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Akció: 2019 febr. 1 - 28-ig

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.

AKCIÓ!
2019.02.07. - 02.13.
KANIZSA HÚS 2000 KFT.-TŐL

EH. Csirke alsó comb 499 Ft/kg
EH. Csirke comb egész 499 Ft/kg
EH. Egész csirke aprólékkal
546 Ft/kg
EH. Csirke far-hát 149 Ft/kg
EH. Csirke mell csontos 999 Ft/kg
EH. Csirke mellfilé 1249 Ft/kg
EH. Csirke pecsenyecomb
409 Ft/kg
EH. Sertés comb 1050 Ft/kg
EH. Sertés tarja csontos 999 Ft/kg
EH. Sertés bőrke 99 Ft/kg
EH. Sertés oldalas 999 Ft/kg
Fagy. Sertés szűzpecsenye
1290 Ft/kg
Fagy. Sertés comb 1/1 csomag 
1050 Ft/kg
Fagy. Sertés oldalas 1/1 csomag 
999 Ft/kg
Fagy. Sertés karaj csont nélkül
1010 Ft/kg
Fagy. Libamáj hízott 9990 Ft/kg
Fagy. Kacsamáj hízott 7000 Ft/kg
Fagy. Kacsacomb 2290 Ft/kg

Üzleteink a Penny mellett:
8800 Nagykanizsa Dózsa György u. 160.

8300 Tapolca Gyulakeszi u.1.
8360 Keszthely Csapás u 6.

Az akció a készlet erejéig tart.

Keresse boltjainkban saját
készítésű húskészítményeinket,

továbbra is Akciós áron!
Tepertőkrémek, sült zsír, 

étkezési tepertő, füstölt páros
és csípőskolbász, turista felvágott,
csemege debreceni, lecsókolbász,
virsli műbélben, virsli juhbélben.

Szép kártya és
egészségpénztári

kártya
elfogadóhely.

Szép kártya és
egészségpénztári

kártya
elfogadóhely.

Az akció a megjelenéstől 2019.03.15-ig tar t, részletek az üzletben. Az akció a megjelenéstől 2019.03.15-ig tar t, részletek az üzletben. 

ź VARILUX multifokális lencsékre
                             
ź Szemüvegkeretekre
                             
ź Napszemüvegekre
                             

30% kedvezmény

20% kedvezmény

30% kedvezmény

ź VARILUX multifokális lencsékre
                             30% kedvezmény
ź Szemüvegkeretekre
                             20% kedvezmény
ź Napszemüvegekre
                             30% kedvezmény

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

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
Dr. Szalóczy Natália szemész főorvos, gyermekszemész: csütörtök: 15-17
Szőke Szilvia diplomás optometrista, Horváthné Dékány Csilla látszerész
Dr. Szalóczy Natália szemész főorvos, gyermekszemész: csütörtök: 15-17
Szőke Szilvia diplomás optometrista, Horváthné Dékány Csilla látszerész

ÓRIÁSI, egyéb KEDVEZMÉNYEK
szinte MINDENKINEK

*
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ANGOL
nyelvtanulás
Videós tananyagokkal:

nézd, hallgasd, értsd és mondd! 
15 év tanári tapasztalatán

alapuló, rendkívül
hatékony módszer.

Csak januárban
INGYENES próbaórák!

Érdeklõdni:

06-20/3579-853

NÓGLI AUTÓSZERVIZ KFT.

8756 Zalasárszeg,
Petőfi u. 29.

Tel.: 06-30/411-6000

Autójavítás 
és vizsgáztatás

Műszaki vizsgáztatás.
Eredetiségvizsgálat.

Gumiszerelés, centrírozás.
Teljes körű szervizelés.
Gépjármű diagnosztika.

Műszaki vizsgáztatás.
Eredetiségvizsgálat.

Gumiszerelés, centrírozás.
Teljes körű szervizelés.
Gépjármű diagnosztika.

KÉPKERETEZÉS
Vászonra nyomtatott fotóképek vakrámázása.

8800 Nagykanizsa, Fõ út 10.  (Az udvarban.)
Tel.: 06-93/314-013 ź Nyitva: h-p.: 8-17 óráig. 

www.pergerimre.hu

PER   GER

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

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!

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
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Lakás alapterülete: 76,44m
Terasz alapterülete: 10,35m
Összterület: 81,62m

2

2

2

Lakás alapterülete: 90,68m
Terasz alapterülete: 10,62m
Összterület: 95,99m

2

2

2

Lakás alapterülete: 61,14m
Erkély alapterülete: 9,81m
Összterület: 66,05m

2

2

2

Értékesítési iroda és info:
Nagykanizsa, Teleki út 34.
Telefon: +36 70 620 0383
www.ungerhaz.hu

Építtető: Szolg 2000 Zrt.
Nagykanizsa, Teleki út 34.

ÁDÁM FUVAR
Mindennemű áruszállítást,

költöztetést,
tűzifa szállítást vállalok.

Érdeklődni:
06-30/819-5964

Biztosító Iroda
Nagykanizsa, Király u. 53.

(Ékszerbolt mellett)
06-20-7736-208 l 06-20-3555-495

Keressen minket a Facebookon is!

Évfordulója előtt legalább 30 nappal számoltassa át
gépjárműbiztosítását!

VÁLTSON IDŐBEN KÖTELEZŐT!

A GP Consulting Kft.
szerződött
partnereként
több biztosítóval állunk
kapcsolatban, így több
lehetőség közül
választhat!

ź Nagykanizsa, Magyar út 166.   ź Zalaegerszeg, Körmendi út 41.

Akció ideje:  Az akció a készlet erejéig tart.2019.02.07-től 02.13-ig!

www.magneticaruhazak.hu     FACEBOOK OLDALUNKON KERESSE KÜLÖN AKCIÓNKAT!

Az árak az áfát tartalmazzák és forintban értendők! Az árak csak az áruházainkban,
helyben történő vásárláskor érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A képek illusztrációk. Akciónk időtartama:  Az akció a készlet erejéig tart.2019.02.07-től 02.13-ig! www.magneticaruhazak.hu

Nagykanizsa, Magyar út 166.   Nyitva: h.-p.: 7-18:45, szo.: 7-15:45, v.: 8-12:45
Zalaegerszeg, Körmendi út 41. Nyitva: h.-p.: 7-19,      szo.: 8-17,      v.: 8-12:45

Utalványok elfogadása.
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Nagykanizsa, Ady E. u. 12.
Nyitva: h.-p. 8.30-15.30 óráig.

Nagykanizsa, Ady E. u. 12.
Nyitva: h.-p. 8.30-15.30 óráig.

- Nadrág felvarrás
- Függönyszegés
- Cipzár csere
  nadrágban, kabátban
- Nadrág szűkítés
- Ruha átalakítás, stb.

- Nadrág felvarrás
- Függönyszegés
- Cipzár csere
  nadrágban, kabátban
- Nadrág szűkítés
- Ruha átalakítás, stb.

ÚJ HELYEN,
MEGÚJULT

KÖRNYEZETBEN,

RÖVID HATÁRIDŐVEL

VÁROM

RÉGI ÉS ÚJ

VENDÉGEIMET:

ÚJ HELYEN,
MEGÚJULT

KÖRNYEZETBEN,

RÖVID HATÁRIDŐVEL

VÁROM

RÉGI ÉS ÚJ

VENDÉGEIMET:

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

   

 

21250
  (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

   1250 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

11-Hétfő: Mári néni húslevese házi májgombóccal – Sütőtök krémleves
- Marhalábszár pörkölt galuskával, sav. - Borzas csirkemell rizzsel, sav.

- Sertés szelet hentesmódra, hasábburgonya, sav. - Trappista sajt rántva, rizs, tartármártás
12-Kedd: Göcseji gombaleves – Csontleves – Brokkoli krémleves

- Csirkepörkölt galuskával, sav. - Vadas sertéscomb zsemlyegombóccal - 2 db ízes bukta
- Sertéskaraj pirított velővel, hasábburgonya, sav. - Rántott csirkemell, rizs, sav.

- Sajttal töltött sonkatekercs friss salátával, joghurtos öntettel
13-Szerda: Tárkonyos ragúleves – Csontleves – Medvehagyma krémleves

- Sertéspörkölt tarhonyával, sav. - Chilis bab fasírttal - Rántott palacsinta, tartármártás (2 db)
- Cigánypecsenye tarjából, hasábbur., sav. - Sajttal-baconszalonnával töltött csirkemell, rizs

- Cukkini fasírt franciasalátával
14-Csütörtök: Frankfurti leves – Csontleves

- Bácskai rizseshús, sav. - Töltött káposzta - Halászlé – Túrós csusza (Halászlé csak csuszával)
- Sertéskaraj holstein módra, hasábburgonya, sav. - Párizsi csirkemell, rizi-bizi, sav.

- Alaszkai tőkehalfilé rántva, grill zöldségekkel - Túrós csusza
15-Péntek: Újházy tyúkhúsleves – Karfiolleves

- Zúzapörkölt galuskával, sav. - Töltött paprika - Máglyarakás
- Parasztos sertés karaj, hasábburgonya, sav. - Sajttal töltött csirkemell, kukoricás rizzsel, sav.

- Grill camambert karfiolpürével
16-Szombat – 17-Vasárnap: Húsleves – Metélőhagyma krémleves

- Sajttal töltött csirkemell, rizs, sav. - Lecsós szelet rizzsel
- Gombás sült, hasábburgonya, sav. - Rántott gombafej, rizs, tartármártás

Nagykanizsa Fő út 16.

2019. február 11-től február 17-ig
menü a Bankpalota Étteremben 1100 Ft

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

ASZTROFÉNY

ELEMZÉS

06-30/357-4518
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REUMATOLÓGUS

ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÓ

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

2019. február 7.6

 
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., Szent Kristóf Gyógyszertár
Időpont egyeztetés: 06-30/288-5757

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. 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

8800 Nagykanizsa, Arany J. u 5.

coach, Prepare/Enrich párkapcsolati tanácsadó
Papp Erika

20/3579 853
papperika13@gmail.com l www.prepare-enrich.com

a prepare/enrich módszer alapján
Januárban INGYENES, személyes tájékoztatás

e nagyszerű és rendkívül hatékony
párkapcsolatra felkészítő,

illetve azt gazdagító módszerről. Kérjen időpontot!

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

KISS CSABA FOGTECHNIKUS
Hidak, koronák szakszerű javítása és

rugalmas, fogsoroktörhetetlen 
készítése akár hétvégén is.

Nagykanizsa, Kinizsi u. 67.
Tel.: 06-93/323-277, 06-30/937-1334

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Falbontás nélkül, profi géppel,

korrekt áron, garanciával!

KAMERÁS CSŐVIZSGÁLAT

06 20/946-1570
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. Décsey Kata
fül-orr-gégegyógyász szakorvos 

Rendelési idő: hétfő 16-17
Helye: Kórház Rendelőintézet fszt. 18.

Bejelentkezés +36305309941

Hungária

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

Kovács Zsolt
Pénzügyi tanácsadó

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

MENTÕK

104
BŐRGYÓGYÁSZAT

Dr. Sütő Erzsébet
bőrgyógyász-kozmetológus adjunktus

Rendelés helye:
Nagykanizsa, Csengery út 13.

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

A lassú kiszáradás nem feltűnő
A legtöbben az iskolában hallottunk annak idején a skorbutról. A skorbut a 
középkorban a tengerészeket tizedelte ipari mértékben, nevezték tengeri 
pestisnek is. Ma már tudjuk, de akkor nem tudták: a skorbutot a C-vitamin 
hiánya okozta. A hajósok a hónapokig tartó tengeri út alatt nem ettek semmit, 
amiben C-vitamin lett volna és ebbe nagyon sokan haltak bele. A skorbut 
valójában C-vitamin hiány.

Hogy jön ez a kiszáradáshoz? Egyébként sehogy, csak a hasonlat miatt vettük 
elő. Merthogy napjainkban egyre több orvos van azon az állásponton, hogy a 
már-már járványszerű keringési betegségek (érelmeszesedés és társai) 
valójában a skorbut enyhébb lefolyású változatai és ezeket is a C-vitamin 
hiánya okozza. Csak mivel a vitaminhiány nem olyan szélsőséges, mint a 
középkori hajósok esetében, a következmények sem annyira drasztikusak.

Na, itt térünk rá a kiszáradásra. Mert a skorbuthoz hasonlóan, a gyors 
lefolyású kiszáradás is látványos és drasztikus tünetekkel jár. Ha valaki 
semennyi folyadékot nem vesz magához, akkor a következmények nagyon 
súlyosak lesznek és egy-két nap alatt megmutatkoznak. De mi a helyzet akkor, 
ha a kiszáradás nem ennyire szélsőséges és lassan megy végbe? Egyrészt a 
tünetek nem lesznek annyira súlyosak, másrészt pedig jó eséllyel a tüneteket 
nem kapcsoljuk össze a kiszáradással.

Furán hangzik, de télen könnyebb kiszáradni. Nyáron, amikor tombolnak a 
celsiusok, nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy innunk kell, mert 
szomjasak vagyunk. Télen viszont, amikor kint hideg van, ezt sokkal kevésbé 
érezzük. Nem ritkán semennyire sem. Hányszor hallunk olyasmit, hogy 
“elfelejtettem inni”. Az ember a hidegben gyakran nem érzi, hogy szomjas 
lenne.

Pedig a szervezetünknek ilyenkor is szüksége van folyadékra. Nem is sokkal 
kevesebbre, mint nyáron. De mivel a jelzéseink télen nem működnek annyira 
látványosan, mint nyáron, nagyobb mértékben kell a tudatosságunkra 
támaszkodnunk. Hogy a probléma milyen méretű, azt gyönyörűen mutatja 
azoknak az okostelefonos alkalmazásoknak a száma, amelyek semmi mást 
nem csinálnak azon kívül, hogy figyelmeztetnek: ideje megint meginni egy 
pohár vizet. Na jó, még annyit csinálnak, hogy fel tudjuk írni bennük, mennyit 
ittunk aznap és ha elértük a napi célt, akkor gratulálnak és megdicsérnek 
bennünket. Vicces? Tulajdonképpen az. De rengeteg ilyen applikáció létezik, 
ez pedig azt mutatja, hogy komoly igény van rájuk.

Szóval, mennyit kellene innunk? Rendszerint jóval többet, mint amennyit 
magunktól innánk. Átlagos testalkatú felnőtt esetében ez napi 2-2,5 liter 
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Na, itt térünk rá a kiszáradásra. Mert a skorbuthoz hasonlóan, a gyors 
lefolyású kiszáradás is látványos és drasztikus tünetekkel jár. Ha valaki 
semennyi folyadékot nem vesz magához, akkor a következmények nagyon 
súlyosak lesznek és egy-két nap alatt megmutatkoznak. De mi a helyzet akkor, 
ha a kiszáradás nem ennyire szélsőséges és lassan megy végbe? Egyrészt a 
tünetek nem lesznek annyira súlyosak, másrészt pedig jó eséllyel a tüneteket 
nem kapcsoljuk össze a kiszáradással.

Furán hangzik, de télen könnyebb kiszáradni. Nyáron, amikor tombolnak a 
celsiusok, nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy innunk kell, mert 
szomjasak vagyunk. Télen viszont, amikor kint hideg van, ezt sokkal kevésbé 
érezzük. Nem ritkán semennyire sem. Hányszor hallunk olyasmit, hogy 
“elfelejtettem inni”. Az ember a hidegben gyakran nem érzi, hogy szomjas 
lenne.

Pedig a szervezetünknek ilyenkor is szüksége van folyadékra. Nem is sokkal 
kevesebbre, mint nyáron. De mivel a jelzéseink télen nem működnek annyira 
látványosan, mint nyáron, nagyobb mértékben kell a tudatosságunkra 
támaszkodnunk. Hogy a probléma milyen méretű, azt gyönyörűen mutatja 
azoknak az okostelefonos alkalmazásoknak a száma, amelyek semmi mást 
nem csinálnak azon kívül, hogy figyelmeztetnek: ideje megint meginni egy 
pohár vizet. Na jó, még annyit csinálnak, hogy fel tudjuk írni bennük, mennyit 
ittunk aznap és ha elértük a napi célt, akkor gratulálnak és megdicsérnek 
bennünket. Vicces? Tulajdonképpen az. De rengeteg ilyen applikáció létezik, 
ez pedig azt mutatja, hogy komoly igény van rájuk.

Szóval, mennyit kellene innunk? Rendszerint jóval többet, mint amennyit 
magunktól innánk. Átlagos testalkatú felnőtt esetében ez napi 2-2,5 liter 

folyadék. Elsősorban víz. És itt jönnek a döccenők. Mert nyáron még csak-csak leküzdjük ezt a mennyiséget, de 
télen jóval nagyobb a kihívás. Szerencsére léteznek kerülőutak és ezek sem sokkal rosszabbak, mintha tiszta 
vizet innánk. Az egyik ilyen a tea. A teát szinte mindenki szereti, ilyenkor pedig kimondottan jól is tud esni. Az 
üzletekben már teából is eszelős a választék, kicsi az esélye annak, hogy nem találjuk meg a nekünk valót. 
Feldobhatjuk őket mézzel és citrommal, hogy a skorbutot is kipipáljuk. És teából sokkal könnyebben iszunk 
többet, mint vízből.

Ezért olyan népszerű egyébként az általunk forgalmazott vízadagolóknak az a funkciója, hogy a hideg mellett 
forró vizet is képesek előállítani, ami gyakorlatilag azonnal a rendelkezésünkre áll. És ha felmerülne bennünk, 
hogy de jó lenne most egy bögre forró tea, akkor nem kell, hogy visszariasszon az, meddig tart, míg elkészül. 
Szinte semeddig.

De nem akarunk mindig teát inni. A víz pedig továbbra sem esik annyira jól - ezért kerestünk valamilyen 
megoldást a problémára. És meg is találtuk. A Fruttamax gyümölcsszörpjei először a nagyon magas, 50%-os 
gyümölcstartalmukkal keltették fel az érdeklődésünket. De meggyőző volt a gazdaságosságuk is, fél liter 
szörpből 12 liter üdítő készíthető. Nem is akármilyen. Ezt mondjuk nem hittük el a prospektusoknak, ezért 
megkértük néhány vásárlónkat, kóstolják meg és mondják el a 
véleményüket. És ez már meggyőző volt. Többen is azt jelezték 
vissza, hogy az íze a nagyi szörpjét idézi. Azért ez nem rossz. Ha 
pedig valaki a hozzáadott cukor miatt aggódna, több ízből is létezik 
olyan változat, amit a cukorbetegeknek sem kell megtagadniuk 
maguktól. Extra csavarként forró víz segítségével kvázi 
gyümölcsteát is készíthetünk a szörpökből. Előre szólunk: nagyon 
könnyű rászokni.

Lényeg a lényeg, inni ilyenkor is kell. Többet, mint amennyit 
rendszerint kívánunk. De nem kell, hogy ezt szenvedésként éljük 
meg. Ha már muszáj, tegyük élvezetessé! És bár rövid távon nem 
fogjuk észrevenni a különbséget (a C-vitamin hiánya sem tűnik fel 
egyik napról a másikra), hosszabb távon a testünk hálás lesz érte.

Keresse a termékeket az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:
www.markunion.hu  markunion@markunion.hu
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Kérjen ingyenes próbalehetőséget a
06-70/6300-336-as telefonszámon!
Az egészség egy pohár vízzel kezdődik!
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VERSENY '99 Kft.
Némethné Szerdahelyi Éva

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 36.

KÖNYVELÉS
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

Újonnan nyíló
nagykanizsai

teherautó-
szervizünkbe

keresünk 
1 fő autószerelőt, 
1 fő targoncást és

karbantartót.
Érdeklődni:

+36-70/415-1900 

Szakács
Feltétel:
- szakirányú végzettség
- szakmai gyakorlat előny 

Cukrász
Feltétel:
- szakirányú végzettség
- szakmai gyakorlat előny

Jelentkezni önéletrajzzal, a
titkarsag@hotelfreya.hunguesthotels.hu

e-mail címen.

A Hunguest Hotel Freya *** Zalakaros
(Termál u. 7.) az alábbi munkakörbe keres dolgozókat:

Mabe Hungary Kft. állást hirdet!

Operátor-tekercselő-csomagoló-préselő
 munkakörben várjuk a jelentkezőket.

Férfiakat-nőket egyaránt. 
8 órás, teljes munkaidős, 1 műszak,kiemelt bérezéssel! 

Cégünk villanymotor tekercseléssel foglalkozik.
Folyamatos megrendeléseink miatt csapatunk

bővítésére van szükség.

Önéletrajz küldésével az irodamabe@gmail.com vagy
sdonazzan@gmail.com email címen várjuk a jelentkezéseket. 

Továbbá személyesen is lehet érdeklődni:
Nagykanizsa,Csengery utca 121-ben.

+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
Képet küldhet a kunicsbalazs@gmail.com e-mail címre.

Építőipari vállalkozás egész éves munka-
végzésre kőművest és segédmunkást felvesz. 
Munkavégzés helye: Nagykanizsa és környéke. 
Kőműves napi bér: nettó 13.000 Ft/nap. Tel.: 06-
70/566-9385
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Pénzkereset, otthoni csomagolással! 06-90/    
603-607. (audiopress.iwk.hu, bruttó 635 Ft/perc, 
Audiopress Hungary; 06-20-910-4517).
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

68 éves rendezett körülményekkel élő özvegy nő, 
keresi alkoholmentes, független, ápolt, jó 
megjelenésű, utazást kedvelő férfi ismeretségét. 
Jelige: "Egymásra találhatnánk". Levelet 
Nagykanizsa, Pf.: 255-re várom.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
46 éves hölgy élettársat keres 55 éves korig 
odaköltözéssel. Tel.: 06-30/476-4632

Német nyelvből oktatást, külföldi munkára való 
felkészítést vállalok. Tel.: 06-30/509-7471
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Kisebb építőipari munkák, javítás, hőszigetelést 
vállalok. Tel.: 06-20/919-3791, 06-20/920-9017
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Matematika érettségire felkészítés, korrepetálás 
Nagykanizsán. Egyetemistáknak ZH-ra, vizsgára 
felkészítés matematikai és gazdasági tárgyakból. 
Hívj bizalommal! Tel.: 06-30/668-63-07
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Mindennemű építőipari, kőműves, burkolói mun-
kát, tetőfedést, térkövezést, festést vállalok. 
Vállalkozók ne hívjanak!!! Tel.: 06-30/560-38-12

Nyílászárók, redőnyök, szúnyoghálók februárban 
50% kedvezménnyel, nyugdíjasoknak +10%. Tel.: 
06-20-971-3709
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Asztalos munkákat vállalok rövid határidővel, 
Nagykanizsa és környékén. Tel.: 06-30/66-198-58
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Zalakaroson egész évben működő Behan 
Gasztro Étterem várja vendéglátásban jártas, 
tapasztalattal rendelkező felszolgáló jelentke-
zését, aki idővel vezetői feladatokat is el tud látni. 
Keresünk pultost, szakácsot, gyakorlattal rendel-
kező konyhai kisegítőt. Tel.: 06-30/644-2989
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsai építőipari vállalkozás segédmun-
kást, szakképzett ácsot és kőművest keres. Érd: 
30/947-2700  h-p: 8-16 óráig.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kiváló eszkort munkák Németországban. Folya-
matosan keresünk 18-40 év közötti lányokat. Amit 
ajánlunk: korrekt feltételek, családias munka-
körülmények, kedves kolléganők. Kiváló munka-
lehetőség! Jelentkezz e-mailen: Selyna@escort-
live.de. Csatold hozzá legjobb teljes alakos 
képedet, írd le alapvető adataidat. Azonnal 
felveszünk veled a kapcsolatot. Ne hagyd ki ezt a 
lehetőséget, csatlakozz hozzánk! Remélem nem 
sokára találkozunk! (Bluemax Event & 
Veranstltung Agentur UG)
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Kanizsai Dorottya Kórház közalkalmazotti 
jogviszonyban vízvezeték szerelő, lakatos, rakodó 
és gépjárművezető-rakodó munkatársakat keres. 
Érdeklődni Karácsony Károly műszaki főmunka-
társnál lehet. Tel.: 06-93/502-081
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Antikvárium vásárol új és használt könyveket, 
diafilmet, porcelánfigurákat, porcelán készleteket, 
réztárgyakat ill. komplett hagyatékot. Tel.: 06-
20/233-1565
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Termelői méz eladó! Házhozszállítással is. Akác-, 
gesztenye-, vegyes-, repce- és hárs méz. Termelői 
mézes üveget cserélek. Cím: 8800 Nagykanizsa, 
Hunyadi u. 33-35. B lp. 1/5. Tel.: 06-30/213-30-99
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolok kerékpárt, játékot, porcelánt, szer-
számot, talicskát, lakberendezést, konyha 
felszerelést, apró bútort, működő és rossz 
háztartási gépeket, mosógépet, tűzhelyt stb. 
egyéb rossz használható holmit, talicskát. 
Lomelszállítás. Tel.: 06-30/398-65-59
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Lomtalanítás, takarítás, felesleges bútorok, lom 
elszállítása akár ingyen is, komplett házkipakolást 
is vállalok, vashulladékot felvásárolok! Hívjon 
bizalommal. Tel.: 06-70/270-5769
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolok mosógépet, centrifugát, biciklit, robo-
gót, játékot, könyveket, porcelánt és porcelán 
figurákat, diavetítőt, diafilmeket, lego-t, bútorokat, 
kinőtt gyerek- és felnőtt ruhákat, festményeket. 
Lomtalanítást vállalok. Hívjon bizalommal 06-
30/385-4817
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Vásárolok porcelánt, porcelán figurákat, festmé-
nyeket, komplett hagyatékot. Hívjon bizalommal, 
Ács Tibor 06-30/385-4817.

Lomelszállítás!!! Felesleges bútorok lom elszál-
lítása, komplett lakás/ház kipakolása, udvar 
tisztítása, lomtalanítás, takarítás akár ingyen is, 
bármilyen vashulladékot felvásárolok! Hívjon 
bizalommal 06-30/447-14-52

Vásárolok porcelánt, gyerekjátékot, könyveket, 
kerékpárt és továbbá HAGYATÉKOT. Tel.: +36-
30/447-1452

Vennék hagyatékot + garázsberendezést, szer-
számokat, gépeket stb. Tel.: 06-30/819-59-64

200 kg-os hízó felel eladó. Érd.: 06-93/319-962
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

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).
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Angol tanítást, nyelvvizsgára, érettségire felké-
szítést, korrepetálást, szövegfordítást vállalok 
Nagykanizsán. Rugalmas időbeosztással. Tel.: 06-
20/477-6334
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Munkás úton vásárolnék I. vagy II. emeleti egyedi 
fűtéses, erkélyes lakást saját részre. Tel.: 06-
93/324-064, 06-30/440-2827
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Nagykanizsán teljesen felújított 1,5 szobás, 
udvari lakás eladó vagy elcserélhető 2 vagy 3 
szobás nagykanizsai lakásra vagy családi házra. 
Tel.: 06-30/258-7369 csak 16 óra után.
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Bartókban sürgősen eladó egy földszinti, 1 
szobás, gázas lakás. Tel.: 06-30/341-2444
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsától 4 km-re, teljesen felújított, 2 
szoba + nappali, amerikai konyhával, nagy 
teraszokkal családi ház eladó. Tel.: 20/9105-333
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Üzlethelyiség Nagykanizsán belvárosában frek-
ventált helyen bármilyen tevékenységre 
(megosztás lehetséges) díjtalan parkolási 
lehetőséggel hosszú távra kiadó vagy 26 MFt-ért 
eladó Tel.: 06-20/339-6060
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Öregförhéncen szőlőbirtok eladó. Tel.: 06-30/ 
557-7682
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Letenyén 1563 m2-es telken, 442 m2-es csarnok, 
műhely, szociális épület 9,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: 
06-30/9292-622
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—
Balaton déli partján 20 éve működő fa újságos 
pavilon eladó vagy kiadó akár céggel is. Jól 
bejáratott, teljes felszerelèssel, pénztárgéppel, 
kipakolási lehetőséggel. Szezonális játék, 
ajándék, hírlap árusító hely. Tel.: 06-20/489-1001
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Nagykanizsán belvárosban, 1 szobás, gázas, 
bútorozott lakás nem dohányzónak kiadó. Tel.: 06-
30/366-6533
–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—

Autókat vásárolunk bontásra, elszállítás és 
hivatalos igazolás kiállítása ingyenes. Tel.: 06-
20/4455-665

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

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

B É R L E M É N Y E K

A P R Ó H I R D E T É S E K

TÁ R S K E R E S É S

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!

WWW.KANIZSAINFO.HU
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ELIXIR SZALON
sminktetoválás és kozmetika

Nagykanizsa, Kálvin tér 4. l Tel.: 36 (30) 261-0310

l

l Forradalmian új Picosur lézerrel
l Rövid ideig, kiváló eredménnyel
   leghatékonyabban, fájdalom mentesen
l Tökéletes arcbőr fénysebességgel
l Pórusösszehúzó, gyulladáscsökkentő,
   pigmentkezelő Picosur lézerrel

 Minőségi test- és sminktetoválás eltávolítás

Nagykanizsa,
Dél-Zalai Áruházzal

szemben,
CIB Bank mellett

Nagykanizsa,
Dél-Zalai Áruházzal

szemben,
CIB Bank mellett

Ünnepi alkalmakra
igazán ér tékes ajándék
az arany - és ezüstékszer.

Ünnepi alkalmakra
igazán ér tékes ajándék
az arany - és ezüstékszer.

Tör t arany felvásár lás , beszámítás .Tör t arany felvásár lás , beszámítás .

VOKSH  
AUTÓSISKOLA  
Nagykanizsa, Ady u. 30. 
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AKKUMULÁTOR
SZAKBOLT és

SZERVIZ
 

AKKUMULÁTOR
SZAKBOLT és

SZERVIZ

      Kínálatunkból:
45 Ah       12 000 Ft-tól
55 Ah       15 000 Ft-tól
72 Ah       19 500 Ft-tól
100 Ah     26 000 Ft-tól
155 Ah     37 500 Ft-tól
210 Ah     52 500 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

TÉLI VÁSÁR!TÉLI VÁSÁR!

Boszorkány út 2. (Tesco üzlet sor)
az alábbi kiemelt akcióval várja

kedves régi és új vásárlóit: 

Boszorkány út 2. (Tesco üzlet sor)
az alábbi kiemelt akcióval várja

kedves régi és új vásárlóit: 

Ezen kívül még számos mangalica, vadhúsos
és hagyományos eljárással készült

házias termék kínálatával várjuk vásárlóinkat.

Ezen kívül még számos mangalica, vadhúsos
és hagyományos eljárással készült

házias termék kínálatával várjuk vásárlóinkat.
Az akció 2019.02.04-től 2019.02.28-ig, illetve a készlet erejéig tart.Az akció 2019.02.04-től 2019.02.28-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Nyitva: hétfőtől-szombatig 8-19, vasárnap 9-16 óráig.Nyitva: hétfőtől-szombatig 8-19, vasárnap 9-16 óráig.

Lecsó kolbász
Kolozsvári szalonna

Parasztkolbász csemege, csípős
Füstölt főtt császár

Hagyományosan készült füstölt comb, tarja
Kocsonya

Lecsó kolbász
Kolozsvári szalonna

Parasztkolbász csemege, csípős
Füstölt főtt császár

Hagyományosan készült füstölt comb, tarja
Kocsonya

899 Ft/kg  
1999 Ft/kg 

1699 Ft/kg 

1999 Ft/kg 

2299 Ft/kg 

649 Ft/db
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