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AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ

30/467-0747
Kaposvár, Teleki u. 7.

www.andreamasszazs.hu

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

TERÁPIA
7400 Kaposvár, Honvéd u. 14/b.

Dr. Kozáry Miklós szülész-nőgyógyász rendelőjében

Bejelentkezés:  +36-30/459-7838

BIO-ELEKTROMÁGNESES TERÁPIA
Fájdalmas ízületi- és gerincproblémák,

keringési zavar, stroke utáni állapot,
fülzúgás, idegbántalmak

kezelése és fájdalomcsillapítás.

VALENTIN NAPI AKCIÓ 
a TESCO ÓRA-ÉKSZER 

boltjában

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

Az akció 2017. 02.14-ig tart.
Az ár az áfát tartalmazza.

Törtarany felvásárlás 
napi legmagasabb áron, 

levásárlás esetén
+1000 Ft/g kedvezmény.

További akicóinkat 
keressék üzletünkben.

Minden szives
ezüst ékszer 

-50%
arany ékszer 

-40%

KARIKAGYŰRŰK
széles választékban

A KOMETA 99 Zrt.
Raktári betanított munkatársakat és 

csomagoló betanított munkásokat
keres azonnali kezdéssel, hosszú távú 

munkavégzésre Kaposvárra.

Elvárások:
 • Minimum 8 általános iskolai végzettség
 •Nagy munkabírás, megbízhatóság
Előny: 
 •Termelő üzemben szerzett tapasztalat
Juttatások:
 • Versenyképes jövedelem
 • Hosszú távú munkalehetőség
 • Béren kívüli juttatási rendszer
 • Havi egyéni teljesítményfüggő prémium
 • Utazási hozzájárulás
 • Napi üzemi étkezés
 • Kedvezményes üdülési lehetőség
A jelentkezéseket önéletrajzzal az alábbi postai vagy 

e-mail címre várjuk:  KOMETA 99 Zrt.: HR iroda
7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.; e-mail: hr@kometa.hu

Személyesen: személyi portán
az önéletrajz leadásával.

A KOMETA 99 Zrt. hazánk egyik legnagyobb 
sertésfeldolgozója, amely az Európai Unió 
számos országában is kiemelkedően fontos 

piaci szereplővé vált bővíti csapatát.
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KAPOSVÁR, Újpiac tér 4.
Távolsági Buszpályaudvarnál (volt CBA)
Nyitva: H-P: 8:30-17:30; Szo: 8:30-12.30
Tel.: 06-20/244-7337
E-mail: bosegbutor@gmail.com,
www.bosegbutor.hu

ANTIK
kis szekrény

BŐSÉG HASZNÁLT CIKK

6.900 Ft

9.900 Ft

BONTÓ
ASZTAL

15.900 Ft

RETRÓ
lemezjátszó+rádió

PARKOLÁSI LEHETŐSÉG
A KALMÁR ÉS
TELEKI UTCAI
PARKOLÓBAN

BŐRÖND
vászon

védőburkolattal 6.900 Ft

19.000 Ft

ANTIK
szék

A  BŐSÉG BÚTOR MELLETT

6.900 Ft

ESERNYŐTARTÓ
festett

RETRÓ
DIAVETÍTŐ
dobozával

10.900 Ft

Stone-textil
Kaposvár, Fő u. 22. 

Nyitva tartás: H - P: 8:00 - 17:00, Szo: 8:00 - 12:00

Minden szerdán
teljes kilós

árucsere

Február 16-án
TAVASZI vállfás árucsere 

és átmeneti cipők 
érkeznek

használtruha üzlet

BŐRGYÓGYÁSZATI LÉZERTERÁPIA
Kaposvár, Gróf Apponyi u. 41.

Vírusos szemölcs, bőrkinövés, érdaganat, benőtt köröm kezelése.
FELNŐTT ÉS GYERMEK BŐRGYÓGYÁSZAT.

06-30/240-6879 ♦ DR. HORVÁTH GÁBOR

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

300 FT-OS
KUPON

Az akció a 900 g-os 
hársmézre vonatkozik 
2017. 01.20-tól 02.28-ig.

Egy üvegre egy kupon váltható be.

MANNA
MÉZBOLT

TOROKFÁJÁS?
HÁRSMÉZ!



2 2017.  február 10.

Ingatlan értékesítésre,
kiadásra vonatkozó

energetikai jelmagyarázat: 
„ET:-” tanusítvánnyal

nem rendelkezik,
„ET: A.,B...” tanusítvánnyal

rendelkezik.

ÁLLÁST KÍNÁL
Kaposváron, Cseri városrészre, 
Toponárra megbízható munkatár-
sat keresek reklámanyagok ter-
jesztésére. +36-20/599-6916
Birkacsengőt, lócsengőket, mar-
hakolompokat, juhászkampókat, 
pitykéket, tanyaberendezéshez 
régiséget, hagyatékokat vásáro-
lok. Érd.: +36-30/979-9529
Gyárba munkásokat felveszünk 
nettó 130-180 ezer Ft között So-
mogy megyei, ill. nettó 170-220 
ezer Ft (+szállás) Zala és Vas me-
gyei munkákra, várostól függően! 
ingyenes szállás, céges busz, al-
bérlet támogatás, cafeteria van! 
Ha kevesli a bérét, váltson, most 
hívjon! +36-20/401-7059, +36-
30/476-8657, engedélyszám: 
49765-1/2008-5100595 
Nemesfém kereskedelemmel 
foglalkozó piacvezető cégünk az 
egész megye területére keres ér-
tékesítő munkatársakat, vezető-
ket, uniós kereseti lehetőséggel. 
Előny, de nem elvárás kereskedel-
mi, üzletkötői vagy vezetői múlt. 
Az önéletrajzot a cs.domonkos@
fourgates.hu e-mail címre várjuk. 
+36-30/398-69-29
Ausztriai Nightclub hostess mun-
kára keres csinos lányokat 19 
éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43-664-599-96-95, +36-30-
313-35-16

Apró

Szivárvány Kultúrpalota; Kaposvár, Noszlopy G. u. 5-7.
2017. március 19. vasárnap 19.00

Az előadásra jegyek a Szivárvány Kultúrpalotában és a 
Kaposvári Tourinformban, továbbá a jegy.hu oldalon 

válthatók 3200 Ft, illetve 3800 Ft-os áron.

Dunaföldvári telephellyel
rendelkező fuvarozó cég

NEMZETKÖZI 
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET

keres nyugat-európai országok 
közötti utakra. Modern gépjárművek, 

rendszeresen itthon töltött 
pihenőidő! Napi díjas bérezés!

Elérhető jövedelem: 
400-500 eFt/hó.

Érd.: 06-20/928-5733

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
sebestyen.monika@kvgy.hu email címen 

lehet 2017. febr. 28-ig.

- Lakatos üzembe hegesztőt
- Műanyag alkatrészgyártó üzembe 
  gépbeállítót és sorjázót
- Kereskedelmi osztályra németül beszélő 
  export értékesítési munkatársat 
- Szerelő II üzembe villanyszerelő 
  végzettséggel berendezés szerelőt
- Forgácsoló üzembe esztergályost 
- Galván üzembe betanított 
  munkatársakat keresünk.

Dologzni tudó és akaró üzletkötőt 
keresek. Fényképes jelenkezések: 
kaposvaruzletkoto@gmail.com

JÁRMŰ
MZ-250 luxus motorkerékápárt ven-
nék. Szürkét, 88-as évjárattól, lejárt 
műszakis is érdekel. +36-30/623-9333
Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függet-
lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, kis- és nagykocsival 
is. Nyugdíjas kedvezmény. +36-
30/947-4201, 82/310-826
Redőnyjavítás, -készítés. 
Gurtnicsere. Fa-műanyag. Non-stop. 
Kötelező szellőző-berendezések utó-
lagos beépítése. +36-30/912-6429
Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat? 
Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.: 
+36-82/823-958, 06-30/956-7015
VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkí-
vüli árengedmény! Árainkról bő-
vebben: www.varrogepszerviz.net 
+36-70/565-2922
Szobafestés, mázolás. Ingyenes 
felmérés. Kedvező ár. +36-
20/385-8541 Dávid

EGYÉB
Mosógépek kifogástalan állapot-
ban eladók. Hibás gépet beszámí-
tok. +36-20/402-5892, +36-
30/839-4967, +36-70/282-4467
Dunnákat, párnákat 17.500 Ft/kg-
ig, hagyatékot, régiséget vásáro-
lok. Hívásra házhoz megyek. +36-
20/397-7337

Vásárolnék régi zsalugáter-abla-
kokat, pinceajtókat, nagykapu/be-
járati ajtókat, boroshordókat, fatek-
nőket, konyhaszekrényt, padokat, 
székeket, hagyatékból való/feles-
legessé vált tárgyakat, edényeket, 
agancsot, stb. +36-70/885-9950
Vásárolnék alakuló tánccsoportom 
részére népviseleti ruhákat. Szok-
nya, fejkendő, vállkendő, főkötő, 
kötény, valamit tánccal kapcsolatos 
kiegészítők. +36-70/885-9950
Teleszkópos kerékpár 34.500 Ft-
ért, állólámpa 14.500 Ft-ért, Láb-
masszírozó 4000 Ft-ért eladó. 
+36-30/534-4248
Csökkenő férfierő? Van megol-
dás, kipróbált. +36-30/983-0392
Palackot vásárolok (PB, ipari 
gáz). Tel.: +36-20/368-1233.

 LAKÁS
Igényesen felújított, 2. emeleti, 
kétszobás, 47 m2-es panellakás 
nyugodt környezetben, Béke utcá-
ban eladó. +36-20/433-5800

OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, szakács, cuk-
rász, pincér, vendéglátásszervező-
vendéglős, vendéglátó eladó, arany-
kalászos gazda OKJ tanfolyam. 
+36-70/637-4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Angol/német oktatás, fordítás. 
Family Nyelviskola, +36-20/775-8128

SZABADIDŐ-ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlói márciusi fél-
panziós üdülés 19.000 Ft/fő/hét. 
+36-30/867-6550

ÁLLAT
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
650,-Ft/db. Tel.: +36-20/204-2382

Morzsolt, szemes kukorica el-
adó. Kaposvár belterületén in-
gyenes kiszállítással. Minimum 
rendelhető mennyiség 2 mázsa 
(100 kg/mázsa). 6.500 Ft/mázsa. 
+36-20/965-6782
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Kaposvár és Körzete Szuperinfó: Megjelenik: Kaposvár, Toponár, Kaposfő, Kaposfüred, Kaposmérő, Kaposújlak, Kiskorpád, Igal, Juta, Mernye, Somogyaszaló, Taszár, Szenna. Minden pénteken 30.000 példányban.  Felelős kiadó: Zselic Média Kft. 7400 Kaposvár, Teleki u. 
7. fsz. 1. 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. IMPRESSZUM

Áru-, bútorszállítás, költözte-
tés kedvező áron, bármikor. 
Tel.: +36-30/947-3005; +36-
82/424-129

REDŐNY

AKCIÓ
Redőny, reluxa, szúnyogháló, 
szalagfüggöny szerelése, javítá-
sa. Vidéken is! 60-70%-os ára-
kon! Plusz nyugdíjas-kedvez-
mény! Részletek: 06-30/295-6555. 
(Akció időtartama: 2017.01.20-
02.28-ig)

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

ABLAK
Akció! Februárban minden mű-
anyag nyílászáró beszerelési 
árából -50%. Kedvező áron re-
dőny, szúnyogháló stb. javítás. 
Részletek: Kiss és Társa. Tele-
fon: +36-30/377-1020.

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. március 10-ig.

7500 Nagyatád, Bajcsy-Zs. út 1., I. em. 9.

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?

• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

06-30/827-8529
HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

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.

KÖRÖMGOMBÁS FERTŐZÉS 
VAN A NAGYLÁBUJJÁN?

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 
Kórház klinikai vizsgálatban történő rész-
vételre 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 engedélyé-
vel a 2005.évi XCV törvény előírásainak megfelelően. 

További felvilágosításért kérjük hívja
a kórház/rendelő alábbi telefonszámát:

+36-82/501-300 / 1707

Költöztetés, teherfuvarozás az 
Ön igényeihez igazodva rövid- 
vagy hosszúplatós tehergépko-
csival. Igény szerint rakodóbri-
gáddal. Precíz munka, ingyenes 
felméréssel! +36-20/965-6782; 
www.lenartbau.com

KÖLTÖZTETÉS
+36-20/965-6782

Gépi földmunkák, bontás, alapo-
zás, pincetömbök ásása, terepren-
dezés, betontörés, mezőgazdasá-
gi munkák (szántás, vetés, stb.), 
teherfuvarozás (fix és billenős tgk-
val), középületek teljes körű kivite-
lezése. +36-20/965-6782

A KOMETA 99 Zrt.
Villanyszerelő munkatársat

keres azonnali kezdéssel, hosszú távú 
munkavégzésre Kaposvárra.

Elvárások:
 • Villanyszerelő végzettség
 • Hálózatszerelő tapasztalat
 • Nagy munkabírás
 • Önálló precíz munkavégzés
Előny: 
 •PLC ismeretek
Juttatások:
 • Versenyképes jövedelem
 • Béren kívüli juttatási rendszer
 • Havi egyéni teljesítményfüggő prémium
 • Jelenléti prémium
 • Utazási hozzájárulás
 • Napi üzemi étkezés
 • Kedvezményes üdülési lehetőség
A jelentkezéseket önéletrajzzal az alábbi postai vagy 

e-mail címre várjuk:  KOMETA 99 Zrt.: HR iroda
7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.; e-mail: hr@kometa.hu

Személyesen: személyi portán
az önéletrajz leadásával.

A KOMETA 99 Zrt. hazánk egyik legnagyobb 
sertésfeldolgozója, amely az Európai Unió 
számos országában is kiemelkedően fontos 

piaci szereplővé vált bővíti csapatát.

Tisztelettel megköszöni 
a Kaposvári Magyar-

Román Baráti Társaság 
az Önök korábbi 1%-os 

SZJA felajánlását.
Kérjük, hogy 2016-os SZJA-ból is

támogassanak bennünket az új nevünkön: 
KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAROK

BARÁTI TÁRSASÁGA
ADÓSZÁMUNK: 18763836-1-14
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Napi
ajánlat

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.

Kaposvár,
Tallián Gy. u. 7/a.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig

8-17-ig

Hétfő:  Zöldbab leves
 Rakott kel 
Kedd:  Gomba leves,
 Lencsefőzelék, fasírozott
Szerda: Hagyma krémleves
 Sertés sült, hagymás tört burgonya
Csüt.: Csontleves
 Rántott sertésszelet, párolt rizs, sav.
Péntek: Csülkös bableves
 Mákos guba 

7. hét

Egészségügyi tanfolyam
10.000 Ft helyett 8.000 Ft
Elméleti /KRESZ/ oktatás
25.000 Ft helyett 20.000 Ft

Óradíj 3200 Ft helyett 3000 Ft

Tanfolyamunk
2017. 02. 20-án

16:00-kor kezdődik
a Kaposvár,

Baross Gábor utca
18-as szám alatt!

Zselic
Autósiskola

30/398-5424
www.zselic-autosiskola.huAz árak az áfát tartalmazzák!

MŰKÖRÖM ALAPANYAGOK
széles választékban

valamint
4D/6D/8D pillák és kellékek

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA.
30/347-4984

Körmös Mekka

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.
+36-70/459-9494
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

Kaposvár, Rákóczi tér 2.
(Színházzal szemben)

Nyitva: hétfő: 7.00-17.00,
kedd-péntek: 9.00-17.00, szombat: 8.30-11.30

ÓRIÁSI AKCIÓ!
SZATYROS

KIÁRUSÍTÁS!

Női, férfi és gyermek ruházat, kiegészítők, cipők
Az akció 2017.02.13-02.18-ig tart. 

Részletek az üzletben.

www.maskara.hu • www.facebook.com/maskarahasznaltruha

1 szatyor áru =
600 Ft!

2017.02.20-tól TAVASZI ÁRUKÉSZLET 

Disznótoros  
hétvége a LiDoban!

3 nap/2 éj: 32.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 28.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2017. március 3-5.,  

március 10-12.
Az ár tArtAlmAzzA:

péNtEK: érkezés, üdvözlőital,  
svédasztalos vacsora;

SzOmbAt: svédasztalos reggeli, 8 órakor 
disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral, 

harmonikás zeneszóval kísérve, 13 órakor 
disznótoros sült pecsenye, vacsora zeneszóval;

vASárNAp: reggeli, ebéd.
Fedett uszoda, szauna, jakuzzi,  

pingpong terem, konditerem használat.  
SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

HOTEL LIDO - VONYARCVASHEGY  
Tel.: 06-83/348-036; 06-30/9470-649

hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu 
www.hotellido.hu 

www.hotellidobalaton.hu 
 8314 Vonyarcvashegy, Arany János u. 9.

KAPOSVÁR, HUNYADI U. 5. Tel.: 82/416-714
www.drgippert.hu, 30/946-7352

SÜRGŐS ESETBEN ÜGYELETI ELLÁTÁSI LEHETŐSÉG
Rendelési idő: H-P: 9.00-19.00, Szo: 10.00-12.00

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ 
HÁZIKEDVENCEKNÉL,

hogy megelőzzük a kóbor állatok elszaporodását
Február hónapban kutyák és macskák esetében

30-50% KEDVEZMÉNY a műtéti díj árából! 
BETEGELLÁTÁS HÁZNÁL!

VESZETTSÉGOLTÁS,
CHIPEZÉS: 3500 Ft,

MŰTÉTRE SZÁLLÍTÁS.
Vállaljuk problémás állatok kezelését,

védőoltását belövéssel!
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