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A Förhéncért Egyesület Elnöksége
sok szeretettel meghívja Önt

V. TÁMOGATÓI BÁLJÁRAV. TÁMOGATÓI BÁLJÁRA

Időpontja: 2018. január 20. 19 óra
Helye: Kiskanizsai Általános Iskola

Belépő ára:
5000 Ft
Megvásárolhatók

Tulmanné Manyikánál

06-30/270-9443

Zene: Tatai Zsolt

A BÁL IDEJE ALATT
BÜFÉ ÜZEMEL!
A rendezvény bevétele a Förhénci hegy
útjavítását, hófogók kihelyezését, útszélek
kaszálását szolgálja. Céljainkat támogatói
jeggyel is támogathatja!
A rendezvény nem batyus bál!
A belépőjegy tartalmazza a vacsorát és az
üdvözlőitalt.

Szép kártya és
egészségpénztári

kártya
elfogadóhely.

Szép kártya és
egészségpénztári

kártya
elfogadóhely.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23.

Tel.: 06 (93) 310 434 és 06 (30) 4645 065
(A Centrál Hotel aljában a zebránál, a Vasemberrel szemben.)

www.kanizsaoptika.hu
Orvosunk: Dr. Szalóczy Natália szemész főorvos, gyermekszemész

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.hu
Orvosunk: Dr. Szalóczy Natália szemész főorvos, gyermekszemész

ź egyfókuszú lencsékre

ź multifokális lencsékre
  30% kedvezmény

    20-30-40% kedvezmény

ź egyfókuszú lencsékre
  30% kedvezmény
ź multifokális lencsékre
    20-30-40% kedvezmény

MELENGETŐMELENGETŐ
KEDVEZMÉNYEKKEDVEZMÉNYEK

ÚJ
ARANYSZABÁLY

AZ AUTÓVEZETÉSBEN

ELLENŐRIZTESSE 
LÁTÁSÁT

Az Essilor és a FIA
(Nemzetközi Autóklub)
közös kezdeményezése

a közlekedési   balesetek
elkerülése érdekében.

Az Essilor és a FIA
(Nemzetközi Autóklub)
közös kezdeményezése

a közlekedési   balesetek
elkerülése érdekében. Az akció a megjelenéstől 2018.01.31- ig tar t, részletek az üzletben. Az akció a megjelenéstől 2018.01.31- ig tar t, részletek az üzletben. 

M7 TABAK
Nemzeti Dohánybolt

a városi elkerülő szakaszon, a MOL benzinkút és
Szatmári között félúton! 

M7 TABAK megújultM7 TABAK megújult
téliesített terasszal, újratéliesített terasszal, újra
csocsóasztallal NONSTOPcsocsóasztallal NONSTOP
várja kedves vendégeit. várja kedves vendégeit. 

Nálunk mindent amiNálunk mindent ami
– TABAK – megtalál.– TABAK – megtalál.

Ha nem, mi beszerezzük Ha nem, mi beszerezzük 
megrendelésére! megrendelésére! 

Legyen Ön is hűségesLegyen Ön is hűséges
vásárlónk, megéri.vásárlónk, megéri.

Tel.: 06-93/310323 ź m7tabak.com
Facebook: M7 tabak Nagykanizsa

Nagykanizsa, Kórház u. 9.
Nyitva: h.-p. 8.30-16 óráig.
Nagykanizsa, Kórház u. 9.
Nyitva: h.-p. 8.30-16 óráig.

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

Burkolási munkát vállalok!
(25 éves szakmai tapasztalattal.)

Fürdőszobák, külső-belső
díszburkolatok,

precíz, gyors kivitelezés.
Kiváló munka, kedvező ár!
30/862-9791, 30/554-1897

Az akció 2018. január 31-ig érvényes.Az akció 2018. január 31-ig érvényes.



Zalaegerszegre családias légkörű, biztos anyagi hátterű, 
elektronikai készülékeket gyártó céghez keresünk azonnali 

belépéssel operátorokat, betanított munkásokat.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
-Alapbér +műszakpótlékok

-Jelenléti bónusz
-Utazási költségtérítés, ill. céges buszjárat Nagykanizsáról

-Teljesítményprémium
-Minőségi prémium

AMIT ELVÁRUNK:
-Akarj a csapatunk része lenni

-Több műszak vállalása
-legyen jó kézügyességed

JELENTKEZÉSEDET VÁRJUK A  
+36-20/495-61-73-as telefonszámon, 
szívesen vissza is hívunk, vagy email-ben 
a mozsolics.kitti@work-force.hu címre.

15-Hétfő: Tejfölös burgonyaleves - Húsleves - Brokkolikrém leves
- Spenónos csirketokány, pennetészta - Sárgaborsó főzelék pörkölttel

- Tavaszi rántott palacsinta - SertésÍlecken, hasábburgonya, sav.
- Párizsi csirkemell, rizs, sav. - Rántott sajt rizzsel, áfonya ízzel

- Diétás menü: Cukkini,párolt karottával
16-Kedd: Csipetkés bableves - Húsleves - Sárgaborsókrém leves

- Sertéspörkölt tarhonyával, sav. - Babfőzelék pörkölttel - Lazagne Bolognese
- Óvári sertéskaraj rizzsel, sav. - Pipi brassói, hasábburgonya, sav. - Disznótoros

- Diétás menü: Grill gombafej fltt sajtmártással
17-Szerda: Sertésragu leves - Húsleves - Vargányakrém leves

- Zúzapörkölt galuskával, sav. - Paradicsommártás húsgornbóccal
- Házi, gyúrt mákos nudli - Baranyai Betyárpecsenye, hasábburgonyá, sav.

- Gombás sült rizzsel, sav.
- Sajttal-kolbásszal töltött cs. mell, Waldorf salátával

- Diétás menü: Magos brokkoli, fitt saláta
18-Csütörtök: Göcseji gombaleves - Húsleves házi máj gombóccal

- Vörösboros marhalábszár pörkölt dödöllével, sav.
- Parajmártás,toj ással - Túrós batyu - Kaszás sertéskaraj, hasábburgonya, sav.

- Borzas csirkemell, rizs, sav. - Csirkemáj rizottó, sav.
- Diétás menü: Lencsefasírt parajmártással

19-Péntek: Tárkonyos pulykaragu leves - Húsleves - Fokhagymakrém leves
- Hentestokány galuskával - Baboskáposzta pörkölttel

- Hortobágyi húsos palacsinta  - Ropogós pulykacomb, rizi-bizi, sav.
- Sertéskaraj Budapest módra, hasábburgonya, sav.
- Velővel töltött gombafej rántva, rizs, tartármártás

- Diétás menü: Hekfilé fltt saláta
20-Szombat - 21-Vasárnap 990 Ft: Húsleves - Sajtkrém leves

- Rántott csirkemell, rizs, sav. - Gombás sült, hasábburgonya, sav.
- Cukkini rántva, rizs, tartármártás

Nagykanizsa Fő út 16.

2018. január től január 21-ig 15-
menü a Bankpalota Étteremben 890 Ft

Menürendelés: 06-20/355-8569
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Síremlékek,

lépcsők,

konyhabútorok,

könyöklők 

készítése 

 márványból, 

gránitból.

Síremlékek,

lépcsők,

konyhabútorok,

könyöklők 

készítése 

 márványból, 

gránitból.

Több mint  
20 féle, 

minőségi  afrikai, 
indiai, olasz 

anyagból 
választhat.

Több mint  
20 féle, 

minőségi  afrikai, 
indiai, olasz 

anyagból 
választhat.

Telephely: 8866 Becsehely, Kossuth u. 90.
Tel.: 06 (93) 351-140 

Mobil: 06 (30) 204-9059 www.balassagranit.hu

Telefonos egyeztetés alapján!Telefonos egyeztetés alapján!

2018. január 11.2



A Dynamic Technologies Hungary Kft.

OPERÁTOR
munkatársakat keres három műszakos munkarendbe

Feladatok:
- gyártóberendezések kezelése, alapanyag
  adagolása, alapvető gyártási műveletek elvégzése,
  a késztermék ellenőrzése
- a termelési idők, mérőszámok adminisztrálása
Elvárások:
- jó fizikai erőnlét, állóképesség
- precíz, pontos munkavégzés
- többműszakos munkarend vállalása
- a középfokú végzettség előny

Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- megfelelő támogatás a vállalati folyamatok
  megismeréséhez és betanuláshoz
- a feladatnak megfelelő bérezés;
  béren kívüli juttatások
- a munkába járás támogatása
Előny:
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

További információ és jelentkezés:
Levélben: Dynamic Technologies Hungary Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 12.
E-mail-ben: karrier@racogroup.com ź Telefonon: +36 93 311 936 / 149

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

GÁZGÉP

A HEAT Group egy nemzetközileg tevékenykedő vállalatcsoport. Komponenseket, 
berendezéseket tervezünk, gyártunk, értékesítünk és szolgáltatásokat nyújtunk a 

kőolajkitermelés, földgázfeldolgozás és elosztás területén, egészen a végfogyasztókig.

Új munkatársainkat keressük nagykanizsai telephelyünkre, a Heat-Gázgép Kft-hez

GÁZMÉRŐ JAVÍTÓ pozícióba.

Feladatok: 
 źMérőórák csiszolása, festése, javítása
 źKönnyű fizikai feladatok

Amit elvárunk:
 źMinimum 8 általános iskolai végzettség
 źMonotonitástűrés
 źPróbamunkán való megfelelés

Amit kínálunk: 
 źKétműszakos munkarend
 źCafeteria juttatás
 źHavi minőség alapú bónusz
 źKulturált munkakörnyezet
 źStabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség
 źAzonnali munkakezdési lehetőség

Jelentkezés módja:
 źÖnéletrajz küldésével a job@heat-gazgep.hu e-mail címen 

GÁZGÉP

A HEAT Group egy nemzetközileg tevékenykedő vállalatcsoport. Komponenseket, 
berendezéseket tervezünk, gyártunk, értékesítünk és szolgáltatásokat nyújtunk a 

kőolajkitermelés, földgázfeldolgozás és elosztás területén, egészen a végfogyasztókig.
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GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ pozícióba.

Feladatok:  Gépkezelés, összeszerelés
 Könnyű fizikai gyártósori feladatok

Amit elvárunk: ź Minimum 8 általános iskolai végzettség
ź Jó kézügyesség, gyors, precíz munkavégzés
ź Próbamunkán való megfelelés

Előny: ź Hasonló (operátor, összeszerelő) munkakörben szerzett tapasztalat
Amit kínálunk: ź 140.000,- Ft alapbér

ź 14.000,- Ft cafeteria
ź 10.000,- Ft minőség alapú bónusz
ź Kétműszakos munkarend
ź Kulturált munkakörnyezet
ź Stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség
ź Azonnali munkakezdési lehetőség

Jelentkezés módja: ź Önéletrajz küldésével a job@heat-gazgep.hu e-mail címen 

ź
ź

GÁZGÉP

A HEAT Group egy nemzetközileg tevékenykedő vállalatcsoport. Komponenseket, 
berendezéseket tervezünk, gyártunk, értékesítünk és szolgáltatásokat nyújtunk a 

kőolajkitermelés, földgázfeldolgozás és elosztás területén, egészen a végfogyasztókig.

Új munkatársainkat keressük nagykanizsai telephelyünkre, a Heat-Gázgép Kft-hez

CNC GÉPKEZELŐ pozícióba.

Feladatok: • Fanuc és Okuma vezérlésű gépek kezelése, beállítása, felügyelete
Amit elvárunk: • Szakirányú végzettség

• Műszaki rajz olvasása
• Forgácsolásban használt mérőeszközök ismerete,
   megfelelő használata
• Gyors, pontos önálló munkavégzés
• 3 műszakos munkarend vállalása

Előny: • CNC hosszeszterga gépeken szerzett tapasztalat
Amit kínálunk: • Cafeteria juttatás

• Havi minőség alapú bónusz
• Kulturált munkakörnyezet
• Stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség

Jelentkezés módja: • Önéletrajz küldésével a job@heat-gazgep.hu e-mail címen

Pincért
Nagykanizsán a
Robinson Étterembe
felveszünk.
Telefon: 06 30/7374-475

AKKUMULÁTOR
SZAKBOLT és

SZERVIZ
 

AKKUMULÁTOR
SZAKBOLT és

SZERVIZ

      Kínálatunkból:
45 Ah       11 000 Ft-tól
55 Ah       14 000 Ft-tól
72 Ah       18 500 Ft-tól
100 Ah     25 000 Ft-tól
155 Ah     35 500 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

30 éves a Nagykanizsai Városvédő Egyesület
Ebből az alkalomból az egyesület és a Nagykanizsai 
Szuperinfó helytörténeti játékot hirdet. A helyes 
válaszokat 2018. január 20-ig kérjük beküldeni a 
Nagykanizsai Szuperinfó szerkesztőségébe: 8800 
Nagykanizsa Pf.: 255. Jelige: „Városvédő” vagy e-
mailben az nkszuperinfo@chello.hu címre. A megfejtők 
között 3 helytörténeti könyvcsomagot sorsolunk ki. 
 1. Ki volt az egyesület alapítója, első elnöke?
 2. Hol található a 17. fok-os keleti hosszúsági kör 
emlékhelye városunkban?
 3. Mikor avatták fel az egyesület szervezésében 
helyreállított Turul szobrot?
 4. Milyen országos díjakat kapott az elmúlt 3 
évtizedben a városvédő egyesület?
 5. Nemrég jelent meg a Nagykanizsai Honismereti 
Füzetek 42. kiadványa, Horváth Tamás tanulmánya. Mi a 
könyv címe?
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könyv címe?

32018. január 11.



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

építészeti tervezés
 energetikai

tanúsítás

építészeti műszaki
ellenőrzés
Mocsári László 

okl. építészmérnök
Tel.: +36 20 598 5969

Email: mocsyl@gmail.com

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI, 
KIVITELI  tervek készítése,

GENERÁL TERVEZÉS,
lakóépületek EGYSZERŰ

BEJELENTÉSI terveinek elkészítése,
ENERGETIKAITANÚSÍTÁS 

használatbavételhez, ingatlan
adás-vételhez, bérbeadásához,

pályázathoz, 
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

magánszemélyek, társasházak,
cégek részére,

E-NAPLÓ VEZETÉS

 

 

 
 

Új építésű lakások 8.99 MFt-tól,
extra minőségben,

garázsokkal, beállókkal eladók!

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

Elemes konyhák nagy választékban.Elemes konyhák nagy választékban.

2018. január 11.4

Ápolásra és gondozásra nem szorolú idős nyug-
díjas olyan társat keres aki megosztaná vele a 
hátralévő éveit szeretetben és boldogságban. Kor 
nem akadály. Rossz egyedül. Tel.: 06-20/214-4587
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
40 éves káros szenvedélyektől mentes, független 
nagykanizsai férfi keresi élete nagy szerelmét 25 
és 39 év közötti csinos és igényes független hölgy 
személyében. Egészségügyben dolgozó hölgyek 
előnyben. Gyerek nem akadály, kérlek jelentkezz, 
hogy megismerhesselek! Jelige: Az én kedvesem. 
Leveleket a Nagykanizsa, Pf. 255-re várok.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Antikvárium vásárol új és használt könyveket, 
diafilmet, porcelánfigurákat, porcelán készleteket, 
réztárgyakat ill. komplett hagyatékot. Tel.: 06-
20/233-1565
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Vásárolok ülőgarnitúrát, kerékpárt, játékot, por-
celánt, szerszámot, lakberendezést, konyha fel-
szerelést, apró bútort, működő és rossz háztartási 
gépeket, mosógépet, tűzhelyt stb. egyéb rossz 
használható holmit, DVD lemezeket, autógumit. 
Tel.: 06-30/398-6559
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Tüzifa (bükk, tölgy, akác, éger) kályhakészen 
szállítással eladó. Tel.: 06-30/536-7722
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolok játékot, könyveket, porcelánt, porcelán 
figurákat, diavetítőt, diafilmeket, lego-t, festmé-
nyeket, bútorokat, szekrénysort, mosógépet, 
centrifugát, biciklit és robogót. Hívjon bizalommal. 
Tel.: 06-30/385-4817
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Költözés miatt bútorok eladók! Szekrénysor, 
ágyak fotellal, komódok, étkezőasztal székekkel, 
festmény ELADÓ! Tel.: 06-93/520-083
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Eladók kedvezményesen: 175/65 r14-es felnire 
szerelt gumi 8 ezer km-el, Skyl fúrókalapács, 
lábpumpa, kerek étkezőasztal, ventilátoros 
hősugárzó. Tel: 06-30/740-3767
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db. 
Tel.: 06-20/204-2382
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Felesleges bútorok lom elszállítása, komplett la-
kás/ház kipakolása, udvar tisztítása, lomtalanítás, 
takarítás akár ingyen is, bármilyen vashulladékot 
felvásárolok! Hívjon bizalommal 06-30/447-1452
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Véndök, fateknő, fazekak eladók. Tel.: 06-30/318-
6774

Nagykanizsán, használt ipari vasalógép, szárító-
gép, szeletelőgép, étel melegen tartó pult eladó. 
Tel.: +36-30/901-5222
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Matematikából általános iskolások részére, 
fizikából 18 éves korig tanítást vállalok. Tel.: 06-
93/313-522
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Lomtalanítás, takarítás, felesleges bútorok, lom 
elszállítása akár ingyen is, komplett házkipakolást 
is vállalok, vashulladékot felvásárolok! Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06-70/270-5769
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Termelői bor eladó. Tel: 06/30/298-6252
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70/637-4750 www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Matematikából  általános- és középiskolások 
felkészítését (érettségire is), korrepetálást vállalja 
szaktanár Nagykanizsán. Tel.: 06-30/9693-115
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Középiskolásoknak matematikából korrepetá-
lást, érettségire felkészítést vállalok. Tel.: +36-
30/6371-781
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Gondozást, ápolást vállalok. Fizetés megegyezés 
szerint. Tel.: 06-30/829-7316
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos 
lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-
664-599-96-95, 06-30/313-3516
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Festő szakmunkást keresek 25 év alatt magas 
jövedelem, hosszú távú munkalehetőség Nagy-
kanizsán és környékén. Tel.: 06-30/301-5312
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Győri munkahelyre női, férfi munkaerőt és párokat 
felveszünk. Szállás ingyenes, utazást térítünk. 
Tel.: 06-20/949-3036
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Új év, jó munkahely, sok pénz? Igen, lehetséges! 
Országos hálózattal rendelkező ingatlaniroda 
munkatársat keres kiemelt jutalék rendszerben. 
Tel.: 06-30/312-4600
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Konyhalányt kanizsai étterembe azonnali belé-
péssel felveszek. Tel.: 06-20/396-9868
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Kedves igényes fiatal ember ismerkedne kedves 
nővel, komoly kapcsolat céljából. SMS: 06-30/828-
8777
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Magányos? Akkor keressen engem! Garantáltan 
megismertetem az igazival. társkereső díj csak 
siker esetén! www.szemelyestarskereso.hu Tel: 
06/30/353-6152

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Becsehely közepén a főút mellett építési telek 
eladó. Tel.: 06-30/620-5658

Garázst vásárolnék Nagykanizsán! Tel.: 06-
30/418-3875
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Palinban (újtelepen) 1000 m2-es közművesített 
építési telek eladó. Tel.: 06-70/675-3264
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsán felújított modern szalonban fod-
rász és kozmetikus bérlőket keresünk. E-mail cím: 
szolgaltato2000.zrt@gmail.com
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Garázs kiadó a Véndiófa vendéglő mögötti 
garázssoron hosszú távra is. Tel.: 06-20/410-7178
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Fodrásznak, manikűrösnek, pedikűrösnek beren-
dezett szépségszalon kiadó a keleti városrészben. 
Kozmetikus és masszőr mellé.
Tel.: 0033753276462
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Albérlet kiadó Nagykanizsán a Csokonai utcában, 
2 szobás, bútorozatlan lakás. 2 havi kaució 
szükséges. Érdeklődni: 30/849-9995
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Albérlet kiadó! 4 szobás részben bútorozott, 
cirkós, 2 fürdőszobás, garázzsal, zárt udvarral 
lakás 8-10 fő részére kiadó a belváros közelében. 
135.000 bérleti díj + 35.000 Ft közököltség + rezsi. 
2 havi kaució szükséges. Akár hosszú távra is 
cégeknek és magánszemélyeknek is. Tel.: 06-
30/312-4600
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán 2 szobás felújított 85 m2-es 
családi ház kiadó 70.000 Ft/hó + 2 havi kaució. 
Tel.: 06-30/428-4298
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, 
állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Zalakaros Akácfa u. 23. 3+1 szobás, 80 m2 alap-
terület. Szuterinos hétvégi  ház udvar 468 m2 
saroktelken, 2 oldalú kapubejáróval eladó. Tel.: 06-
93/313-940, 06-30/963-7538
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Elajándékoznám német juhász kutyámat olyan 
állatbarát kertesházban élő családnak, akik be 
tudnák fogadni. Tel.: 06-30/406-7832
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Üzemképes automata mosógép eladó. 10.000 Ft. 
Érdeklődni d.u. 4 óra után. Tel: 06/93/788-216

Liszt F. utcában 1. emeleti 2 szobás lakás eladó 
6,5 M Ft-ért. Tel.: 06-30/881-0078

20 m2-es garzon lakás új lakóparkban saját autó-
beállóval eladó 3,9 M Ft-ért. Tel.: 06-30/668-0667
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Munkás úton vásárolnék I. vagy II. emeleti egyedi 
fűtéses, erkélyes lakást saját részre. Tel.: 06-
93/324-064, 06-30/440-2827
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Első vagy második emeleti, 1-1,5-2 szobás, lehe-
tőleg felújításra szoruló lakást keresek. Kész-
pénzben, azonnal fizetek. Tel.: 06-30/446-8213
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
1 vagy 1,5 szobás lakást keresek megvételre. Tel: 
06-20/234-8376
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
62-70 négyzetméteres társasházi 1.-2. emeleti 
lakást vásárolnék Nagykanizsán márciusi költö-
zéssel. Tel.: 06-30/526-1240, 06-30/665-4352

Bartók utcában 3. emeleti egyedi fűtéses teljesen 
felújított lakás zöld övezetben eladó. Tel.: 06-
93/315-545
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó-kiadó ingatlanokat kínálunk Nagykanizsán! 
(Nem ingatlaniroda!) Kodály út 5. 49 m2, Kodály út 
1-3. 59 m2, Rózsa út 15. 55m2, Kazanlak krt. 5. 54 
m2, Zemplén út 7. 67 m2, Zemplén út 11. 57 m2. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70/7719-889 e-mail: 
wih-hi@gmail.com
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Családi ház eladó. Bagolán A-Z-ig felújítva cirko-
fűtéssel, 2 szoba+nappali, nagy udvarral, telekkel. 
Szocpol, CSOK igénybevehető, hitel ügyinté-
zéssel megoldható. Kisebb lakást beszámítunk. 
Tel.: 06-20/9105-333
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Csapiban teljesen közművesített, gazdálkodásra 
alkalmas családi ház melléképületekkel, nagy 
telekkel eladó. Tel.: 06-30/9592-240
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Csónakázó-tó közelében, szeszfőzdei megálló 
mellett telek eladó. Tel.: 06-30/620-5658
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

A P R Ó H I R D E T É S E K

B É R L E M É N Y E K JÓSLÁS ÉS RONTÁSLEVÉTEL

T Á R S K E R E S Ő

G É P J Á R M Ű

S Z O L G Á LT A T Á S
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.



- Nagykanizsa, Ipari

parkban 2782 m2

bekerített terület

eladó.

Tel: 06 30 5529 208,

06 20 231 4889

- Kőmüvest,

vízvezeték szerelőt, 

festőt keresünk

nagykanizsai

munkahelyre,

lehet nyugdíjas is.

Tel: 06 30 5529 208,

06 20 231 4889

Harcművészet, valódi
önvédelem, test- és

jellemfejlesztő rendszer.
Edzések:

hétfő, szerda és péntek
18-19.30-ig

Tel.: 30/640-85-90
E-mail: ipponse@gmail.com

SHOTOKAN EGYESÜLET

S H O T O K A N

KARATE
o k t a t á s
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+36 30 9949-707
info@kanizsaenergetika.hu www.kanizsaenergetika.hu

AZ ÉPÜLETEK ENERGIA DOKTORA!
KANIZSA ENERGETIKA

ENERGETIKAI
TANUSÍTÁS

MŰSZERES
VIZSGÁLATOK

Régiség, hagyaték,
antik lakberendezési tárgyak készpénzes

felvásárlása! Bútorok (felújításra szoruló is), órák,
porcelánok (Zsolnay, Herendi), régi játékok,

katonai kitűzők, jelvények,
felszerelések. Hívjon bizalommal

hétvégén is, azonnal fizetek!

Kunics Balázs, Tel.: 06-30/530-9171

GÁZKÉSZÜLÉK
SZERVIZ,

SZAKÜZLET

GEJZÍR
Kanizsa Kft.

8800 Nagykanizsa,  Bajza u. 13.

Tel.: 06-93/311-395

Fax: 06-93/314-768

Mobil: 06-30/946-1531

2018. január 11.6 ZALA MEGYE
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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
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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.

Tört arany felvásárlás, beszámítás.Tört arany felvásárlás, beszámítás.

GÁZGÉP

A HEAT-GÁZGÉP Kft. nagykanizsai telephelyére 
gépkarbantartási feladatok elvégzésére keres

elektromos és mechanikus (gépész) 
karbantartó

munkatársakat. A munkakörök betöltéséhez gyenge- és 
erősáramú rendszerek ismerete, a mechanikus esetében 
gépészeti ismeret és tapasztalat szükséges. Elektromos 

területre az üzemviteli gyakorlat és CNC/PLC 
rendszerismeret előnyt jelent. 

A jelentkezéshez az önéletrajzokat a job@heat-gazgep.hu 
e-mail címre várjuk.

Miért legyen az ügyfelünk?

06-70/515-4172  06-70/329-8319

ź Mert az emberek 80%-a az okos telefonját használja
   információ szerzésre.

Mert az Ön cége ott lesz a legtöbb ember zsebében.
Mert egészen az ajtajáig navigáljuk azokat a vevőket,

   akik az Ön szolgáltatását keresik.
Mert a Push segítségével másodpercek alatt szólíthat meg

   több ezer potenciális vevőt.

ź 
ź 

ź 

ź

Miért legyen az ügyfelünk?

ź Mert az emberek 80%-a az okos telefonját használja
   információ szerzésre.
ź Mert az Ön cége ott lesz a legtöbb ember zsebében.
ź Mert egészen az ajtajáig navigáljuk azokat a vevőket,
   akik az Ön szolgáltatását keresik.
ź Mert a Push segítségével másodpercek alatt szólíthat meg
   több ezer potenciális vevőt.
06-70/515-4172  06-70/329-8319ź
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ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÓ

Életvezetési tanácsadás
életútbeli elakadások

esetén
PAPP ERIKA

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

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.

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. HÓMAN MÁRTA  főorvos

Nagykanizsa, Csengery út 13. 
BEJELENTKEZÉS: 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

Dr. Sütő Erzsébet
bőrgyógyász-kozmetológus adjunktus

Rendelés helye:
Nagykanizsa, Csengery út 13.

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

BŐRGYÓGYÁSZAT

 
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

UROLÓGIA

Dr. Kaszás Gizella
Klinikai és

mentálhigiénés
szakpszichológus, 
pszichoterapeuta

Tel.: 06-20/912-9330

A magánrendelés
helye:

Nagykanizsa,
Hunyadi u. 15/b

PSZICHOLÓGUS

PERFECT MED GYÓGYCENTRUM
Nagykanizsa Erzsébet tér 8.
(buszpályaudvarnál, Bolyai Iskolával szemben)
Telefonszám: 93/311-718 ź Mobil: 30/594-2312
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 8-20 óra,
                        péntek: 8-18 óra
Honlap: www.perfectmed.hu ź E-mail: perfectmedkft@gmail.com

Általános sebészet
Sebészet - Érsebészet 
Sebészet – Végbélsebészet,  Aranyér ambulancia
Babamozi 4D
Belgyógyászat, szív-érrendszeri szűrés
Belgyógyászat, fogyókúrás rendelés
Belgyógyászat, endokrinológia
Bőrgyógyászat
Bőrgyógyászat, Bőrgyógyászati onkológia
Esztétikai plasztikai sebészet
Fogászat
Foglalkozás-egészségügy
Fül-orr-gégészet, Allergológia
Gyermekkardiológia, magzati szívultrahang   
Gasztroenterológia, gyomor- és vastagbéltükrözés      
Klínikai szakpszichológia
Nőgyógyászat, rákszűrés     
Magzati genetikai és terhességi ultrahang, 
Kombinált - integrált teszt (Down kór szűrés) 
Neurológia, idegsebészet, fejfájás ambulancia
Reumatológia, Immunológia
Ultrahang diagnosztika
Urológia
Oltópont, utazási védőoltások
Orvos esztétikai beavatkozások, Bio-ránctalanítás (Drakula terápia)
Laborvizsgálatok, allergia panelek
CT, MRI vizsgálatok szervezése 3 napon belül
Egynapos sebészeti ellátás, bőrkinövések eltávolítása
Fizioterápia, Gyógymasszázs, Gyógytorna

Dr. Füle Attila főorvos
Dr. Petőházi Antal főorvos
Dr. Tripkovics Zsolt főorvos

Dr. Horváth Csaba főorvos
Dr. Simon Attila főorvos
Dr. Mitache András
Dr. Szij Gábor főorvos
Dr Zubonyai Cecília
Dr. Varga Zoltán, Dr. Andók Csaba
Dr. Boldizsár Eszter
Dr. Varga István, Dr. Szij Gábor
Dr. Rácz Andrea
Dr. Györkös Beáta főorvos                      
Dr. Vizer Gábor főorvos
Ábrahám Angéla
Dr. Németh Gábor főorvos
Dr. Vajda György főorvos 

Dr. Huszár Péter főorvos
Dr. Horváth József főorvos
Dr. Spengler Ellen főorvos
Dr. Cserháti István
Dr. Simon Attila főorvos

 

 

Egészségpénztári és SZÉP kártyát elfogadunk.

GYÓGYCENTRUM

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

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

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

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

A Zala Megyei Kórház 
Ortopédia szakorvosa

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

Időpont-egyeztetés: 06-30/2631-457

Dr. Moll Károly Marcell

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.

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

IDŐSEK OTTHONA
Marcaliban

családias környezetben. 
Lakók jelentkezését várjuk munkaidőben!

Tel.: 06-30/587-6524

TAKÁCS ATTILA 
fogtechnikus, mester

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

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

REHABILITÁCIÓ, REUMATOLÓGIA

Kalóriaégetés otthon, futás helyett

A sport a kilók elleni küzdelem általánosan 
bevált eszköze, azon belül is pedig talán a 
futás az egyik legelterjedtebb módszer. De mi 
a teendő, ha nem szívesen rójuk a végte-
lennek tűnő köröket a parkban? Szerencsére 
akad néhány gyakorlat, amik legalább olyan 
hatékonyak a kalóriaégetés terén, mégsem 
kell hozzájuk felhúzni a nyúlcipőt, sőt, még az edzőterembe sem kell lemenni értük. 
Az alábbi mozdulatsorok mindegyike elvégezhető otthon is. Ahhoz, hogy a hatásuk 
megfelelő legyen, a következőket kell tennünk: válasszunk kedvünk szerint 4-5 
elemet a listáról, és az elsőt csináljuk 45 másodpercig. Ezt követően 15 másodperc 
pihenés következik, majd jöhet a következő gyakorlat ismételten csak 45 
másodpercen át. Ha a kinézett feladatok mindegyikét elvégeztük ilyen módon, 
tartsunk egy perc pihenőt, hogy aztán elkezdjük elölről a kört. Végezzünk el összesen 
3-5 sorozatot függően attól, mennyit bír az erőnlétünk. ...

A cikk folytatátását keresse a KANIZSAINFO.HU-n 'Életmód', azon belül pedig az 
'Egészség' címszó alatt.

2018. január 11.10
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„Etessük meg
együtt a vadat!”
kisvasutazás

2018. január 6., 13. és 20.

Télen az erdei állatok nehezen találnak élelmet
az erdőben.
Segítsünk nekik élelemhez jutni, és etessük meg
együtt a szarvasokat, őzeket, vaddisznókat!
Indulás: Kaszó 10 óra
A járat Kaszó megállótól Baláta megállóig közlekedik.
A jegy ára gyerekeknek 400 Ft, felnőtteknek 800 Ft.

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

(Megjelenéstől a készlet erejéig.)

MINŐSÉGI TÉLI BŐRCIPŐK

Téli végi kiárusítás

kedvezménnyel.
30-80%

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

Egyes férfi, női félcipők is akciósak!

Nagykanizsai
bútorgyártó cég

jó kereseti
lehetőséggel

munkatársat keres 

Feltételek:
Szakmai

tapasztalat.
Érdeklődni: 

Telefon:
06-30/986-7697,
06-93-510-183 

-Kárpitos
munkakörbe
-Betanított
kárpitos

munkakörbe

extra leder line

Több mint
1000 db-os választék!

Nagykanizsa, Király u. 20.
www.jelmeztar.hu

Telefon: 06-20/396-0480

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

roletta szerelését, illetve javítását.

Boros Ádám

Tel. 06-30/345-1700

Minőség, megbízhatóság,
garancia!

REDŐNY
és minden ami

árnyékolás!

Dajka és pedagógiai

asszisztens tanfolyam

indul Nagykanizsán

részletfizetéssel.

Tel.: 30/6374083,

46/321-694

Eng.sz.:

E-000452/2014

2018. január 11.12

Ez az Ön
hirdetésének

a helye.
Tel.: 06-30/9563-591

E-mail: nkszuperinfo@chello.hu
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