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Új szolgáltatással bővült a
Hosszú Eurotrans

Kanizsa Szerviz Kft.
nagykanizsai Vár úti

telephelye.
(a volt üveggyár területén)
Személy és tehergép-

kocsik, pótkocsik komplett
gumiabroncs szerelése,
javítása, futómű beállítása,
műszaki vizsgáztatása,
eredetiség vizsgálata,

haszonjárművek,
autóbuszok mosása,

munkanapokon
8-tól 17 óráig.

Haszonjárművek bér-

parkolásának biztosítása.

CNC forgácsolókat
keresünk bruttó
400.000 Ft/hó

fizetéssel
letenyei üzemünkbe!

Szükség esetén
szállást biztosítunk.

Érdeklődni:
+36 20 / 299-4343

2018.03.19-től 2018.03.23-

Pár nap!

orvosunk:orvosunk:
Dr. Szalóczy Natália szemész főorvosDr. Szalóczy Natália szemész főorvos

8800 Nagykanizsa, Medgyaszay István sétány 1. (Az Ipari parkban)

http://kanizsagranit.hu  06-70/941-0142  info@kanizsagranit.huź ź

8800 Nagykanizsa, Medgyaszay István sétány 1. (Az Ipari parkban)

http://kanizsagranit.hu ź 06-70/941-0142 ź info@kanizsagranit.hu

Ha márciusban leadja síremlék megrendelését,

15% kedvezményt adunk a vételárból.

Síremlékek már 300.000 Ft-tól kaphatók!

Ha márciusban leadja síremlék megrendelését,

15% kedvezményt adunk a vételárból.

Síremlékek már 300.000 Ft-tól kaphatók!
Keressen bennünket bizalommal.

Előzetes időpont egyeztetés TELEFONON.

Keressen bennünket bizalommal.

Előzetes időpont egyeztetés TELEFONON.

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MŰKŐGRÁNIT, MÁRVÁNY, MŰKŐ
- Síremlékek

- Kegytárgyak

- Ablakpárkányok

- Konyhapultok

- Padlóburkolatok

- Lépcsők burkolása

- Kandallók burkolása

- Homlokzatok burkolása

- Kertépítés, kerttervezés

- Térkövezés

- Parkosítás

- Út, járdaépítés

- Síremlékek

- Kegytárgyak

- Ablakpárkányok

- Konyhapultok

- Padlóburkolatok

- Lépcsők burkolása

- Kandallók burkolása

- Homlokzatok burkolása

- Kertépítés, kerttervezés

- Térkövezés

- Parkosítás

- Út, járdaépítés

MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!
VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

PARKOLÁS AZ UDVARBAN INGYENES!
VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

PARKOLÁS AZ UDVARBAN INGYENES!
Folyamatos akciókkal

várjuk kedves vásárlóinkat!
Folyamatos akciókkal

várjuk kedves vásárlóinkat!

NAGYKANIZSA,
PETŐFI S. u. 21.

(A Berzsenyi 10 emeletesekkel szemben)

NAGYKANIZSA,
PETŐFI S. u. 21.

(A Berzsenyi 10 emeletesekkel szemben)

Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-17,
szombaton 8-13 óráig

Az akció a készlet erejéig tart!

Nyitva: hétfőtől-péntekig 9-17,
szombaton 8-13 óráig

Az akció a készlet erejéig tart!

 Újdonság! Újdonság!
Aszalt gyümölcsök nagy választékban:Aszalt gyümölcsök nagy választékban:

kiwi, ananász, eper, pomelo,kiwi, ananász, eper, pomelo,
papaya, banán, sárgabarack,papaya, banán, sárgabarack,

szilva, vörös áfonya, goji bogyó.szilva, vörös áfonya, goji bogyó.
Sómentes ételízesítő,Sómentes ételízesítő,

hajdina kapható.hajdina kapható.
Alma-cékla-sárgarépalé:Alma-cékla-sárgarépalé:

1.500 Ft/3 L (500 Ft/L)1.500 Ft/3 L (500 Ft/L)
Almalé 100% 900 Ft/3 L (300 Ft/L)Almalé 100% 900 Ft/3 L (300 Ft/L)

Vegyes alma 180 Ft/kgVegyes alma 180 Ft/kg
Válogatott alma 260 Ft/kgVálogatott alma 260 Ft/kg
Savanyított répa 400 Ft/kgSavanyított répa 400 Ft/kg

Lekvárok, szörpökLekvárok, szörpök
továbbra is akcióban!továbbra is akcióban!



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

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.
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Sertés lapocka
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Sertés zsír
Peti bácsi túristája

 (hagyományos pácolású)

(hagyományos pácolású)
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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. ź Tel:70/434-2221Nagykanizsa, Kalmár u. 6. ź Tel:70/434-2221

A képek illusztrációk! Ajánlatunk
2018.03.14-től 2018.03.22-ig

illetve a készlet erejéig érvényes!

A képek illusztrációk! Ajánlatunk
2018.03.14-től 2018.03.22-ig

illetve a készlet erejéig érvényes!

Várjuk kedves
vásárlóinkat!
Várjuk kedves
vásárlóinkat!

2018. március 15.2



engedménnyel
engedménnyel

kapható
amíg a készlet tart!amíg a készlet tart!

Nagykanizsa, Zrínyi u. 15.
(Célpont Áruház)

Nagykanizsa, Zrínyi u. 15.
(Célpont Áruház)

50%-os50%-os
MINDEN ÁRU
- baba és
  gyermekruházat
- bébi felszerelés
- játék

MINDEN ÁRU
- baba és
  gyermekruházat
- bébi felszerelés
- játék

KölyöksarokKölyöksarok
Gyermekszaküzletben!Gyermekszaküzletben!

VÉGKIÁRUSÍTÁSVÉGKIÁRUSÍTÁS
aa

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!

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

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.

Könnyűszerkezetes épületek teljes körű
kivitelezése, tervezéstől a kulcsátadásig.

- Ácsmunka

- Tetőfedés

- Bádogozás

- Tetőfelújítás

- Új tető kivitelezése komplett teljes körű ügyintézéssel
- Tervezés és látványterv készítés
- Tető diagnosztika
- Régi tetők felújítása
- Bontás nélküli tető felújítás
- Cserepes és trapézlemez, beton és agyag cserép, 
  bitumenes  zsindely tetőfedés
- Kerti szerszámtárolók, faházak - egyedi méretben is!
- Teraszok, pergolák, filagóriák, autóbeállók készítése
- Bádogozás, bádogszerkezet készítés
- Lambéria, hajópadló burkolat építése
- Tetőtéri  ablak, padláslépcső, roló és reluxa beépítés

Telefon:
06-30/391-5391

MINŐSÉG!      MEGBÍZHATÓSÁG!      ÁRGARANCIA!

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

Kuzma Gránit

Előzetes időpont egyeztetés telefonon: Előzetes időpont egyeztetés telefonon: 

Exkluzív síremlékek

készítése, minőségi

alapanyagokból.

Exkluzív síremlékek

készítése, minőségi

alapanyagokból.

ź Síremlék
ź Konyhapult
ź Ablakpárkány
ź Lépcső

ź Síremlék
ź Konyhapult
ź Ablakpárkány
ź Lépcső

8800 Nagykanizsa,

Csengery u. 113.

8800 Nagykanizsa,

Csengery u. 113.

www.kuzmagranit.huwww.kuzmagranit.hu
„Ha gránit, márvány a gondja,

a Kuzma Gránit megoldja!”
„Ha gránit, márvány a gondja,

a Kuzma Gránit megoldja!”

06-20/66-285-6606-20/66-285-66

32018. március 15.



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

2018. március 15.4 ZALA MEGYE



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

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

Nyitva:  h-p. 9-17, szo. 9-12  źwww.jola.hu
Áraink forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A képek illusztrációk!

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

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

Nyitva:  h-p. 9-17, szo. 9-12 ź www.jola.hu
Áraink forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A képek illusztrációk!Az akció 2018.03.15-től 2018.03.21-ig,

vagy a készlet erejéig tart.

Prémium lamináltPrémium laminált

47.990 Ft-tól47.990 Ft-tól

CPL

49.990 Ft-tól49.990 Ft-tól

Egyedi méretű műanyag
ablakok rendelése
esetén

35+10%35+10%

Laminált
padló

VÁSÁRVÁSÁR

Redőnyök a

LEGJOBBLEGJOBB
áron!

Minőségi
fa ablakok 

egyedi
méretben,

hihetetlen
jó áron!

Homlokzati
hőszigetelő

alaprendszer,
10 cm-es

22199 Ft/m -től
22199 Ft/m -től

Bejárati ajtók

Műanyag
1000 x 2100 mm

69.900 Ft-tól69.900 Ft-tól

Jola-sec acél

67.990 Ft-tól67.990 Ft-tól

Beltéri ajtókBeltéri ajtók

21599 Ft/m -től
21599 Ft/m -től

Kültéri
biztonsági

acélajtó
többféle színben

120.990 Ft-tól120.990 Ft-tól

kedvezmény!

Ablak bny 90x120

27.890 Ft27.890 Ft
Ablak bny 120x120

32.490 Ft32.490 Ft
Ablak bny 90x150

31.590 Ft31.590 Ft

Ablak bny 60x60

13.490 Ft13.490 Ft

TAVASZITAVASZI

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

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

GARÁZSKAPUK

Billenő
garázskapuk

74.990 Ft-tól74.990 Ft-tól

Szekcionált garázskapuk
AJÁNDÉK MOTORRAL

többféle méretben,
4 féle színben, 10 év jótállással

169.990 Ft-tól169.990 Ft-tól

89.990 Ft helyett

Az akció 2018.03.15-től 2018.03.21-ig,
vagy a készlet erejéig tart.

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

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?

06-30/264-0103
AdriennNémeth

52018. március 15. ZALA MEGYE

MASSZÁZS, PEDIKŰR 

Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
(Szent Kristóf Gyógyszertáron belül)
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2018. március 21-én (szerdán) ingyenes

GYÓGYSZERTÁR

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

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.

TAKÁCS ATTILA 
fogtechnikus, mester

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

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

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

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

 
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

FÜL-ORR-GÉGÉSZET
dr. Décsey Kata

fül-orr-gégegyógyász szakorvos 
Rendelési idő: hétfő 16-17

Helye: Kórház Rendelőintézet fszt. 18.

Bejelentkezés +36305309941

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

BŐRGYÓGYÁSZAT

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

PSZICHIÁTER
Dr. Bedő Ildikó

pszichiáter főorvos

Bejelentkezés: +36-20/428-7616

Rendel: hétfő, csütörtök: 10-18
Király Gyógyító Centrum

Nagykanizsa, Király u. 29.

Dr. Kovács Anita Erzsébet
Konzerváló fogászat és

fogpótlástan szakorvosa
Telefon:

06-30/ 367-1660
Rendel:

Surd, Kanizsai utca 60.
Bejelentkezés alapján:

hétfőtől-szombatig

PSZICHOLÓGUS Belico Kozmetika
Németh Réka
Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
Profi sminktetoválás,
Orvosi sminktetoválás,
20% kedvezménnyel április végéig.
KOZMETIKAI KEZELÉSEK.
Bejelentkezés a 06-30/261-0310

ORVOSI SMINKTETOVÁLÁS

REUMATOLÓGUS

Élet- egészség rovat

ÁDÁM FUVAR
Mindennemű áruszállítást,

költöztetést,
tűzifa szállítást vállalok.

Érdeklődni:
06-30/819-5964

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

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.

72018. március 15.



Új építésű lakások 8.99 MFt-tól,
extra minőségben,

garázsokkal, beállókkal eladók!

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: 06-93/999-675
Tel.: 06-93/310-368
       06-30/2044-007
e-mail: verseny99@gmail.com

Tel./Fax: 06-93/999-675
Tel.: 06-93/310-368
       06-30/2044-007
e-mail: verseny99@gmail.com

A GALAMBOKI CASTRUM PANZIÓ
munkatársakat keres szezonális munkára

az alábbi munkakörökre:
- németül beszélő recepciós

- karbantartó (mellékállásban is)
- házias takarítónő (takarítás, reggeliztetés)

- éjszakai takarító

Tel.: 06-30/820-7575

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.

Dajka és pedagógiai

asszisztens tanfolyam

indul Nagykanizsán

részletfizetéssel.

Tel.: 30/6374083,

46/321-694

Eng.sz.:

E-000452/2014

Ez az Ön
hirdetésének

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

E-mail: nkszuperinfo@chello.hu

2018. március 15.8

Vásárolok ülőgarnitúrát, kerékpárt, játékot, por-
celánt, szerszámot, lakberendezést, konyha 
felszerelést, apró bútort, működő és rossz ház-
tartási gépeket, mosógépet, tűzhelyt stb. egyéb 
rossz használható holmit, DVD lemezeket. 
Lomelszállítás. Tel.: 06-30/398-6559

Lomtalanítás, takarítás, felesleges bútorok, lom 
elszállítása akár ingyen is, komplett házkipakolást 
is vállalok, vashulladékot felvásárolok! Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06-70/270-5769
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db. 
Tel.: 06-20/204-2382
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
TOJÓTYÚK kapható 550 Ft/db, 12 db-tól ingyenes 
házhozszállítással. Tel.: 06-30/2646-146. 
Összeírókat keresünk!
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó 1 db 7 polcos, fémrácsos polc, 2 m x 1 m x 
0,36 m-es (üzlet berendezés) Tel.: 06-70/418-9537
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Hízók eladók, szállításban tudok segíteni! Tel: 06-
20/959-8570
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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)
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Angoltanítást, nyelvvizsgára, érettségire felké-
szítést, korrepetálást, szövegfordítást, tolmácso-
lást vállalok Nagykanizsán. Tel.: 06-20/477-6334
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Szeretné tudni ingatlanja valós értékét? Több, 
mint 20 éves tapasztalattal rendelkező kollégánk 
most díjmentesen felméri ingatlanját! Hivjon ben-
nünket időpont egyeztetés miatt!T.0630/858-2405
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Takarmánykeverő munkatársat keresünk 
Somogycsicsóra. Érd.: 06-30/615-6557 vagy 
akos@csicsofarm.hu
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Sertés szakmai adminisztrátort keresünk 
Somogycsicsóra. Érd.: 06-30/615-6557 vagy 
akos@csicsofarm.hu
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Műhelybe csapatvezető szerelőt keresünk 
Somogycsicsóra. Érd.: 06-30/819-1207 vagy 
nandor@csicsofarm.hu
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai telephelyre 1 fő hagyományos esz-
tergályost és hunor fanuc vezérlésbe jártas cnc 
esztergályost és grunding és heidenhan vezérlésű 
gépekhez cnc maróst keresek. Érd.: 06-30/32-
6172
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Állatpreparátori munkakörben férfi munkaerőt 
keresünk hosszú távra, Nagykanizsára. Érd.: 06-
20/927-37-20
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–— 
Megnövekedett feladatok elvégzésére beépítés-
ben jártas, munkájára igényes nyílászáró beépítőt, 
épület asztalost keresünk vállalkozói jogvi-
szonnyal. Tel.: +36 20 260 7720
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Esztergályos, CNC esztergályos és hegesztő 
munkatársat felveszünk azonnali belépéssel. 
Jelentkezni: salamon.gabor@hofeka.hu címen, 
vagy +36-20/402-2726 telefonszámon
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kőműves, hidegburkoló, szigetelésben jártas em-
bereket keresünk éves munkára, kiemelt fize-
téssel. Végzettség nem feltétel, tapasztalat szük-
séges. Érdeklődni: 06-70/941-0142
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szakápolóként több éves tapasztalattal idős 
gondozást vállalok. Érd.: 06-70/6300428
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
ALKALMAZOTTAT felvesz ingatlaniroda fő vagy 
másodállásban (alapbér+ jutalék). Tel.: 06-30/334-
5262
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Magányos? Akkor keressen engem! Garantáltan 
megismertetem az igazival. társkereső díj csak 
siker esetén! www.szemelyestarskereso.hu Tel: 
06/30/353-6152
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
40 év körüli, független, nem dohányzó, jó alakú 
nővel ismerkednék tartós kapcsolatra. Nagyka-
nizsai lakással rendelkező, sportos alkatú, 
egyedülálló férfi. SMS: 06-30/665-3187
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Tisztelt Hölgyem, ha úgy érzi rossz egyedül hívjon 
fel! Egy idős, nyugdíjas, özvegy ember. Jobb 
kettesben, mint egyedül. Tel.: 06-20/214-4587
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Zalakaroson zártkerti ingatlanból kivett terület 70 
m2-es, 2 szoba, konyha, fürdőszoba alul garázzsal 
és pincehelységgel. A tetőtér beépíthetően kiala-
kítva. 3020 m2-es területtel és gyümölcsösfákkal 
eladó. I.ár: 8,4 MFt. Tel.: +36-30/852-2097
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Alsórajkon művelési ág alól kivett, gondozott 
szőlőbirtok eladó. Érd.: 06-93/787-107 esti 
órákban
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán, Csónakázó-tónál 1000 m2-es 
beépíthető telek eladó. Érd: 06-30-576-4611

Látóhegyen a Kaposvári úttal párhuzamosan a 
hegytetőn, kövezett úton megközelíthető 1482 m2 
nagyságú hegyi birtok szoba, konyha, kamrás 
épület árammal, vezetékes vízzel, földpincével 
eladó. Érd.: 06-30/9932-547, 06-30/480-7359
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Gyenesdiáson, központi helyen, fafödémes, 
nádtetős parasztház piaci ár alatt, 9,9 M Ft-ért 
eladó kis telekkel. Tel.: +36-30/298-4499
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsai vásárcsarnok földszintjén üzlet-
helyiség kiadó! Az üzlet alkalmas vendéglátó-
hely(kávézó, borozó, pecsenyesütő, lángosozó, 
hamburgerező..stb.), élelmiszerbolt, ajándékbolt, 
stb. üzemeltetésére. Igény esetén kifelé is 
nyitható. Érd.: +36-20/549-3877
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiadó belvárosi lakás, vállalkozásra is alkalmas. 
128 m2, 3 egész szobával, fürdőszobával, 2 wc-
vel, 2 autóbeállóval hosszú távra. Érd.: 06-30/263-
45-40
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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

Nagykanizsán jól működő ételkiszállító cég csa-
ládi okok miatt sürgősen áron alul eladó. Tel.: 06-
30/514-4812
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolnék régi bajonetteket, kardokat, jelvénye-
ket, sisakokat, I. és II. világháborús fotókat, 
képeslapokat, egyéb katonai dolgokat. Kunics 
Balázs. Tel.: 06-30/530-9171
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolnék komplett hagyatékot! Antik bútorokat, 
órákat, porcelánokat. Azonnal fizetek! Kunics 
Balázs. Tel.: 06-30/530-9171
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Vásárolok játékot, könyveket, porcelánt, porcelán 
figurákat, diavetítőt, diafilmeket, lego-t, festmé-
nyeket, bútorokat, szekrénysort, mosógépet, cent-
rifugát, biciklit és robogót. Hívjon bizalommal. Tel.: 
06-30/385-4817 

 

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán Smaragd Lakóparkban 1+3 szo-
bás lakás eladó. Tel.: 06-30/618-0706
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsa északi városrészben kisebb családi 
házat vagy sorházi lakást keresek. Ugyanitt 
garázst bérelnék. 06-30/576-68-92
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Letenyén teljes körűen felújított, két garázsos csa-
ládi ház (földszint és emelet 360 m2), sürgősen 
eladó! Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 
+36303175531
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Újudvaron ház, gazdálkodásra alkalmas épüle-
tekkel és területekkel eladó. Tel.: 06-30/605-0112
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
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.: 17 
óra után Tel.: 06-30/407-9780
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Eladó Nagykanizsa északi városrész csendes, 
családi házas övezetében 135 m2-es, 4 szobás 
ház , garázzsal, kis zöld területtel. Érdeklődni csak 
17 h - 20 h között. Tel.: 06-70/6009260 vagy 06-
70/2263404
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Letenye központjában forgalmas helyen üzlet-
helyiség SÜRGŐSEN ELADÓ! Földszint és eme-
let alapterülete összesen 800 m2. Ár megegyezés 
szerint. Érdeklődni: +36303175531
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Csónakázó-tó közelében, szeszfőzdei megálló 
mellett telek eladó. Tel.: 06-30/620-5658
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Becsehely közepén a főút mellett építési telek 
eladó. Tel.: 06-30/620-5658
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Garázst vásárolnék Nagykanizsán! Tel.: 06-
30/418-3875
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Szentgyörgyvári hegyen hétvégi ház, kis telken, 
teljes berendezéssel olcsón eladó. Villany az 
épületben, víz telken belül. Tel.: 06-30/481-1609
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vonyarcvashegyen 700 m2-es, strandközeli épí-
tési telek eladó 8 M Ft-ért. Tel.: +36-30/9292-622
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Megnyílt!
BEST-TEX

Használtruha
Nagykanizsa,

CIB-Bank mellett
Erzsébet tér és

Király utca sarkán.

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

19-Hétfő: Tejfölös burgonyaleves - Húsleves.
- Csülökpörkölt tarhonyával, sav. - Töltött káposzta - 3 db Túrós palacsinta

- Libasült, petr. burg., pár. káp. - Lecsós szelet tarhonyával
- Sajttal-zöldalmával töltött csirkemell, rizs, sav.

- Diétás menü: Rántott sajt zöldkörettel
20-Kedd: Tárkonyos raguleves - Húsleves - Fokhagymakrém leves

- Gombapaprikás galuskával - Tökfőzelék, fasírttal - Spagetti Bolognese
- Kacsamájjal töltött csirkecomb, sütőtök pürével

- Rántott csirkemell, hasábburgonya, sav.
- Bakonyi szelet galuskával - Diétás menü: Natúr halfilé rukkolasalátával

21-Szerda: Csorbaleves - Húsleves házi húsgombóccal
- Pacalpörkölt tarhonyával, sav. - Vadas sertéscomb zsemlyegombóccal

- Aranygaluska, vanília öntet.
- Füstölt csülkös-gombás sertéskaraj, petr. burg., sav.

- Sajttal-spárgával töltött csirkemell,rizs,sav - Rakott burgonya, sav.
- Diétás menü: Grill camambert őszibarackkal, áfonyával.

22-Csütörtök: Frankfurti leves - Húsleves - Vargányakrém leves.
- Csirkepaprikás, dödöllével - Babfőzelék pörkölttel - Túrós csusza

- Borzas csirkemell, rizs, sav. - Szalonnás-gombás szelet, héjas burgonya, sav.
- Csirkemáj rizottó, sav. - Diétás menü: Sült csirkemáj, waldorf saláta

23-Péntek: Csabai bableves - Húsleves - Parajkrém leves
- Malacpörkölt, dödöllével, sav. - Húsos káposzta oldalassal

- Káposztás cvekedli - Sült oldalas, petr. burg., pár. káp.
- Besztercei pecsenye rizzsel, sav. - Rántott csirkecomb, franciasaláta

- Diétás menü: Zöldprósza kefires öntet
24-Szombat - 26-Vasárnap: Húsleves - Paradicsomkrém leves

- Párizsi csirkemell, rizzsel, sav. - Hentes szelet szelet, hasábburgonya, sav.
- Rántott tengeri halfilé zöldkörettel.

Nagykanizsa Fő út 16.

2018. től március 26-igmárcius 19-
menü a Bankpalota Étteremben 890 Ft

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

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

06-30/957-7549
Gaál László

műanyag nyílászárókészítő
export-import kereskedelmi magáncég

AJTÓ-ABLAK!
Nyílászárók,

redőnyök,
szúnyoghálók

gyártása,
forgalmazása,

beépítése,
akár kőműves javítási

munkálatokkal!

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

Vona GáborVona Gábor
a Jobbik elnöke

Minden érdeklõdõt várunk! 

Nagykanizsán, az Erzsébet téren.

2018. március 16-án,

pénteken 16.30 órakor

UTCAFÓRUMOT

TART

2018. március 15.10



A Nagykanizsai Egyesült
Izzó Horgász Egyesülete 
tisztelettel kéri Önöket,
hogy adójuk 1%-ának 

felajánlásával támogassák
egyesületünket. 

Adószám: 19959074-1-20Adószám:
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.

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

Köszönjük hogy
kiállításaink

megvalósításához is
hozzájárult eddigi

segítségével,

Kanizsai
Múzeumokért

Alapítvány

adója 1%-val.

Adószámunk:
18961175-1-20

A „Nagykanizsai 
Zrínyi Miklós Általános 

Iskoláért Közhasznú 
Alapítvány” tisztelettel 

kéri Önöket, hogy adójuk 
1%-ának felajánlásával 

támogassák az alapítvány 
által kitűzött célok elérését!
Adószámunk: 18950034-1-20

Tamogatásukat 
előre is köszönjük!

Kérjük adója 1+1%-nak 
felajánlásával támogassa a 

NAGYKANIZSAI
REFORMÁTUS

GYÜLEKEZETÉRT
ALAPÍTVÁNY 

értékmegőrző szolgálatát 
és így pénze 

Nagykanizsán marad.

Adószám: 18951499-1-20

PALINI
ÁLTALÁNOS

ISKOLA
BARÁTI KÖRE 
ALAPÍTVÁNY

Kérjük, adója 1%-ának
felajánlásával segítse

alapítványunk munkáját!
Adószámunk:

18954791-1-20

A Kanizsa Felsőoktatásáért 
Alapítvány kuratóriuma 

köszönetet mond az 
alapítványnak juttatott 

adományokért.
Tisztelettel kéri, hogy 

személyi jövedelmadójuk 
1 %-ának felajánlásával 

támogassák a nagykanizsai 
felsőoktatást.

Adószám: 18959521-2-20

Az "Együtt a Hevesi

Sándor Általános Iskola

Tanulóiért Alapítvány" 

tisztelettel kéri, hogy

személyi jövedelem-

adójuk 1%-ának

felajánlásával támo-

gassák az alapítványt!

Adószám:

18336171-1-20

A Nagykanizsai Evangélikus 
Közhasznú Alapítvány

tisztelettel kéri Önöket, 
hogy adójuk 

támogassák az
alapítvány által kitűzött

célok, a gyülekezet
hitéletének és épületei

karbantartásának ügyét.
Adószám:

18959215-1-20

1%-ával 

Élettér Állat- és
Természetvédõ

Egyesület

Élettér Állat- és
Természetvédõ

Egyesület

tisztelettel kér mindenkit,

hogy adójának -át a

Nagykanizsai Állatmenhely

javára utalja át.

1%
tisztelettel kér mindenkit,

hogy adójának 1%-át a

Nagykanizsai Állatmenhely

javára utalja át.

Adószámunk: 18954650-1-20Adószámunk: 18954650-1-20

AzAzA 

tisztelettel kéri Önöket, 
hogy 

felajánlásával 
szíveskedjenek támogatni 

az iskola alapítványát.

Adószám:
19275495-1-20

Támogatásukat előre is 
köszönjük!

BOLYAI ALAPÍTVÁNY 

adójuk 1 %-ának 

A Batthyány
Középiskoláért

Alapítvány
tisztelettel kéri Önöket,

hogy adójuk 1%-ával
támogassák

alapítványunkat.
Adószám: 18950962-1-20

Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük minden állampolgárnak,

akik személyi jövedelemadójuk
1 %-át a Vakok és Gyengénlátók

Zala Megyei Egyesülete
18967009-1-20 adószámára

ajánlották fel. 
Kérjük, hogy a jövőben is
támogassák adóalapjuk

1 %-val látássérült embertársaink
életminőségének javítását,
segédeszközök biztosítását. 

A Segíts az Élet Alkonyán
Alapítvány

tisztelettel kéri a lakosságot,
hogy adójuk 1%-ának

felajánlásával a szociális
keretek közt élő időseket
szíveskedjenek támogatni.

Támogatásukat
előre is köszönjük.

Adószám: 18958276-1-20

Kérjük, adójuk 1%-ának 

felajánlásával támogassa 

az egyesületünk munkáját!

Adószám: 
18514962-1-20

A CSERHÁTI
NYELVI ALAPÍTVÁNY 

kéri a kedves szülőket,
volt tanítványait, hogy

a 2017. évi személyi
jövedelemadójuk

1%-ával támogassák
az alapítvány céljait.

Adószámunk:
19274975-1-20

ÉRDEKLŐDNI: 
Telefon : 06-30/640-85-90 § E-mail: ipponse@gmail. com

SHOTOKAN
EGYESÜLET

A karate több szempontból különleges mozgásrendszer. Sok más sporttal Elengedhetetlen, hogy. . . Miért a mi a egyesületünket válassza?
ellentétben különleges és összetett mozgásokon keresztül egyszerre fejleszti a - ha a gyermekünkről van szó, az edzéseket ő is akarja Szakemberek irányításával tanulják a nagyon hasznos és komplex karate 
hajlékonyságot, a gyorsaságot, az erőt, a kitartást, de ez csak a fizikai oldala. A - meglegyen a szimpátia a gyerek és edző-, lehetőleg a szülő és az edző mozgásokat, tudatosan, hosszú távra felépített edzésmunkát végezve. 
mai felgyorsult világban fontos lenne, hogy az olyan emberi tulajdonságokat között is, vagy ha mi magunk gyakorlunk akkor magunk és az edző között Igyekszünk közösséget teremtve nem csak az edzéseken összejönni, hanem 
erősítsük mind a gyerekekben mind a felnőttekben, mint a jellem, becsület, - megnézzünk pár edzést, hogy vezeti, mennyire érthetők az edzések, közös kirándulásokon, edzőtáborokon és egyéb rendezvényeken összejönni. 
akarat, önuralom, tisztelet. Szülők, pedagógusok, edzők, tanítók feladata hogy milyen a nevelés, látunk–e felépítettséget az edzésanyagban Klubunk az Ippon Shotokan Egyesület immár 8 éve van jelen a városban, 
olyan utat mutassanak, amelyen járva ezek az értéke a gyakorlásokon keresztül - érezhető legyen, hogy nem összevissza vannak az edzések, vannak célok fejlődése mind létszámban, mind szakmai tekintetben töretlen. Edzőink jól 
szinte észrevétlenül válnak erényeinkké. Bár ezekett egy jó szakemberrel, - legyenek az edzőnek megfelelő tapasztalatai, végzettsége, mindezeket képzettek. A tanítványok előrelépése tervezett és biztosított, haladóbb csoportba, 
edzővel, példaképpel sok sportágban megkaphatjuk, talán a harcművészetek, kérdezzük meg nyugodtan majd felnőttek közé. 
azon belül is a karate ebben is kicsit különleges. Ha hosszú távra tervezünk, - lássuk azt, fontos az egészségmegőrzés és a balesetvédelem Az Egyesület 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy színesítse Nagykanizsa város 
életformát kell kínálnunk amely értékeivel, érdekességével, hasznosságával Nézzük meg a tréningeket, akár többet is, kérdezzünk rá a minket érdeklő harcművészetekkel foglalkozó klubjainak amúgy széles palettáját. Miért van erre 
megtalálja az utat mindannyiunkhoz. részekre. Beszéljünk a minket érdeklő részekről edzés előtt, után vagy egy szükség, ha vannak már másik shotokan klubok a városban? Talán egy másfajta 
Még egy érdekesség, hogy sok mozgásterapeuta szakember szerint a karate egyeztetett időpontban. megközelítésben értelmezve sokszor ugyanaz a dolog, ugyanaz a harcművészet 
mozgásanyagában rengeteg olyan fejlesztő mozgás van amely segítség lehet Látnunk kell, hogy a trénernek ugyanolyan fontos legyen gyermekünk vagy új értelmet nyerhet, és értéket teremthet.
hiperaktív és különböző tanulási nehézségekkel bajlódó gyermeknek is. Ezek magunk egészsége, jó közérzete, mint nekünk. Ha ezt látjuk, működjünk  Az egyesületi tagok között vannak akik már 1990 óta folyamatosan gyakorolják a 
olyan területekre is hatnak az agyban, amik a beszédért, írásért, olvasásért együtt vele, segítsük munkáját, hiszen nekünk van a legtöbb karatét. Az egyesület edzésein résztvevő 35 főből jelenleg is 6 fekete öves karatés 
felelősek. Mind-e mellett sokat segítenek a túlmozgásos gyermekeknek, illetve háttérinformációnk. edz rendszeresen, közülük ketten elvégezték az edzések tartásához 
akiknek a mozgáskoordinációja nem elég fejlett. Fejleszti a tartást, egyensúlyt, Fontos látnunk, hogy a társadalom nem mindig a helyes értékeket sugallja. elengedhetetlen sportoktatói tanfolyamot is. Az oktatás és gyakorlás tudásszint 
ritmusérzéket, stb. Megtanulnak beilleszkedni egy közösségbe, együttműködni, Sok esetben A "neked ez jár", "jogod van hozzá" gondolkodásmód kerül szerinti csoportokban, tradicionális alapelvek alapján történik, 1-5. danos edzők 
és jelentősen javul a fegyelmük. Komoly önismeretet sajátítanak el, ami előtérbe. Ezek nem a valós teljesítményen alapuló, az elvégzett munka vezetésével. A helyi klubokon kívül jó kapcsolatot ápolunk más városokban lévő 
mindenkor nagy segítségükre lesz. Reális, valós, igaz értékeket tanulnak. nélkül megkapható kitüntetések, rangok, címek helyükre kell hogy kerül- egyesületekkel is, rendszeresen látogatói vagyunk - például a keszthelyi 
Az edző vagy tanító szakember illetve sportegyesület kiválasztása jenek. Hosszú távon a karatéban mindig kiderül hogy mi mennyit ér. Ne Shotokan Karate-do SE - edzéseinek is. A képzések célja elsősorban a karate-do 
Ez nagyon fontos kérdés. Gondoljunk bele, ha nem tanfolyamban gondolkodunk, hagyjuk becsapni mangunkat és gyermekünket. Minél később derül ki, hogy gyakorlása, szellemiségének átadása és nem a versenysport, de azok számára 
hanem életformaként hosszú távon szeretnénk edzeni magunkat, vagy valami értéktelen - amire büszkék voltunk, - annál jobban fog fájni, és akik felvállalják a versenyzéssel járó többletmunkát és költségeket, biztosítani 
gyermekünket, nem mindegy hogy kihez megyünk gyakorolni. Nem lehet visszafordíthatatlan károkat okozhatunk vele... tudjuk akár a legmagasabb szintű versenyzési lehetőségeket is 
elsődleges szempont a távolság, vagy a pénz. Felelősek vagyunk érte, hogy hol Mikor érdemes elkezdeni? teljesítménykényszer nélkül. Az útkeresés folyamatos, nyitottak vagyunk más 
és mivel töltjük az időnket, milyen légkörben, és milyen emberekkel próbálunk Már 6 éves korban elkezdhető az edzés, akkor már annyi figyelme, önuralma, harcművészetek felé, rendszeresen látogatjuk például a Zendo Barátok Köréhez 
partnerként együttműködni. Fontos, hogy alakítsunk ki magunk körül olyan fegyelmezhetősége van a gyermeknek, hogy részt tud venni az edzéseken. De tartozó klubok edzéseinek is, ahol több különböző harcművészettel is 
környezetet amelyben a mozgás, testedzés,fittség érték. nincsen korhatár, bármilyen korban elkezdve érezhetjük pozitív hatásait. kapcsolatba kerültünk, rengeteget tanulhattunk és tapasztalhattunk. 

Nézzenek meg néhány edzést, és döntsenek gyermekükkel közösen! Várjuk 
önöket!

Miért válasszuk a karate edzéseket?

112018. március 15.

Az Új Szellemű
Kulturált

Kereskedelemért
Alapítvány

tisztelettel kéri Önöket,
hogy adójuk 1%-ának

felajánlásával
alapítványunkat

támogassák.
19273888-2-20



8800 Nagykanizsa Űrhajós u. 1. Tel.: 06-93/314-471 
Nyitva tartás: h.-p. 8-16, szo. 8-12

Rendezvényekre, ballagásra sütemény-
és torta rendelést felveszünk.

Akciós sütemény 2018. március 19-től 25-ig.
Habos lepény
205 Ft/db

Kedvenc szelet
145 Ft/db

Húsvéti mignonok
március 17-től

kaphatók üzletünkben,
ill. rendelhetők.

Nagykanizsa, Arany János utca 1.
Nyitvatartás: H–P: 8.30–17.00, Sz: 9.00–12.00

Telefon: 93/320-703 • facebook.com/kanizsakerekparcentrum

Minőségi felnőtt és 
gyermek kerékpárok, 
kiegészítők hatalmas 
választékát kínáljuk 

kedvező árakon!

Forgalmazott márkáink: Merida, 
Kross, Le Grand, Kellys, Gepida, 
Rock Machine, Mali, Bad-bike, 

Csepel, Neuzer
Ajándékutalvány is kapható!  

Áruhitel, teljes körű szakszerviz!

Kezdje a húsvéti ajándékvásárlást a
Kanizsa Kerékpárcentrumban!

Nagykanizsa,

Balatoni út 33.
Autók

a Javából!

Húsvéti készülődés
2018. március 24.
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: 2018. március 22. 12.00 óra
Részvételi díj: 1300 Ft/fő.
Jelentkezés és további információ:
gerencser.noemi@kaszort.hu ź +36 30/ 239– 9668

VOKSH  
AUTÓSISKOLA  
Nagykanizsa, Ady u. 30. 

Részletekről érdeklődjön irodánkban - 
telefonszám: 06-30-491-7051 

27 éve képezzük a vezetőket!
(Stat. 2017-4 né. VSM: “B” E: 57,63% F: 59,32% - “C” E: 75%  F: 75%

 ÁKÓ: “B” Gy: 131,63%  “C” Gy: 100,53% / KK: “B” 151.600.- Ft/fő. “C”: 157.000 Ft/fő)
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Kedvezményes* 
személygépkocsi-vezető  

Kresz-tanfolyamunkra  
jelentkezési időpont

március 21 . szerda 16.00 óra

Ha nincs ideje bejárni 
tanfolyamra, e-learning is 

elvégezheti a Kreszt  
otthoni tanulással!

GKI vizsga április 7.

Jelentkezési határidő

március 21. 
Folyamatos jelentkezéseket  

fogadunk e-learning képzésre
„C” - tehergépkocsi, „C+E”  

nehézpótkocsi kategóriákra 

HAMAROSAN
KÖLTÖZÜNK!

Tisztelt Ügyfeleink!
A Nagykanizsai

Szuperinfó irodája
hamarosan

új helyre költözik,
a Nagykanizsa,
Ady u. 7. alá,

a Honvéd Kaszinó
földszintjére.
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