FÜL-ORR-GÉGE
SZAKRENDELÉS
LÉZERSEBÉSZET

Hétfő, Szerda 16h-18h,
Szombat 8h-10h

Dr. Totth László
főorvos

Kaposvár, Petőfi tér 4.
(volt rendelőintézet)

K A P O S VÁ R É S KÖ R Z E T E 

TERÁPIA

7400 Kaposvár, Honvéd u. 14/b.

2 0 1 7 . jan uár 2 7 . XXI/4.

+36(20)966-9914

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS!

Kaposvárra jön a Cirkuszhercegnő!

Dr. Kozáry Miklós szülész-nőgyógyász rendelőjében

BIO-ELEKTROMÁGNESES TERÁPIA
Fájdalmas ízületi- és gerincproblémák,
keringési zavar, stroke utáni állapot,
fülzúgás, idegbántalmak
kezelése és fájdalomcsillapítás.
Bejelentkezés: +36-30/459-7838

Stone-textil
használtruha üzlet
Kaposvár, Fő u. 22.

FEBRUÁR 1-jén
JELMEZ ÉRKEZIK
FEBRUÁR 2-TŐL ÓRIÁSI
TÉLI VÁLLFÁS LEÁRAZÁS
MINDEN VÁLLFÁS -30%
KEDVEZMÉNNYEL
Az akció kizárólag a vállfás termékekre vonatkozik 2017. febr. 2-15-ig ill. a készlet erejéig
érvényes. Az akció nem vonatkozik a síoverálokra, táskákra és cipőkre.

Március 19-én vasárnap 19 órakor a
kaposvári
Szivárvány Kultúrpalotában vendégszerepel
a Pesti Művész Színház (korábbi nevén:
Fogi-Bulvárszínház).
Kálmán Imre egyik
legnagyszerűbb operettje, A cirkuszhercegnő lesz műsoron,
ismert fővárosi színészek: Vadász Zsolt
(a Budapesti Operettszínház
tagja),
Fogarassy Bernadett,

Gyurity István, Bodrogi Attila, Czető Roland, Tunyogi Bernadett főszereplésével.
A népszerű Kálmán
melódiák - Egy drága szempár, Trombita zeng és recseg a
dob, Kislány vigyázz,
Máma itt, holnap ott,
oly mindegy - ebből
az operettből valók.
Titkok, álarc mögé
bújt szerelmes, az
arisztokrácia diszkrét
bája, a cirkuszporond
csillogása mögötti vi-

lág, mindebbe bepillantást enged a Pesti
Művész Színház legújabb két felvonásos
operettje. A Cirkuszhercegnő élő zenekari kísérettel, Bíró
Attila
vezetésével
kerül színpadra Kaposváron (Noszlopy
G. u. 5-7.)
Jegyek (3200 és
3800 Ft-os áron) itt,
továbbá a Kaposvári
Tourinformban, valamint a jegy.hu oldalon
válthatók.

www.szuperinfo.hu/somogy/kaposvár

Nyitva tartás: H - P: 8:00 - 18:00, Szo: 8:00 - 12:00

MANNA MÉZBOLT
TOROKFÁJÁS?
HÁRSMÉZ!

300 FT-OS KUPON

Az akció a 900 g-os hársmézre vonatkozik 2017. 01.20-tól 02.28-ig
Az ár az áfát tartalmazza.

Kaposvár, Teleki u. 7. fsz. 7. (Szuperinfóval szemben)

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ

30/467-0747

Kaposvár, Teleki u. 7.

www.andreamasszazs.hu

♦ Egész testmasszázs
♦ Hátmasszázs
♦ Talpmasszázs
♦ Méregteleníto
masszázs
♦ Kismama masszázs
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HATHA JÓGA

Táibl Eszter 20/9464-932

Kaposvár,
u. 3.27.
2017. Fő
január
(Művészbejáró)

(3nyelvű) Oklevelet adó

MASSZôRKÉPZÉS
indul

KAPOSVÁRON
2017. február 13.-tól

Svéd frissítőmasszázs 39.000 Ft
Nyirokmasszázs.42.000 Ft
Reflex talpmasszázs.42.000 Ft

Érd: 06 70/369-8655
Fnysz: 00777-12

Ingatlan értékesítésre, kiadásra vonatkozó
energetikai jelmagyarázat:
„ET:-” tanusítvánnyal nem rendelkezik,
„ET: A.,B...” tanusítvánnyal rendelkezik.

Apró
ÁLLÁST KÍNÁL

Alkalmi munkavállalókat keresünk Kaposvár és környékérõl
havi 15 napos munkavégzésre.
Munkaidõ: 6:00-14:00 illetve 8:0016:00. Jelentkezni és érdeklõdni:
somogy@humaniahrsgroup.hu,
+36-70/338-7218
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19
éves kortól, top keresettel. Tel.:
00-43-664-599-96-95,
+3630/313-3516
Motoros futárt felveszek Kaposváron étel kiszállítására. +3670/907-6148
Operátori, könnyű fizikai munkalehetőség. Fix alapbér és béren
kívüli juttatások. Jelentkezni a
+36-20/330-1072 és +36-20/2419152 számokon lehet
Tabi gyárba dolgozókat felveszünk! Bér nettó 130-170 ezer
munkakörtől
függően,
cafeteriával! Céges busz van! Kaposvárról,
Siófokról!
+3620/3939-238, +36-30/476-8657,
engedélyszám:
49765-1/20085100595
Nettó 170-220 ezer Ft közötti
bérekkel gyári operátorokat, targoncásokat, karbantartókat felveszünk Vas megyébe! Ingyenes
szállás
vagy
albérlet-támogatás van! +3630/282-6263, +36-20/367-0345,
engedélyszám: 49765-1/20085100595

Győr és környékére betanított
munkásokat keresünk azonnali
kezdéssel hosszú távra. Ingyenes szállás. Több fő esetén helyi személyes tájékoztatás és
szállítás a felvétel helyszínére.
+36-30/4143814,
+3630/8794268,
adatbank@
isgpersonal.com
JÁRMŰ
Simson kismotort vásárolnék,
üzemképtelen is érdekel. Érd.:
+36-20/351-3711
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +3670/669-7777
INGATLAN
Kecel-hegyen panorámás építési
telek eladó. +36-20/587-6710
Telkek leköthetőek a Kaposvár
Rózsadomb Lakóparkban. A
2017-ben induló beruházásnál
120 m2-es iker-, családi házak
készülnek, igényes kivitelben.
CSOK igénybevehető! Érdeklődni: +36-20/3517-466 számon.
Balatonbogláron, 1.600 m2-es,
lakóövezeti telek eladó. Irányár:
29.000.000 Ft. Akkor fizet, amikor a házat felépíti. +36-20/9703046
www.ingatlan.
com/20954958

Szennai „Zöldek”bálja

2017. február 18.
A jegyek megvásárolhatók/infó: SZENNAI ISKOLA: 82/584-031
3800 Ft/fő (támogató jegyek: 1500 Ft/db)

Redőnyakció! Redőny, reluxa, szalagfüggöny, napellenző
50-60%
kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény. Tel.: 82/416-888;
85/450-396; 06-30/620-8258

ABLA

K

Akció! Februárban minden műanyag nyílászáró beszerelési
árából -50%. Kedvező áron redőny, szúnyogháló stb. javítás.
Részletek: Kiss és Társa. Telefon: +36-30/377-1020.

SZOLGÁLTATÁS
Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat?
Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.:
+36-82/823-958, 06-30/956-7015
Költöztetés,
kisés
nagykocsival is. Rakodási és/
vagy nyugdíjas kedvezmény.
+36-30/947-4201

Áru-, bútorszállítás, költöztetés kedvező áron, bármikor.
Tel.: +36-30/947-3005; +3682/424-129

Y
ŐN
D
RE CIÓ
AK
Redőny, reluxa, szúnyogháló,
szalagfüggöny szerelése, javítása. Vidéken is! 60-70%-os árakon! Plusz nyugdíjas-kedvezmény! Részletek: 06-30/295-6555.
(Akció időtartama: 2017.01.2002.28-ig)
Redőnyjavítás,
-készítés.
Gurtnicsere. Fa-műanyag. Nonstop. Kötelező szellőző-berendezések utólagos beépítése.
+36-30/912-6429
TÁRSKERESÉS
170/70/54 Egyedülálló férfi társat keres. +30-20/290-7365
EGYÉB
Palackot vásárolok (PB, ipari
gáz). Tel.: 06-20/368-1233
Birkacsengőt,
lócsengőket,
marhakolompokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat
vásárolok. Érd.: +36-30/9799529
Mosógépek kifogástalan állapotban eladók. Hibás gépet beszámítok.
+36-20/402-5892,
+36-30/839-4967, +36-70/2824467
Kukoricavetőmagok: Dekalb,
Pioneer, Syngenta januárban akciósan rendelhetõk házhozszállítással. www.kukoricavetomag.
hu Tel.: +36-20/980-4449

Dunnákat, párnákat 17.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, régiséget vásárolok. Hívásra házhoz megyek. +36-20/397-7337
LAKÁS
Igényesen felújított, 2. emeleti,
kétszobás, 47 m2-es panellakás
nyugodt környezetben, Béke utcában eladó. +36-20/433-5800
Kaposvár belvárosában 68 m2es, teljesen felújított lakásomat
eladnám vagy fonyódi, állandóan
lakható igatlanra cserélném. +3670/381-5355
OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, szakács,
cukrász, pincér, vendéglátásszervező-vendéglős, vendéglátó eladó, aranykalászos gazda OKJ
tanfolyam.
+36-70/637-4750.
www.minervakft.hu
(E000909/2014/A001-A011)
Angol/német oktatás, fordítás.
Family Nyelviskola, +36-20/7758128

Keresse
értékesítőnket:
+36-70/317-7513

2017. jaunár 27.
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2017. 01. 30. – 2017. 02. 05.
A csillagok több kedvező meglepetést is tartogatnak Önnek erre
a hétre! Így bármibe is fogjon, az nem csak, hogy eredménnyel
fog járni, de maga a folyamat is gyors és könnyű lesz! Továbbá
a csillagok azt üzenik, merje kihasználni a tehetségét!

Túl sokat aggodalmaskodik mostanában, és alaptalanul kezdett
el félni bizonyos dolgoktól. Bár a csillagok is valamelyest
összezavaró erővel hatnak Önre, olyannyira, hogy a legtöbb
dologban egyáltalán nem képes tisztán látni. Nyugodjon meg!

Ezen a héten folyamatosan telis-tele lesz energiával, ráadásul
minden olyan könnyen összejön, anélkül, hogy különösebben
meg kellene erőltetnie magát. A sok erő és a sikerek pedig arra
sarkallják majd, hogy többet segítsen másoknak.

Több időt kellene szánnia lelki világának rendbetételére. Kezdhetné azzal, hogy megtisztítja és átrendezi környezetét, közben
meglátja, hogy a lelkében is be fognak indulni a folyamatok.
Ha útközben fel is adná, akkor se tegye, végig tartson ki!

A hét elején nem igazán találja a helyét, mindamellett, hogy
szétszórt, nem csak gondolataiban, de tetteiben is kicsapongó.
A hét közepétől már változik ez a mentalitás, és késztetést érez
majd arra, hogy gyökerestül felforgassa az életét.

Mostanában nyitott lesz az újdonságokra, a változásokra. Bár
sokat álmodozik manapság, közben mégis aktív marad, gyors
és eredményes is. Ezáltal lehetséges az, hogy további lépéseket
tegyen vágyai elérésére. Merjen másokra támaszkodni.

Ha mostanáig azt érezte, hogy korlátozva és akadályoztatva
van, nem képes előrébb jutni, akkor jó hírünk van az Ön számára, ugyanis megszűnik ez a korlát. Végre léphet, cselekedhet, és
minden elérhető távolságba kerül. Sőt sikerekre is számíthat.

Szörnyen leterheltnek érzi magát és bármerre is lép, falakba
ütközik. Olyan érzése van, mintha a sors szándékosan hátráltatná. Talán így is van, és jó okkal próbálják Önt visszafogni.
Szánja ezt az időt a pihenésre, a feltöltődésre.

Nyugodt és kiegyensúlyozott napok elé néz, ugyanakkor pozitív
és eredményes is. Mostanában igazán elégedett lehet önmagával és teljesítményével. Csak akkor merülhetnek fel problémái,
ha valamilyen oknál fogva fel kívánja rúgni ezt az állapotot.

Sok minden másképp fog alakulni a héten, mint tervezte, és
ez meglehetősen bosszantani fogja Önt, és egyes terveinek sajnos gátat is fog vetni. De meg fogja látni, hogy miért történtek
így a dolgok, és egyfajta megvilágosodásban lesz része.

Új löketet kap a csillagoktól, hogy még nagyobb erővel és
ihlettel álljon feladatai elvégzéséhez és problémáinak megoldásához. Ezáltal rengeteg dolgot sikerülhet kiviteleznie, és
elvarrnia a szálakat. Mégis érez egyfajta nyugtalanságot.

A csillagok abban próbálnak a segítségére lenni, hogy felismerje, mi a helyes döntés és hogy merre kell mennie. Engedje, hogy
tereljék. Nem kell mindig olyan görcsösen kézben tartania az
irányítást. Engedjen életébe egy kis spontaneitást!

Adja fel apróhirdetését
nálunk és a harmadikat
AJÁNDÉKBA
adjuk!
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Akció időtartama:
2017.01.01-02.28.
Részletek: 82/222-069

tisztelettel megköszöni, hogy szervezetünk
részére utalták SZJA1%-ukat.
Ez az összeg 2016-ban 90.840 Ft volt.
Ezen összeget szervezetünk 25 éves jubileumi rendezvényére fordítottuk,
illetve városunkban végzett szűrővizsgálatok
tesztcsík szükségletét finanszíroztuk.
Tisztelettel kérjük, hogy 2017-ben is gondoljon szervezetünkre
adója 1%-val.

ADÓSZÁMUNK: 19195441-1-14.
Támogatásukat előre is köszönjük!

Kaposvár, Tallián Gy. u. 7/a.
Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-17-ig

30/315-9601

HAMBURGEREK		
Kicsi
Amerikai hamburger		
590.Amerikai sajtburger		
690.Gombás hamburger		
690.Baconos hamburger		
720.Piedone hamburger		
690.Kukoricás hamburger		
690.Gyrosos hamburger		
790.Csülkös hamburger		
790.			
GYROS, TORTILLA		
Kicsi
Gyros pitában			
750.Tortilla				
750.Gyros tál			890.Sajtos gyros tál			
990.Görög gyros tál			
990.			
				Feltétek
		Gyros hús
		
Hamburger hús
		Sajt
		Zöldségek

Nagy
990.1150.1150.1190.1150.1150.1390.1390.Nagy
1390.1490.1490.300.300.150.150.-

Áraink forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák.

IMPRESSZUM

Megjelenik: Kaposvár, Toponár, Kaposfő, Kaposfüred, Kaposmérő, Kaposújlak, Kiskorpád, Igal, Juta, Mernye, Somogyaszaló, Taszár, Szenna.Minden pénteken 30.000 példányban. Lapzárta: szerda 12 óra. Kiadja: Zselic Média Kft. Szerkesztőség: 7400 Kaposvár, Teleki u. 7. fsz. 1. Tel.: 82/222-069. Nyitva: H-SZE: 9:00-16:00; CS-P: 9.00-13.00; Felelős kiadó: Oláh Zsuzsanna
- ügyvezető igazgató Nyomdai előállítás: Délkelet-Press Kft., Békéscsaba, Kétegyházi út 18. Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől
elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el. A Kiadó az elfogadott
megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja.
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Holló Antikvárium és Könyvesbolt
Kaposvár, Múzeum u. 2. • 82/416-944

Napi
ajánlat
5. hét

2017. január 27.
Használt és antikvár könyvek vétele és eladása

Kaposvár,
Tallián Gy. u. 7/a.
Nyitva:
hétfőtől-péntekig
8-17-ig

Hétfő Karfiol leves
Rántott sajt, rizs, tartármártás
Kedd Korhely leves
Burgonyafőzelék, sült kolbász
Szerda Tejfölös burgonya leves
Erdélyi rakott káposzta
Csüt. Sajtkrém leves
Csirkemáj rizottó
Péntek Babgulyás
Farsangi fánk

A napi ajánlat
műanyag dobozban
kiszállítva 790 Ft
Rendelés felvétel: 8 órától
30/315-9601
Kiszállítás: 11-14-ig

Áraink forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák.

MŰKÖRÖM ALAPANYAGOK
széles választékban
valamint
4D/6D/8D pillák és kellékek
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA.

30/347-4984Körmös Mekka

Ahol a szépség
minden formában otthon van!
- csempék, járólapok
- ragasztók, fugázók
- szaniterek
- csaptelepek
- kádak, zuhanykabinok
- fürdőszobabútorok

Kaposvár, Kanizsai út 56.
Telefon:82/511-516
Nyitva: hétfő-péntek: 8-17;
szombat: 9-12 óráig

KÖRÖMGOMBÁS FERTŐZÉS
VAN A NAGYLÁBUJJÁN?
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató
Kórház klinikai vizsgálatban történő részvételre keres 12 év feletti betegeket, akik a
NAGYLÁBUJJ GOMBÁS
KÖRÖMFERTŐZÉSÉBEN SZENVEDNEK.
A lábujj körmén elváltozás látható,
“csúnya” és fájdalmas?
Információkért hívja a Somogy Megyei Kaposi Mór
Oktató Kórház Mycológiai laborját a következő számon:
+36-82/501-300 / 1707
A vizsgálat rendelkezik az illetékes hatóságok engedélyével a 2005.évi XCV törvény előírásainak megfelelően.
További felvilágosításért kérjük hívja
a kórház/rendelő alábbi telefonszámát:
+36-82/501-300 / 1707

Ajándék
a téli estékre

Miért rossz ötlet

Hőtartó
úti bögre*

úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?

• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:
06-82/565-489 (H-P: 8.00-12.00-ig)
7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak,
a készlet erejéig, 2017. február 10-ig.

