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M7 TABAK
Nemzeti Dohánybolt

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

Új év – újdonságok azÚj év – újdonságok az
M7 Tabakban! M7 Tabakban! 

Téliesített terasz, újabb csocsóTéliesített terasz, újabb csocsó
asztal,  vadonatúj VR filmek,asztal,  vadonatúj VR filmek,

fantasztikus frissen főzött kávék, fantasztikus frissen főzött kávék, 
Zippo, BullDog, Zengaz,Zippo, BullDog, Zengaz,
Clipper, BIC öngyújtók Clipper, BIC öngyújtók 

várják kedves vendégeinket,várják kedves vendégeinket,
hogy mindenki megtalálja hogy mindenki megtalálja 

nálunk, amit keres. nálunk, amit keres. 
Ingyen WIFI, hamarosanIngyen WIFI, hamarosan

TV a teraszon!TV a teraszon!

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

Munkafelvevő
pozícióba

munkatársat
keresünk!

Önéletrajzokat az
istván.baranyai@
investautohaz.hu

e-mail címre várjuk,
vagy személyesen a

Nagykanizsa,
Garay út 19. szám 

alatti autószalonba.
Tel.: +36 93 788-488

N A G Y K A N I Z S A
A Szuperinfó fő- és
másodállású 
hirdetés-
szervezőket keres. 
Jelentkezni 
fényképes szakmai
önéletrajzzal e-mailben az
nkszuperinfo@chello.hu
címen lehet.
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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.

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

29-Hétfő: Karfiol leves - Húsleves - Metélőhagymakrém leves
- Csirkepaprikás dödöllével - Tejfölös dödölle

- Dijoni sertés szelet, hasábburgonya
- Kemencés gombás csirkecomb rizzsel, sav. - Harcsapaprikás túrós csuszával

- Diétás menü: Grill csirkemell párolt zöldbabbal
30-Kedd: Sertésragu leves - Húsleves - Medvehagymakrém leves

- Sertéspörkölt galuskával, sav. - Lencsefőzelék pörkölttel - Ízes bukta
- Sajttal-pickszalámíval töltött csirkemell, rizs, sav.

- Csirkemell Hawaii sajtmártással, rizzsel - Lyoni csirkemáj, hasábburgonya, sav.
- Diétás menü: Sajttal töltött gombafej, fitt saláta.

31-Szerda: Jókai bableves - Húsleves - Fokhagymakrém leves
- Borsostokány tarhonyával, sav. - Vadas sertéscomb, zsemlyegombóccal

- Mákos nudli - Töltött csirkecomb, rizs, sav.
- Sertés szelet Jóasszony módra, hasábburgonya, sav. - Rakottkel

- Diétás menü: Tengeri halfilé, fitt saláta
1-Csütörtök: Húsleves házi májgombóccal - Paradicsomkrém leves

- Hagymás-gombás csirkemáj, rizs, sav. - Babosrépa pörkölttel
- 2 db Gesztenyés kifli - Ropogós kacsasült, petr. burg., pár. káp.
- Rántott sajt, hasábburgonya, tartár - Dubary csirkemell rizzsel

- Diétás menü: Fekete túrós csusza
2-Péntek: Csirkeragu leves - Húsleves - Tojásleves

- Pacalpörkölt, főtt burgonya, sav. - Töltött paprika - 3 db Csokis palacsinta
- Csirkemell snidlges sajtmártással, krokettel - Kalóz csirkemell, rizs, sav.
- Velős sertés szelet, hasábburgonya, sav. - Diétás menü: Vega rakott kel

3-Szombat - 4-Vasárnap: Húsleves - Fokhagymakrém leves
- Tavaszi csirkemell, rizs, sav. - Budapest szelet, hasábburgonya, sav.
- Rántott gombafej, rizs, tartármártás. - Diétás menü: Jércesaláta

Nagykanizsa Fő út 16.

2018. január től február 4-ig 29-
menü a Bankpalota Étteremben 890 Ft

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

2 2018. január 25.Vecsési savanyú káposzta 410 Ft   a hirdetést felmutatónak! Interspar bejáratánál a parkolóban. 2018. 02.04-ig!370 Ft/kg



LETENYÉN
NEMZETKÖZI TERMELŐI

ÉS BOLHA

PIAC NYÍLIK

2018.02.03-án

A piacon lehetőség van használt cikkek
és saját termelésű áruk, valamint

állatok árusítására. Az Európai Unió
adta lehetőségek kihasználása mellett,

 először nemzetközi heti vásár tartásával,
rendhagyó módon a hármas határ
közelében SZLOVÉN, HORVÁT és

MAGYAR részvétellel.

Várjuk a SZLOVÉN, HORVÁT és
MAGYAR árusok jelentkezését.

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL fedett helyen
210 m  hely csak: 500 Ft/nap

Jelentkezni lehet:
Magyar nyelven: +36 70 4051999

Szerb, horvát és szlovén nyelveken:
+36 70 4214708

Letenye, Bajcsy Zs. út 44.

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!

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.

Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa
Városi Egyesülete köszöni minden

támogatónak a 2017-évi támogatást,
és kér minden segíteni akaró adózót,
hogy adója 1%-ának felajánlásával

támogassa a város és vidéke
mozgássérült lakóit.

Adószámunk: 19269373-1-20

A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
 azonnali kezdéssel

Feltételek: felsőfokú végzettség, német nyelv társalgási szintű ismerete, 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Előny: rendezvényszervezői, marketing ismeretek; helyismeret, egyéb idegen 
nyelv ismerete, szakmai tapasztalat, B kat. jogosítvány

Feladatok: a Zalakarosi Tourinform irodában napi feladatok ellátása, vendégek 
fogadás, információnyújtás, rendezvények szervezésében és lebonyolításában 
való aktív közreműködés, pályázatokban való adminisztratív közreműködés, 

marketing asszisztensi feladatok
Fényképes önéletrajzokat a molnarveronika@zalakaros.hu e-mail címre várjuk 

Molnár Veronika irodavezetőnek címezve.

2 fő idegenforgalmi ügyintézőt keres

Tisztelt Olvasóink!
A 2017.10.26-i újságban megjelent
Gejzír Kft. rejtvény nyertese
VARGYASNÉ KACZEUS BARBARA
Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 3/A
A nyertes nyereményét átveheti a
Nagykanizsai Szuperinfó irodájában,
Nagykanizsa, Szent Imre u. 6.
nyitva tartási időben.
(Hétfőtől csütörtökig 8-16, pénteken 8-14 óráig.)

32018. január 25.



Műanyag nyílászáró gyártó cég keres változó 
munkahelyre jogosítvánnyal rendelkező munka-
társat. Jelentkezés: munkanapokon a 06-30/959-
9585 telefonszámon.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kőműves, Burkoló, Festő ill. egyéb ép. ip. szak-
munkás felvétel, akár komplett brigádok segéd-
munkásokkal. Vállalkozóknak munka biztosítása 
átmenetileg vagy tartósan. Jó fizetés/korrekt 
elszámolások és számlakiegyenlítések. Tel.: 06-
30/483-3247
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai önkiszolgáló étterembe éves állás-
ra gyakorlott konyhai dolgozót, pultost, vendég-
látóipari eladót felveszünk. Tel.: 06-30/500-9955
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Raktárosi munkára keresünk targoncavezetői en-
gedéllyel rendelkező személyeket. Jó kereseti le-
hetőséggel. Érd.: 06-30/605-5106 vagy szemé-
lyesen Nagykanizsa, Csengery utca 88/A 10-12-ig 
szerdán és pénteken Maderas de Hungría Kft.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Ausztriai cég önállóan dolgozni tudó gipszkarto-
nost, kőművest keres éves állásra. Német-
nyelvtudás nem szükséges. Önéletrajzot a 
bauarbeitaustria@gmail.com címre kérjük!
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Magányos? Akkor keressen engem! Garantáltan 
megismertetem az igazival. társkereső díj csak 
siker esetén! www.szemelyestarskereso.hu Tel: 
06/30/353-6152
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Középkorú káros szenvedélyektől mentes, füg-
getlen férfi keresi élete nagy szerelmét párját. 
Házastársi vagy élettársi  kapcsolatra 35 és 50 év 
közti független hölgy személyében. Gyerek nem 
akadály, írj és jelentkezz, hogy megismerhesselek! 
Csinos és igényes legyél! Jelige: Az én kedvesem. 
Leveleket a Nagykanizsa, Pf. 255-re várok.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
55 éves hölgy 158 cm, 65 kg megbízható társat ke-
resek komoly kapcsolatra 62 éves korig. Leveleket 
a Nagykanizsa Pf. 255-re várok. Jelige: Orchidea
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
176/76/72 éves középvégzettségű férfiként (káros 
szenvedélyektől mentes) kedves, intelligens 
hölgyet keresek komoly kapcsolat céljából. Tel.: 
06-30/682-9614 Leveleket a Nagykanizsa Pf. 255-
re várok. Jelige: Intelligens
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
178/87/72 éves káros szenvedélyektől mentes 
rendezett körülmények közt egyedül élő férfi keresi 
egyedül élő korban hozzá illő hölgyet komoly 
kapcsolat céljából. Vidékről is jelentkezhetnek. 
Leveleket a Nagykanizsa Pf. 255-re várok. Jelige: 
"Nem jó egyedül"

Antikvárium vásárol új és használt könyveket, dia-
filmet, porcelánfigurákat, porcelán készleteket, réz-
tárgyakat ill. komplett hagyatékot. 06-20/233-1565
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Tüzifa (bükk, tölgy, akác, éger) kályhakészen 
szállítással eladó. Tel.: 06-30/536-7722
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Elajándékoznám német juhász kutyámat olyan 
állatbarát kertesházban élő családnak, akik be 
tudnák fogadni. Tel.: 06-30/406-7832
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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. Lomel-
szállítás. Tel.: 06-30/398-6559

Nagykanizsán használt ipari vasalógép, szárító-
gép, szeletelőgép, étel melegen tartó pult eladó. 
Tel.: +36-30/901-5222
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó vendégágy, tolókocsi, régi mosógép, cent-
rifuga. Érdeklődni csak SMS-ben: 06-30/744-1485
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán  jól működő ételkiszállító cég 
családi okok miatt eladó, esetleg személyautót 
beszámítunk. Tel.: 06-30/514-4812
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Franciaágy, szekrénysorok, SKIF sátras utánfutó, 
heverők, szőlőprés. Terepes IFA-hoz laprugóköte-
gek és sebváltó, szivattyúk, hidraulika.. stb. Toyota 
Rav gyári alufelni garnitúra gumikkal együtt. 
Suzuki Samurai hox gyári lemezfelni garnitúra. 
Tel.: 06-30/511-8009
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kerek bővíthető rézpántos étkező asztal, 4 db 
párnázott szék, 1 db kézműves hintaszék, 2 db őz 
agancs, 1 db ventillátoros hősugárzók eladók. Tel.: 
06-30/740-3767
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Papírrégiségeket (képeslap, fotó, bélyeg stb.), 
valamint kortárs és régebbi festményeket 
vásárolnék. Tel.: 06-30/332-8422
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
400 km-t futott Hankok téli gumi (4db) 175/65/14 
acél felnire szerelve eladó. 4x100x54 Tel.: 06-
70/311-7525
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Lomtalanítás, takarítás, felesleges bútorok, lom 
elszállítása akár ingyen is, komplett házkipakolást 
is vállalok, vashulladékot felvásárolok! Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06-70/270-5769
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Vásárolok bizsukat, hagyatékot, ezüstöt, bontó-
asztalt, gyalupadot, dunnát, fateknőt, saját részre 
szarvasagancsot. Értesítésre házhoz megyek. 
Ramosné, 06-30/979-8398, 06-74/465-699
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
230 kg-os hízók eladók. Tel.: 06-20/9598-570
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Lakótársat keresek hölgy személyében Nagyka-
nizsán. Tel.: 06-30/740-5693

Egy db 300 l-es fehérboros hordó ugyanitt kb 300 l 
vegyes fehér bor eladó. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06-20/974-5373
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Véndők, fateknő, fazekak eladók. 06-30/318-6774
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiváló minőségű termelői méz eladó házhoz-
szállítással. Akác, vegyes virág, gesztenye, repce. 
Tel.: 06-30/213-3099
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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)
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Középiskolásoknak matematikából korrepetálást, 
érettségire felkészítést vállalok. T.: 06-30/6371-781
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Angoltanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korre-
petálást, szövegfordítást, tolmácsolást vállalok 
Nagykanizsán. Tel.: 06-20/477-6334
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Matematikából általános iskolások részére, fizi-
kából 18 éves korig tanítást vállalok. Tel.: 06-
93/313-522
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Gondozást vállalok. Tel.: 06-70/535-8315
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsa, Berzsenyi 14/B társasház közös 
képviselőt keres. Ajánlatokat, pályázatokat a 
siposiroda@gmail.com e-mail címre kérjük 
eljuttatni 2018.01.31-ig.

Semjénházán családi ház 4 szobás, 2 generációs, 
melléképülettel eladó. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06-70/324-8323
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Csónakázó-tó közelében, szeszfőzdei megálló 
mellett telek eladó. Tel.: 06-30/620-5658
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Becsehely közepén a főút mellett építési telek 
eladó. Tel.: 06-30/620-5658Garázst vásárolnék 
Nagykanizsán! Tel.: 06-30/418-3875
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiskanizsán 400 m2-es építési telek eladó. Tel.: 
06-93/319-272 esti órákban
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Albérlet kiadó! 4 szobás részben bútorozott, cir-
kós, 2 fürdőszobás, garázzsal, zárt udvarral lakás 
8-10 fő részére kiadó a belváros közelében. 135 
eFt bérleti díj + 35 eFt közököltség + rezsi. 2 havi 
kaució szükséges. Akár hosszú távra is cégeknek 
és magánszemélyeknek is. Tel.: 06-30/312-4600
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa, Fő úton 2 szoba, halos lakás kiadó. 
73 m2-es, egyedi fűtéssel. Tel.: 06-93/320-411
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán forgalmas igényes kn. 20 m2-es 
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-20/375-6262
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa belvárosában 55 m2-es üzlethely-
ség raktározási lehetőséggel kiadó. Tel.: 06-
30/2272-272
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Albérlet kiadó Nagykanizsán a Csokonai utcában, 
2 szobás, bútorozatlan lakás. 2 havi kaució 
szükséges. Érdeklődni: 06-30/849-9995

Kiskanizsán családi ház eladó.T.:06-30/262-9842
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Belváros közeli bútorozott lakás nem dohányzó, 
leinformálható, max. 3 fő részére kiadó! 1 havi 
kaució szükséges! Tel.: 06-30/974-2238
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Felesleges bútorok lom elszállítása, komplett 
lakás/ház kipakolása, udvar tisztítása, lomtalaní-
tás, takarítás akár ingyen is, bármilyen vashul-
ladékot felvásárolok! Hívjon bizalommal 06-
30/447-1452

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: 
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 zöldövezetben 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, Kazanalk 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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Zemplén Gy. utcában 7. emeleti, 1,5 szobás, 
erkélyes, redőnyös, műanyag nyílászárós, egyedi 
mérős lakás lomkamrával eladó. I.ár: 5,7 M Ft Tel.: 
06-30/214-1010
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Csapiban teljesen közművesített, gazdálkodásra 
alkalmas családi ház melléképületekkel, nagy 
telekkel eladó. Tel.: 06-30/9592-240
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Zalakaroson, felújítandó 3 szintes, összkomfortos 
családi ház telekkel, nagy udvarral eladó. 
Leválasztható két külön bejáratú lakásra! A 
földszint azonnal költözhető! Tel.: 06-70/313-0709
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán a belvárostól 2 percre eladó egy 95 
m2-es családi ház. 950 m2-es telekkel, melyen 15 
m2-es garázs és 15 m2-es műhely van. Érd.: 17óra 
után Tel.: 06-30/407-9780
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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

J Ó S L Á S , Á T O K L E V É T E L

Karosszéria lakatost
keresek

azonnali kezdéssel,
kiemelt bérezéssel.

06 20 228 3300

Új építésű lakások 8.99 MFt-tól,
extra minőségben,

garázsokkal, beállókkal eladók!

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

+36 30 9949-707
info@kanizsaenergetika.hu www.kanizsaenergetika.hu

AZ ÉPÜLETEK ENERGIA DOKTORA!
KANIZSA ENERGETIKA

ENERGETIKAI
TANUSÍTÁS

MŰSZERES
VIZSGÁLATOK

Dajka és pedagógiai

asszisztens tanfolyam

indul Nagykanizsán

részletfizetéssel.

Tel.: 30/6374083,

46/321-694

Eng.sz.:

E-000452/2014

Minden út a Zsuzsi varroDÁba vezet.30/260-52-45 Nagykanizsa, Vásárcsarnok emelet, 105. üzlet4 2018. január 25.

INGATLAN-INGATLAN-

IRODAIRODA
06-30/347-02-7506-30/347-02-75

nagykanizsa@nagykanizsa@

multihouse.hu multihouse.hu 

Hársfa utcai,
96 nm-es sorház,
garázzsal, kerttel
12.5 MFt-os
irányáron eladó!

Katonaréten
95 nm-es házrész

csöpp kerttel
14.8 MFt-os

irányáron eladó!



Adószám:
18950072-1-20

A KANIZSAI
ZENEISKOLÁÉRT

ALAPÍTVÁNY
Kuratóriuma

tisztelettel kéri Önöket, hogy
adójuk 1%-át

alapítványunknak ajánlják!
A felajánlásokból kapott
összeget az alapítvány a

kitűzött célok
megvalósítására fordítja.

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

ÁDÁM FUVAR
Mindennemű áruszállítást,

költöztetést,
tűzifa szállítást vállalok.

Érdeklődni:
06-30/819-5964

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

Life coaching előadás
Eletvezetési coaching

Nagykanizsán
2018. február 7-én 18 órakor

Tájékoztató a módszerről.

Kinek, és mikor van szüksége 
erre az életminőségjavító 

módszerre, erre az 
önismeretfejlesztő,

problémamegoldó beszélgetésre?

Hogyan függetlenedjünk a 
bűntudat-kultúrától?

Belépő: 1 000 Ft

Helyszín: Nagykanizsa, Petőfi 
Sándor u. l.

Bíbor Center

Telefonos regisztráció a

+36 30/889 55 77-es számon 
szükséges.

Előadó: Galambné Radnóti 
Enikő life coach

KR-STEEL KFT.
WWW.CSEREPESLEMEZ.EU

ZSIKI LEMEZEK

ź Cserepeslemez
ź Trapézlemez
ź Szendvicspanel
ź C-Z szelemen
ź Tetõfelújítás
ź rapézlemezek

 Ft/m -tõl
 
ź Könnyûszerkezetes garázsok

Horganyzott t

   

 

21100
  (megjelenéstõl a készlet erejéig)

ź Cserepeslemez
ź Trapézlemez
ź Szendvicspanel
ź C-Z szelemen
ź Tetõfelújítás

   (megjelenéstõl a készlet erejéig)

ź Könnyûszerkezetes garázsok

ź Horganyzott trapézlemezek
2

   1100 Ft/m -tõl

Telephely: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Telephely: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.

Telefon: +36 20/388-1013, +36 20/235-6535 ź Nyitva h.-p. 8-16Telefon: +36 20/388-1013, +36 20/235-6535 ź Nyitva h.-p. 8-16

Kiabáljon, s ,

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)! :)

- Igen,a lehető legjobb árban!

házhoz megyek

Kozmetikus az otthonában?

06-30/264-0103AdriennNémeth

Középkorú hölgy komoly kapcsolatot szeretne. 
Tel.: 06-30/957-2603
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Középkorú úrral ismerkednék aki az otthonomba 
költözne, gyermek nem akadály. Tel.: 06-30/346-
2910
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Megjelenik Nagykanizsán minden
csütörtökön 25 500 példányban.

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

Nyomdai előállítás:
Lapcom Nyomda Szeged

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.

Kínai és
Magyaros büfébe

felveszünk.
Telefon:

06-30/7898486

szakácsot
és

konyhai
kisegítőt

52018. január 25. ZALA MEGYE



EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA.
WWW.EFBUTOR.HU ź +36 30 / 4322-340 ź 8800 NAGYKANIZSA, ÛRHAJÓS U. 1. (AZ UDVARBAN)

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

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
Nyitva tartás: h.-p. 7:30-16:00 óráig.

márkaszerviz, képviseletmárkaszerviz, képviselet

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

Gázkészülékek,
napkollektorok,
fűtésszabályzók
forgalmazása,

tervezése, 
kivitelezése.

6 2018. január 25.Savanyú répa (miklósfai, borsfai)  700 Ft   a hirdetést felmutatónak! Interspar bejáratánál a parkolóban. 2018. 02.04-ig!650 Ft/kg

ź HÍREK   ź SPORT

ź SZABADIDŐ

ź KULTÚRA 

ź MOZIMŰSOR

MINDEZ   EGY   HELYEN!

ź HÍREK   ź SPORT

ź SZABADIDŐ

ź KULTÚRA 

ź MOZIMŰSOR

MINDEZ   EGY   HELYEN!

WWW.KANIZSAINFO.HUWWW.KANIZSAINFO.HU

06  93 / 310  917
KANIZSAINFO.HU@GMAIL.COM

06  93 / 310  917
KANIZSAINFO.HU@GMAIL.COM



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

Dr. Kaszás Gizella
Klinikai és

mentálhigiénés
szakpszichológus, 
pszichoterapeuta

Tel.: 06-20/912-9330

A magánrendelés
helye:

Nagykanizsa,
Hunyadi u. 15/b

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

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. 9-14 óráig.

Látásvizsgálat előjegyzéssel
Gredics Judit diplomás optometrista, kontaktológus

Előjegyzés: 06-93/314-993
06-30/507 52 08

TAKÁCS ATTILA 
fogtechnikus, mester

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

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

REHABILITÁCIÓ, REUMATOLÓGIA

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
Látszerész mester:

SZŐKE SZILVIA

www.kanizsaoptika.hu

Ha rossz a fogsora, ne a
fiókban tartsa, keressen fel!

TAKÁCS PÉTER
fogtechnikus mester

Nagykanizsa, Platán sor 7/A
06-30/9371-581

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

Molnár Ibolya
Klinikai- és

mentálhigiénés

szakpszichológus

Nagykanizsa,

Király u. 29.

Id pontegyeztetés:

 06 30/74-75-755

ő

Molnár Ibolya
Klinikai- és

mentálhigiénés

szakpszichológus

Nagykanizsa,

Király u. 29.

Időpontegyeztetés:

 06 30/74-75-755

DR. POLGÁR JÓZSEF
Konzerváló fogászat, fogpótlás szakorvos

MAGÁNRENDELÉS
Nagykanizsa, Sugár u. 51.
Hétfő-kedd-szerda 16-18.

Bejelentkezés:
Tel.: 06-93/311-925 rendelési napokon

KISS CSABA FOGTECHNIKUS
Hidak, koronák szakszerű javítása és

rugalmas, törhetetlen fogsorok
készítése akár hétvégén is.

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 27.
Tel.: 06-93/323-277,

06-30/937-1334

PSZICHOLÓGUS
 

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

Fizetett politikai hirdetés.

Hajlandó-e nyilvánosan bocsánatot kérni választókerületünk lakosságától, 

amiért politikai érdektől vezérelve a Kormány és egyúttal Ön is három éven 

keresztül folyamatosan hazudott a migráció ügyében?

Államtitkár Úr, emlékszik még arra, hogy a Nagykanizsa és Sormás közötti 

menekülttábor tervezése idején a BM Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal 77 fő szociális munkást keresett a leendő sormási 

menekülttáborba? Vagy arra, hogy elég szégyenteljes módon még az aradi 

vértanúk emléknapját is arra használta fel, hogy elmondja: „…nem 

szeretnénk, ha bárki, mindenfajta ellenőrzés nélkül, egy idegen kultúrát 

képviselve, és akár erőszakra is készen, Magyarországra jönne.”? Ön már 

akkor is tudta, hogy már régen itt vannak közöttünk! Ők azok, akikről a 

főcímek így szólnak: „Oltalmazott afgán verekedő”, „"Zendülés" után 

oltalmazott státusz”, „Szemérmet sértett, majd lopott a szomáliai”, „Késsel 

fenyegetőzött, pénztárcát lopott”, „Az embercsempész főnök” és a lista 

még közel sem véges.

Államtitkár Úr, a fentiek ismeretében sokan kíváncsian várják válaszát!

Zakó László
képviselőjelölt

Tudna segíteni? Migránsokat keresek! Kormánytagok ismerték el, hogy 

2300 migránst fogadtak be Magyarországra, és a betelepítések jelenleg is 

„non-stop zajlanak.” Az Önök kormánya tízmilliárdokat költött az ál-

országvédés népszerűsítésére, most lebuktak és kénytelenek voltak 

elismerni, hogy három éven keresztül hazudtak az embereknek.

A gazdag migránsoktól több milliárd forint vándorolt Önökhöz köthető 

offshore cégekhez, a migráció ügyét pedig politikai célokra használták és 

használják fel. Minden kampányüzenetüket arra alapozták, hogy megvédik 

az országot és nem engednek be migránsokat. Ez most megdőlt. 

Becsapták még a saját szavazóikat is, amikor harcot hirdettek Brüsszel 

ellen, amikor saját magukat a haza megmentőiként tüntették fel, mondván: 

a Fidesz egyetlen bevándorlót sem fogad be. Ezzel szemben a valóság az, 

hogy titokban, három év alatt 2300 bevándorlót telepítettek hazánk 

földjére, ami közel kétszerese annak a kvótának, amely ellen – szóban – 

harcot hirdettek. Talán az ünnepekkor azért kellett megerősíteni a 

forgalmasabb helyek védelmét, mert számítottak a betelepített migránsok 

általi terrortámadásokra?

Kérem, adjon tájékoztatást, pontosan hol-, hány és milyen országból 

származó migráns került elhelyezésre választókerületünkben? 

Személyesen Ön mit tesz azért, hogy választókerületünk 82 településébe a 

Kormány ne telepítsen migránsokat? Kérem, adjon tájékoztatást, hogy 

választókerületünkben kell-e félnünk a migránsokkal érkező terroristáktól?

Tisztelt Cseresnyés Péter Államtitkár Úr!

Élet- egészség rovat
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Burkolási munkát vállalok!
(25 éves szakmai tapasztalattal.)

Fürdőszobák, külső-belső
díszburkolatok,

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

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

Viszem
a

MÉH-be!

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

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

Farsangi kisvasutazás
2018. február 03.
A KASZÓ Zrt. által üzemeltetett Kaszói Állami Erdei
Vasút télűző farsangi kisvasút járatot indít délután
14 órakor a Baláta-tóhoz. Visszaérkezve a népi
hagyományoknak eleget téve, télűző bábu égetésével
kergetjük el a hideget a kisvasutazást követően. 
Vendégeinket csörögefánkkal és meleg teával várjuk!
A jegy ára gyerekeknek 600 Ft, felnőtteknek 1000 Ft.
Részletek: www.kaszort.hu; udulo@kaszort.hu;
                   Tel.: 82/445-818

Nagykanizsán Vásárcsarnokban
2

földszinti 22 m -es
üzlethelység sürgősen kiadó.

Tel.: 06-20/549-3877

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

Nagykanizsa, Király u. 20.
(Zrínyi utca felől, a körforgalomnál az emeleten)

www.jelmeztar.hu

Telefon: 06-20/396-0480

Nyitva tartás:
h.-p. 12-17.30, szo. 9-12 óráig.

Több mint 1000 db-os választék!
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