épületek beázás miatti tetőjavítását, 
utólagos vízszigetelését lemezbeütéssel, lakás-
felújításokat stb. Tel.: 06-30/392-0798
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Laminált parketta, padlószőnyegezés, PVC pad-
ló, lvt padló lerakása akár hétvégén is anyagos 
vállalással. Tel.: 06-30/620-5658
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kisebb épületek bontását és építési törmelék 
szállítását, földmunkagépekkel való munkavég-
zést, egyéb fizikai munkákat is vállalok. Hívjon 
bátran megegyezünk! Tel.: 06-30/458-5163
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Ajtó-ablak redőny párkány szúnyogháló forgal-
mazás beépítés. Asztalos munkák. Rönk fűrésze-
lése mobil szalagfűrésszel. Tel.: 06-20/481-2288 
e-mail: szekeres.tamas64@gmail.com
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nincs pénze? Munkája? Szerencséje? Nem talál-
ja 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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Pizzaszakácsot, szakácsot Nagykanizsa Robin-
son étterembe keresünk. Tel.: 06-30/7374-475
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai Lorenzo Pizzériába gyakorlattal ren-
delkező felszolgálót, konyhai kisegítőt felveszek. 
Érdeklődni személyesen Nagykanizsa,Teleki u.66.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai kárpitos bútorgyártó cég keres kár-
pitost, asztalost, valamint összeszerelésben jártas 
szakembereket. Tel.: 06-30/643-5811
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Pénzügyi, számviteli, gyógytornász végzettség-
gel részmunkaidőbe számlaképes munkatársat 
keresünk Nagykanizsán. Elsősorban férfiak 
jelentkezését várjuk. Tel.: este 06-93/310-210
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Mezőgazdasági gépkezelőt (traktorost), nehéz-
gépkezelőt, mezőgazdasági gépszerelőt, gépja-
vítót keresünk azonnali kezdéssel. A munka-
végzés helye Somogycsicsó. Jelentkezni lehet: 
nandor@csicsofarm.hu, 06-30/819-1207
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Segédmunkást és kőművest keresünk építke-
zésre azonnali kezdéssel. A munkavégzés helye 
Somogycsicsó vagy Iharosberény. Jelentkezni 
lehet: akos@csicsofarm.hu, 06-30/615-6557
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szárítógép kezelő munkatársat keresünk azonna-
li kezdéssel. A munkavégzés helye Somogycsicsó. 
Jelentkezni: akos@csicsofarm.hu,0630/615-6557
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
40 éves nő kutyasétáltatást vállal. 0630/862-4000

Állatgondozót keresünk sertéstelepre azonnali 
kezdéssel. A munkavégzés helye Somogycsicsó. 
Jelentkezni: akos@csicsofarm.hu,0630/615-6557
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Áprilisba nyíló fagylaltozóba pultos munkakörbe 
dolgozót keresünk. Tel.: 06-30/994-4888
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szőlőmetszést vállaló hozzáértő személyt kere-
sek Nagykanizsára. Tel.: 06-30/469-2224
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Személy- és vagyonőrt keresünk azonnali munka-
kezdéssel zalakarosi munkahelyre. Nuygdíjasok 
előnyben. Tel.: +36-70/325-5539 H-P: 8-16-ig
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Idősek gondozását, felügyeletét vállalom. Tel.: 06-
30/282-4996
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Megbízható hölgyet keresek, mozgáskorlátozot-
tan élő férfi. Egy becsületes és nem a vagyonra 
megy 60 éves vagyok ugyan itt eladó egy parabola 
antenna dobozzal együtt. Tel.: 06-30/200-9145
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
23 éves megbízható, szorgalmas fiú keres helyes 
lányt hosszú távú kapcsolatra. Tel.:0620/450-2749
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Társkeresés személyre szabott szakértői segít-
séggel. Tel.: 06-30/873-0266
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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Nagykanizsai Szuperinfó
Megjelenik Nagykanizsán és vonzáskörze-

tében 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 üt-
köző, etikailag kifogásolható hirdetések
közlésétől elzárkózik. A megjelent hirde-

tések 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.

kötõelemekkötõelemek

fogantyúkfogantyúk

tömítõanyagok,
ragasztók
tömítõanyagok,
ragasztók

laminált
forgácslapok
laminált
forgácslapok

munkalapokmunkalapok

élzárókélzárók

bútor vasalatokbútor vasalatok

bútor vasalatokbútor vasalatok

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

TÖBB MINT 100 SZÍN SZABÁSA NÉGYZETMÉTERBEN, HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS!

BAVE-KÕ Kft.

Síremlékek  készítése és  felújítása  kedvező áron.

cégtulajdonos 
Nagykanizsa-Miklósfa,  Szentendrei u. 62.
Telefon:  06-30/99-39-826

Balogh József

Egyes fedett gránit síremlékek 285.000 Ft-tól.
Kettes fedett gránit síremlékek 420.000 Ft-tól.

AKCIÓ!
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Az ár a kiegészítőket nem tartalmazza.

3-Hétfő: Libaragu leves - Húsleves - Fokhagyma krémleves.
Hagymás-gombás csirkemáj, tarhonya, sav. - Toros káposzta oldalassal

- Túrós pite 2 db - Sült oldalas, petr. burg., pár. káp. - Cordon Blue, rizs, sav.
Trappista sajt rántva, hasábburgonya, tartármártás - Fitt menü: Bécsi saláta.

4-Kedd: Gulyásleves - Húsleves - Zeller krémleves.
Körömpörkölt galuska, sav. - Chilis bab fasírttal - Tökös-mákos rétes, házi, gyúrt.

Parasztos sertésszelet, hasábburgonya, sav.
- Sajttal-vargányával töltött csirkemell, rizs, sav. Disznótoros - Fitt menü: Rakott zöldbab.

5-Szerda: Legényfogó leves - Újházy tyúkhúsleves - Paradicsom krémleves.
Borsos tokány, tarhonya, sav. - Fokhagyma mártás fött hússal -  Aranygaluska vanília öntet.

Sült császár, p. burg., p. káp. - Elszászi töltött csirkemell, rizs, sav.
Harcsapaprikás turós csuszával - Fitt menü: Töltött gomba, fitt saláta.

6-Csütörtök: Jókai bableves - Húsleves házi májgombóccal - Spárga krémleves.
Kakaspörkölt, galuska, sav. - Parajmártás tojással - Túrós csusza.

Rántott ponty, rizs, tartár - Cecília csirkemell, rizs, sav.
Karikás szelet, hasábburgonya, sav. - Fitt menü: Cukkíni zöldkörettel.
7-Péntek: Cukorbortsó leves - Húsleves - Tiroli burgonyakrém leves.
Gombapörkölt, galuska - Tökfőzelék rántott sajttal - Máglyarakás.

Vadász szelet, hasábburgonya, sav. - Tengeri halfilé rántva, rizs, tartármártás.
Borzas csirkemell, rizs, sav. - Fitt menü: Sajt, fitt saláta.

Szombat-Vasárnap: Húsleves - Erőleves - Póréhagyma krémleves.
Rántott szelet, rizs, sav. - Cordon Blue, rizs, sav.

- Sült csirkemell, hasábburgonya, sav.
- Rántott sajt, hasábburgonya, tartármártás - Csirkesaláta

Nagykanizsa, Fő út 16.

2017. április 3-tól április 9-ig
menü a Bankpalota Étteremben 890 Ft

Menürendelés: 06-20/355-8569

92017. március 30.
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Használtautó kereskedés

Autóbérlés

Autószerviz

Használtautó kereskedés

Autóbérlés

Autószerviz

2017. március 30.

Chiptuning, akár 5-15% üzemanyagmegtakarítás.Chiptuning, akár 5-15% üzemanyagmegtakarítás.
Tel.: 06-20/48-27-283 � www.kepeautovillamossag.huTel.: 06-20/48-27-283 � www.kepeautovillamossag.hu

- Autóchip chiptuning
- Autóvillamosság
- Egyes rendszerek átalakítása (pl. világításrendszerek átépítése
  tehermentesítő relé használatával)
- Elektromos ablakemelők, központizárak beszerelése illetve javítása
- Riasztók és autórádiók beszerelése , autó-hifi rendszerek kiépítése
  (pl. erősítő, mélyláda stb.)
- Egyedi indításgátlok beszerelése, igény szerinti kialakításuk.
- Gépjárművek teljeskörű villamos javítása

Tóth Gábor  06-30/552-9289 
www.gabenautomentes.hu

Autómentés, gépszállítás 24 t-ig Autómentés, gépszállítás 24 t-ig (bel- és külföldön)!(bel- és külföldön)!

0-240-24

NYÁRIGUMI AKCIÓ!
Megjelenéstől a készlet erejéig!

8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 30.
Tel.: 06-30/99-40-888, 06-93/320-989

Varga László
gépjármû villamossági mûszerész
www.kilometerora.hu, www.bendix.hu

Ha nem, vagy ha nehezen indul!
AUTÓVILLAMOSSÁG, SZERVIZ, SZAKÜZLETAUTÓVILLAMOSSÁG, SZERVIZ, SZAKÜZLET

KIVONULÓ HELYSZÍNI
HIBAELHÁRÍTÁS!

KIVONULÓ HELYSZÍNI
HIBAELHÁRÍTÁS!

Digitális és mechanikus kilométeróra javítás.

Új és felújított indítómotor, 

generátor forgalmazás, javítás.

Akkumulátorok. 

Kormánykapcsolók.

Diagnosztikai bevizsgálás, javítás.

Légzsák, motor vezérlõegység javítása.

Elveszett rádiókód visszakeresése.

BENDIX VARGA

ABS 

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
híradástechnikai termékek webáruháza már több, mint 3000 termékkel.

zórakoztató elektronika, navigáció,

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

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

4 szenzoros tolató radar
6950 Ft (több féle színben is kapható)

4 szenzoros tolató radar
6950 Ft (több féle színben is kapható)

OBD2
hibakód olvasók
5990 Ft-tól 

OBD2
hibakód olvasók
5990 Ft-tól 

GPS nyomkövető
12500 Ft

GPS nyomkövető
12500 Ft

Ózongenerátoros
klímatisztító 38900 Ft

Ózongenerátoros
klímatisztító 38900 Ft

AKKUMULÁTOR
SZAKBOLT és

SZERVIZ
 

AKKUMULÁTOR
SZAKBOLT és

SZERVIZ

      Kínálatunkból:
45 Ah       11 000 Ft-tól
55 Ah       13 500 Ft-tól
72 Ah       17 700 Ft-tól
100 Ah     24 000 Ft-tól
155 Ah     34 500 Ft-tól
210 Ah     49 900 Ft-tól

Pozsgai János
Nagykanizsa,
Teleki u. 16.

Forgalmazott márkák:
BANNER, JÁSZ,

EXIDE, VARTA, ZAP

Telefon: 06-93/312-346

Nyitva: h-p. 8-17;
szo. 8-12 óráig

NAGYKANIZSA, BAJCSAI U. 7/A.

Tel.: 06-20-3315-567; 06-30-722-1-003

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig tart!

GUMIABRONCSOK
155/70R13    9.700 Ft-tól
175/65R14  10.550 Ft-tól
195/65R15  12.300 Ft-tól
205/55R16  13.100 Ft-tól

A nálunk vásárolt
gumiabroncsokra a
szerelés INGYENES!

Jön a 30-as korlátozás lakott területeken?
Violeta Bulc, az Európai Unió közlekedésért felelős biztosa szerint érdemes 
lenne szigorúbban korlátozni a sebességet lakott területen.
“Az Európai Unió tagállamainak meg kell vizsgálniuk annak a lehetőségnek a 
bevezetését, hogy a városi területeken 30 km/h-ban korlátozzák a sebességet” 
– idézett a Világgazdaság Violeta Bulc a Die Weltnek adott interjújából.
A biztos szerint ezzel az intézkedéssel hatásosan csökkenteni lehetne a 
személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát.
Violeta Bulc szerint az uniós tagállamok közlekedésért felelős miniszterei előtt 
fel is veti majd a témát a kedden kezdődő globális közlekedésbiztonsági 
konferencián Máltán. Ugyanakkor kiemelte, hogy ez a döntés tagállami 
hatáskörbe tartozik, Brüsszelnek ebben a kérdésben nincs döntési joga.
De nem tartja kizártnak, hogy a gyártókat és forgalmazókat köteleznék olyan 
technológia beépítésére az újonnan értékesített gépjárművekbe, amely 
megakadályozná, hogy a gépjármű átléphesse a kötelező sebességhatárt.
Szerző: Vezess  levél küldés  Forrás: Világgazdaság (http://www.vezess.hu)



Tavaszi tennivalók az autó körül
Azzal, hogy kivesszük a csomagtartóból a hóláncot és elmegyünk a gumishoz, hogy 
cserélje le a téli gumit nyárira, még nem végeztünk a nyári átállással.
A mínusz 20 fok és a hófúvás már olyan messze van, hogy szinte nem is emlékszünk rá. 
Nyakunkon a jó idő, süt a nap, lassan átállhatunk nyári üzemmódra. A több lépcsős 
folyamat legkézenfekvőbb kezdőmomentuma persze a téli gumi nyárira cserélése. Ha 
kopott az ősszel „hátha még jó lesz jövőre” felkiáltással elraktározott abroncs, akkor 
innen lehet újat, jót, biztonságosat választani. Téli gumit nyáron fent hagyni jó nagy 
ökörség, mégis az emberek egy része így tesz. Balesetveszélyes és gazdaságtalan 
dolog ez, hiszen melegben jóval hamarabb kopik a téli használatra tervezett gumi.
Klíma
Bár auto-állásban elméletileg télen is dolgozik a klíma, az esetleges gázszivárgás csak a melegebb napokon tűnik majd fel. Amikor 
hiába tekerjük 20 fokra a hőfokszabályzót, továbbra is sivatagi forróság marad a kocsiban. A klímatöltés nem egy komoly összeg, nem is 
tart sokáig a művelet és ha már szervizben járunk, bölcs dolog egy alapos klímatisztítás is kérni. Ez sem drága, néhány ezer forintért már 
a legtöbb helyen elvégzik, de ha ennél kevesebből akarjuk megúszni, akár magunk is megpróbálkozhatunk vele. Azonban a makacs 
bűzt, egészségre veszélyes baktériumokat egy egyszerű kifüstöléssel nem lehet örökre eltávolítani. A valóban sikeres fertőtlenítéshez 
mechanikai tisztításra van szükség, magyarul végig kellene sikálni az egész légcsatornát. Praktikus ilyenkor a pollenszűrőt is kicserélni.
Korrózió
Újabb autóknál nem lesz ezzel különösebb gond, de tíz évnél régebbi járgányoknál,vagy a korrózióra dokumentáltan hajlamosabb 
típusoknál már érdemes ezzel is foglalkozni. A télen, sótól, víztől megindult rozsdafoltokat még idejében meg kell fékezni, nehogy 
nagyobbra nőjenek. A parkolóban drótkefézést, Neoluxszal ködölést felejtsük el, inkább szakember javítsa a kasztnit.  Forrás: vezess.hu
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Ács és Társa
Építőipari

Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19-20.
Tel.: 06/30 552-9208, 06/20 231-4889

e-mail: acsestarsa@upcmail.hu

- generálkivitelezés
- szakipari munkák
- lakásfelújítások

- duguláselhárítás
- műszaki vezetés
- tervezés

Húsvéti készülődés
2017. április 8.

A kaszói Ökocentrum
szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt húsvéti készülődésére. 
A foglalkozás során a résztvevők viasszal tojást díszíthetnek,
valamint húsvéti ajtó és egyéb díszeket készíthetnek.
Az alapanyagokat mi biztosítjuk, mindenkinek csak jó kedvét és
kreativitását kell magával hoznia!
Program kezdete: 14 óra
Helyszín: Kaszó, Ökocentrum
Jelentkezési határidő: 2017. április 6. 12.00 óra
Jelentkezés és további információ:
gerencser.noemi@kaszort.hu; +36 30/ 239– 9668
Részvételi díj: 1000 Ft/fő.
Elérhetőségek: www.kaszort.hu; gerencser.noemi@kaszort.hu
Tel.: 82/352-065; +36-30/239-9668 

!!! MEGNYITOTTUNK !!!
! WANTED – NON STOP – WANTED !

ORFF NYITÓKONCERT:
ÁPRILIS 11-én kedden du. 5 órakor

M7 TABAK csapata
NON STOP Nemzeti Dohánybolt

Nagykanizsán, a Garay u. 15-ben.
Tel.: 06-93-310323 � www.m7tabak.com

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 .

Gyümölcsfák, bogyósok,
rózsatövek, szőlőoltványok 

nagy választékban.

(Megjelenéstől a készlet erejéig.)

Nyitva: minden nap 8-17-ig
Kiskanizsa, Bajcsy-Zs. u. 74.

Tel.: 06-93/319-811,
+36-30/4087180

AKCIÓ!

Gyümölcsfák már
800 Ft/db-tól!

GEJZÍR
Kanizsa Kft.

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ, SZAKÜZLET
8800 Nagykanizsa, Bajza u. 13.

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

Mobil: 06-30/946-1531
Nyitva tartás: h.-p. 7:30-16:00 óráig.

márkaszerviz,
képviselet

márkaszerviz,
képviselet

Víz-, gáz-, központifűtés
szerelés, tervezés, kivitelezés.

Gázkészülékek, napkollektorok,
fűtésszabályzók forgalmazása,

tervezése, kivitelezése.

Lakossági 

apróhirdetését

2017-ben is 
szombatonként féláron adhatja fel

12 2017. március 30.
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