Keresse
értékesítőnket:
+36-70/317-7236
82/222-069
K A P O S VÁ R É S KÖ R Z E T E 

2 0 1 7 . február 3 . XXI/5.

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.-

Az önéletrajzírás
titkos receptje
Az önéletrajzzal kapcsolatban számos cikkel
találkozhatunk az interneten, de melyek azok a
valóban hasznosítható
dolgok, amikre oda kell
figyelnünk?

300.300.150.150.-

Folytatás a 3. oldalon

AZ IGAZI
REZSICSÖKKENTÉS!
Fa és műanyag nyílászárók,
garázskapuk, redőnyök
kedvező áron!

Áraink forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák.

Műanyag profilok széles
választékban az Ön igényei szerint.
Ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
Tel.: +36-70/601-7858 • www.kaposablak.hu
kaposablak@kaposablak.hu

VALENTIN NAPI AKCIÓ
a TESCO ÓRA-ÉKSZER
boltjában

AJÁNDÉKUTALVÁNY
♦ Egész testmasszázs
KAPHATÓ
♦ Hátmasszázs
♦ Talpmasszázs
30/467-0747
♦ Méregteleníto masszázs Kaposvár, Teleki u. 7.
♦ Kismama masszázs
www.andreamasszazs.hu

PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Br. 160000 Ft alapbér,

40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves
Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003

www.szuperinfo.hu/
somogy/kaposvár

Minden szives
ezüst ékszer
-50%
arany ékszer
-40%

KARIKAGYŰRŰK

széles választékban

www.kaposflexautoszerviz.hu

Törtarany felvásárlás
napi legmagasabb áron,
levásárlás esetén
+1000 Ft/g kedvezmény.

További akicóinkat
keressék üzletünkben.
Az akció 2017. 02.14-ig tart.
Az ár az áfát tartalmazza.

Kaposvár, Berzsenyi u. 13.,
Tesco üzletsor, 82/411-386
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(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

Tanulj hiányszakmát, keress átlagon felül!

Hegesztő és CAD-CAM és
CNC-progrAMozó tANfolyAMok
iNDulNAk Hétvégi oktAtássAl.

A képzés után állásajánlat és magas
kereseti lehetőség várja a tanulókat!
A jelentkezéshez hívja a 06 20 274 5344-es
számot, vagy írjon a jelentkezes@gransol.hu
e-mail címre.

Apró
ÁLLÁST KÍNÁL
Édesség forgalmazó cég üzletkötő kollégát keres. Gépjárművet,
telefont biztosítunk. Kiemelkedő
bérezés. Fényképes önéletrajzokat a edessegforgalmazas@
gmail.com cimre várjuk.
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19
éves kortól, top keresettel. Tel.:
00-43-664-599-96-95, +36-30313-35-16
Betanított dolgozókat keresünk
kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és győri munkahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. +36-70/354-9321
Gyenesdiási étterem keres
éves állásra szakácsokat, felszolgálókat, konyhalányokat kiemelt bérezéssel. Szállás megoldható!
Jelentkezni:
+36-30/9360-907
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompokat, juhászkampókat,
pitykéket,
tanyaberendezéshez
régiséget, hagyatékokat vásárolok. Érd.: +36-30/979-9529
JÁRMŰ
Simson kismotort vásárolnék,
üzemképtelen is érdekel. Érd.:
+36-20/351-3711
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +3670/669-7777

Kaposvár belvárosában 68 m2es, teljesen felújított lakásomat
eladnám vagy fonyódi, állandóan
lakható igatlanra cserélném. +3670/381-5355

INGATLAN
Kisebb-nagyobb erdőket, zártkerti részeket vásárolok mindenféle fafajtát. Készpénzzel fizetek.
+36-30/822-9075
Fonyódi, panorámás, lakóövezeti
telek eladó a Hátszegi utcában, a
dombtetőn, 1.054 nm-es. Ár:
9.800.000 Ft +36-70/450-0142,
www.ingatlan.com/6373804
SZOLGÁLTATÁS
Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat?
Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.:
+36-82/823-958, 06-30/956-7015

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

ABLA

K

CSALÁDI HÁZ

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

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)
Költöztetés, kis- és nagykocsival
is. Rakodási és/vagy nyugdíjas
kedvezmény. +36-30/947-4201
Redőnyjavítás,
-készítés.
Gurtnicsere. Fa-műanyag. Nonstop. Kötelező szellőző-berendezések utólagos beépítése. +3630/912-6429
EGYÉB

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

Mosógépek kifogástalan állapotban eladók. Hibás gépet beszámítok.
+36-20/402-5892,
+3630/839-4967, +36-70/282-4467
Palackot vásárolok (PB, ipari
gáz). Tel.: +36-20/368-1233.

Morzsolt, szemes kukorica eladó. Kaposvár belterületén ingyenes kiszállítással. Minimum
rendelhető mennyiség 2 mázsa
(100 kg/mázsa). 6.500 Ft/mázsa.
+36-20/965-6782
Vásárolok hagyatékot, ezüstöt,
bontóasztalt, gyalupadot, dunnát,
fateknőt, bútort, festményt és órákat. Értesítésre házhoz megyek.
Ramosné,
+36-30/979-8398,
+36-74/465-699
Szén akció 03.31-ig nagykereskedőtől közvetlen telephelyről mérlegelve rendelhető szállítással,
fekete és barna szén +36-30/5059195
Vásárolnék régi zsalugáter-ablakokat, pinceajtókat, nagykapu/bejárati ajtókat, boroshordókat, fateknőket,
konyhaszekrényt,
padokat, székeket, hagyatékból
való/feleslegessé vált tárgyakat,
edényeket, agancsot, stb. +3670/885-9950
Vásárolnék alakuló tánccsoportom részére népviseleti ruhákat.
Szoknya, fejkendő, vállkendő, főkötő, kötény, valamit tánccal kapcsolatos kiegészítők. +36-70/8859950
LAKÁS
Igényesen felújított, 2. emeleti,
kétszobás, 47 m2-es panellakás
nyugodt környezetben, Béke utcában eladó. +36-20/433-5800

Tulajdonostól eladó Letenyén
egy egyszintes, 135 m2-es+ tágas
garázs, háromszobás, két fürdőszobás luxusház nagyon igényes
anyagokkal és kivitelezéssel, háztartási helyiséggel, 1497 m2-es,
szép, parkosított kerttel, teljes berendezéssel áron alul. Tel.: 0630/298-4499
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
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Az önéletrajzírás
titkos receptje
Folytatás a címlapról

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. március 10-ig.

OVIVÁRÓ FARSANGI
JÁTSZÓHÁZ LEENDŐ
ÓVODÁSOKNAK
a Szent Margit Katolikus Óvodában
2017. FEBRUÁR 10. (PÉNTEK) 16:00 - 18:00
Szent Margit Katolikus Óvoda: Kaposvár, Búzavirág u. 20.
∙ +36-30-474-30-85
∙ www.szentmargit-ovoda.hu

Jelen cikkünkben azokra az
apró, de annál fontosabb témákra szeretnénk felhívni a
figyelmet, amellyel jelentősen
megnövelhetjük önéletrajzunk sikerességét.

maga. Az interneten elérhető
önéletrajz-sablonokat a HResek is ismerik, ezért jó, ha
a sablon kitöltésén túl időt
szakítunk az önéletrajzunk –
hiszen mint a neve is jelzi a
saját életünket mutatjuk meg
benne – megformázására,
egyedivé tételére.

Tipp: Használjunk kieme-

lést akár színnel, akár a szöveg félkövérré formázásával!
Hívjuk rá a figyelmet például
egy korábbi munkakörünkre,
vagy egy szakmai tanfolyamra akár programismeretre
– olyanokra amelyek relevánÜgyelj a helyesírásra!
sak lehetnek a jövőbeni pozíció szempontjából és ameEvidensnek tűnhet, mégis
mindig előkerül. Az elütött Tipp: Fektessünk be egy pro- lyekkel szintén kitűnhetünk a
karakterek, elvétett szóközök fesszionális portrékép készít- többi jelentkező közül!
nem csak rosszul mutatnak
Légy
az önéletrajzban, hanem azt
konkrét!
sugallják, hogy a szerzőjük
egy pontatlan ember, aki nem
A munkataügyel a részletekre. Ráadásul
pasztalaton
az önéletrajz is egyfajta munés iskolai végka, amivel dolgozik az ember
zettségen túl
– már csak amíg elkészíti –
jó, ha az önígy ebből lehet következtetni
életrajzunkban
a későbbi munkavégzés mifeltüntetjük
lyenségére is.
a
fontosabb
készségeinket
Tipp: Többszöri átolvasásis. Legtöbbször
nál a szemünk hozzászokik
azonban ezek
a hibákhoz, ezért küldés előtt
annyira általáváltoztassunk a betűméreten
nos és agyonés/vagy betűtípuson, mert
a szokatlan helyzetben sze- tetésébe, amelyet az önélet- használt szavak lesznek, mint
münk is éberebben figyel! rajz mellett akár a LinkedIn a „megbízható”, „keményen
Amint kijavítottuk a hibákat profiloldalunkon is felhasz- dolgozó” és „csapatjátékos”.
visszamódosíthatunk min- nálhatunk! Változtathatunk a
dent az eredeti formájára. betűtípuson, a színeken hogy Tipp: Gondoljuk át, hogy az
Emellett érdemes megkérni jól tagoltabb és átláthatóbb adott pozíció milyen készismerősöket, rokonokat is legyen a CV. Ellenben itt is ségeket kíván meg és ahhogy olvassák át nekünk az törekedjünk a kevesebb néha hoz mérten próbáljunk meg
önéletrajzunkat, ez egyben több elvre, hacsak nem egy konkrét képességeket feltünarra is jó, hogy új benyomá- kreatív munkatársi állásra tetni – persze olyat, ami valóban igaz ránk! Ügyfélszolsokat és ötleteket szerezzünk! pályázunk!
gálati munkánál ilyen lehet
Tűnj ki a tömegből – légy Irányítsd a HR-es szemét! például a tárgyalási készség,
a hatékony ügyfélkezelés, a
egyedi!
A túl sok jelentkező és az idő- prezentációs készségek, valaA munkanélküliség növe- hiány miatt sokszor nagyon mint a konfliktuskezelés.
kedésével egy-egy pozíció- kevés idő jut egy álláskereső
ra százasával érkezhetnek pályázati anyagának áttekinpályázatok. Emiatt is kerül tésére. Éppen ezért fontos,
manapság előtérbe az in- hogy megkönnyítsük a kivácvonline.hu
dividuum, vagyis az egyén lasztási szakemberek dolgát.

Kaposvár és Körzete Szuperinfó
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. 7. 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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Rónai Attila ÖTVÖSÜZLET
A LEGMODERNEBB
ÉKSZEREKTŐL A
LEGEGYSZERŰBBIG
MINDEN
MEGTALÁLHATÓ
NÁLUNK

VALENTIN NAPI AKCIÓ

• MINDEN ARANY, EZÜST ÉS SWAROVSKI
ÉKSZERBŐL 20% KEDVEZMÉNY!
• SZÍV MEDÁLOK BŐ VÁLASZTÉKA
ARANYBÓL ÉS EZÜSBŐL IS.

Kaposvár, Honvéd u. 21. Tel.: 82/526-022
ronaiekszer.e-aruhaz.com; ronaiotvosuzlet.hu
Nyitva tartás: H -P: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00
Az akció 2017. 02. 03-tól 02. 14-ig tart.

DAGANATOS BETEG? TÜDŐ PROBLÉMÁVAL KÜZD?
Segítsen magán tiszta Oxigén terápiával.
Mivel a rákos sejtek az oxigénszegény környezetet szeretik, így az oxigénmennyiség növelésével akadályozhatjuk vagy akár el is pusztíthatjuk őket
(Dr. Charles Graham, Dr. Otto Warburg).

A levegő 18-20 %-os oxigéntartalmánál jóval
magasabb, 90%-os oxigénartalmú tiszta levegő
belélegzésével hatékonyan javíthatunk
a páciens állapotán:
- csökkentheti a magas vérnyomást,
- aktiválhatja a szívműködést,
- felélénkítheti a memória funkciókat, ill. a központi idegrendszert
- javíthatja a szervek működését: vese, máj, prosztata, hasnyálmirigy,
- javíthatja a daganat elleni immunitást.
STROKE vagy INFARKTUS utáni felépülésben is
nagy segítséget tud nyújtani a 90%-os Oxigénterápia!

PARTNER KISÁRUHÁZ
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELÉSI ÉS
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

Ízelítő ajánlatunkból:

• Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok,
gázkonvektorok, radiátorok
• Füstcsövek, szobatermosztátok
• Alkatrészek WC tartályokhoz,
csaptelepekhez, bojlerekhez
• Ötrétegű csövek, rézcsövek,
KPE csövek, PVC csövek

KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 15., 82/416-019
e-mail: partnerkisaruhaz@gmail.com

AZ OXIGÉNTERÁPIA TELJESEN MENTES MINDENNEMŰ
KOCKÁZATTÓL ÉS MELLÉKHATÁSTÓL!
GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA SAJÁT MAGA, HOGY MILYEN
POZITÍV HATÁSSAL BÍR SZERVEZETÉRE A TISZTA OXIGÉN!
Próbálja ki a készüléket most ingyen!
KÉRJEN EGY INGYENES
PRÓBÁT,
0630-742-3039
• www.sanatory.hu
MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!!!

06-30-742-3039 - www.sanatory.hu

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!

BŐRGYÓGYÁSZATI LÉZERTERÁPIA
Kaposvár, Gróf Apponyi u. 41.

Vírusos szemölcs, bőrkinövés, érdaganat, benőtt köröm kezelése.

Napi
ajánlat
6. hét

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

Hétfő

Cukorborsó leves
Párizsi csirkemellfilé, burgonyapüré, sav.
Kedd Májgaluska leves
Pàsztortarhonya, savanyúság
Szerda Zöldséges rizsleves
Rakott burgonya, savanyúság
Csüt. Brokkoli krémleves,
Töltött csirkecomb, kukoricàs rizs
Péntek Gulyás leves
Rizsfelfújt, vanília öntettel

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.

FELNŐTT ÉS GYERMEK BŐRGYÓGYÁSZAT.

06-30/240-6879 ♦ DR. HORVÁTH GÁBOR

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)

