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 

2 0 1 7 . február 1 7 . XXI/7.

létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!

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

+36(20)966-9914

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IS!

Nagy
990.1150.1150.1190.1150.1150.1390.1390.Nagy
1390.1490.1490.300.300.150.150.-

Nem nehéz az elromlott háztartási
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

Áraink forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák.
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AjtóVásár!
Bejárati ajtók

64.900 Ft-tól!

Bejárati ajtó
Beltéri ajtó
Műanyag ablak
Fa ablak

Festett dekor
ajtók

Redőny

300 FT-OS KUPON

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

Laminált ajtók

45.690 Ft-tól!

Fa parketta

Hőszigetelés

TOROKFÁJÁS?
HÁRSMÉZ!

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

29.690 Ft-tól!

Laminált padló

Garázskapu

MANNA MÉZBOLT

2016.09.21. 17:36:06

CPL ajtók

49.990 Ft-tól!
Kaposvár, Fő u. 68. Ny: H-P: 9-17-ig, Szo: 9-12; 20/400-5052
Az akció a készlet erejéig tart. A képek illusztrációk. Az árak az áfát tartalmazzák.

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ

30/467-0747

Kaposvár, Teleki u. 7.

www.andreamasszazs.hu

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

keresünk kétkezes viszonylatra. A

Jelentkezéseket a
duv.munka@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Érdeklődni a 06-30/450-4908-as
telefonszámon lehet.

GAZDABOLT

Kertbarátok boltja

Műtrágyák
Rágcsálóirtók Genezis 39 %-os Pétisó 2017
Háztartási vegyiáruk tavaszi akciós árakon:
10 kg - 1500 Ft (150 Ft/kg)
Növényvédő szerek
25 kg - 2900 Ft (116 Ft/kg)
KERTI
100 kg - 11 000 Ft (110 Ft/kg)
SZERSZÁMOK
KAPOSVÁR, Béla király utca 16.
IGAL, Szent István utca 76.

70 967 8694

Akció időtartama: 2017.02.17-től visszavonásig érvényes.

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

Apró
ÁLLÁST KÍNÁL
Operátori, könnyű fizikai munkalehetőség. Fix alapbér és béren
kívüli juttatások. Jelentkezni a
+36-20/330-1072 és +36-20/2419152 számokon lehet.
Szálláshely keres recepcióst angol, esetleg német nyelvtudással,
takarítókat,
szobaasszonyokat,
büfés vendéglátóst. Diákokat nyári munkalehetősséggel. Szállás
megoldható. Jelentkezni önéletrajzzal a beregszallo@gmail.com
e-mail címen lehet.
Gyárba munkásokat felveszünk
nettó 130-180 ezer Ft között Somogy megyei, ill. nettó 170-220
ezer Ft (+SZÁLLÁS) Zala és Vas
megyei munkára, várostól függően! Ingyenes szállás, céges busz,
albérlet támogatás, cafeteria van!
Ha kevesli a bérét, váltson, most
hívjon! +36-20/401-7059, +3630/476-8657,
engedélyszám:
49765-1/2008-5100595
JÁRMŰ
MZ-250 luxus motorkerékápárt
vennék. Szürkét, 88-as évjárattól,
lejárt műszakis is érdekel. +3630/623-9333
Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +3670/669-7777
Simson motort vásárolnék, más
régi motor is érdekelhet, üzemképtelen is. +36-20/351-3711
INGATLAN
Kecel-hegyen panorámás építési
telek eladó. +36-20/587-6710

Simonfán, szőlő, gyümölcsös, eladó. Pince, présház, víz-villany
van. 82/317-353, +36-30/527-0285
Eladó Lonka-hegyen Otteló u. 4.
sz. alatt 320 négyszögöl zártkerti
kis ház szőlővel, gyümölcsfákkal,
pincével. +36-30/378-3380
SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, kis- és nagykocsival
is. Nyugdíjas kedvezmény. +3630/947-4201, 82/310-826
Redőnyjavítás,
-készítés.
Gurtnicsere. Fa-műanyag. Nonstop. Kötelező szellőző-berendezések utólagos beépítése. +3630/912-6429
Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat?
Tibire mindig olcsón számíthat!
Tel.: +36-82/823-958, 06-30/9567015

Vásárolok bizsut, hagyatékot,
ezüstöt, bontóasztalt, gyalupadot,
dunnát, fateknőt, bútort, festményt és órákat. Értesítésre házhoz megyek. Ramosné, +3630/979-8398, +36-74/465-699

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.

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)

Gépi földmunkák, bontás, alapozás, pincetömbök ásása, tereprendezés, betontörés, mezőgazdasági munkák (szántás, vetés, stb.),
teherfuvarozás (fix és billenős tgkval), középületek teljes körű kivitelezése. +36-20/965-6782
TÁRSKERESÉS
Kaposvári, 64 éves hölgy tartós
kapcsolatot keres. +36-70/6293095
EGYÉB
Mosógépek kifogástalan állapotban eladók. Hibás gépet beszámítok.
+36-20/402-5892,
+3630/839-4967, +36-70/282-4467

LAKÁS
Igényesen felújított, 2. emeleti,
kétszobás, 47 m2-es panellakás
nyugodt környezetben, Béke utcában eladó. +36-20/433-5800
Tescohoz közeli, műanyag nyílászárós, szigetelt, kétszobás, jó
elosztású lakás eladó. 7.350.000
Ft. 82/412-250
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
ÁLLAT
Lovat veszek, öreget, selejtet is.
+36-30/729-9170,
+36-70/3626325, +36-20/493-4607

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

KÖLTÖZTETÉS
+36-20/965-6782

Költöztetés, teherfuvarozás az
Ön igényeihez igazodva rövidvagy hosszúplatós tehergépkocsival. Igény szerint rakodóbrigáddal. Precíz munka, ingyenes
felméréssel! +36-20/965-6782;
www.lenartbau.com

Redőnyakció! Redőny, reluxa, szalagfüggöny, napellenző
50-60%
kedvezménnyel.
Nyugdíjasoknak további kedvezmény. Tel.: 82/416-888;
85/450-396; 06-30/620-8258
Szobafestés, mázolás. Ingyenes
felmérés. Kedvező ár. +3620/385-8541 Dávid
Bádogos munkák! Épület és díszbádogos munkák kivitelezése.
Élhajlítás. +36-70/364-5566

Morzsolt, szemes kukorica eladó. Kaposvár belterületén ingyenes kiszállítással. Minimum
rendelhető mennyiség 2 mázsa
(100 kg/mázsa). 6.500 Ft/mázsa.
+36-20/965-6782
Vásárolnék alakuló tánccsoportom részére népviseleti ruhákat.
Szoknya, fejkendő, vállkendő, főkötő, kötény, valamit tánccal kapcsolatos kiegészítők. +36-70/8859950
Palackot vásárolok (PB, ipari
gáz). Tel.: +36-20/368-1233.

Keresse
értékesítőnket:
+36-70/317-7236
82/222-069
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www.vitaloptika.hu

8. HETI(2017.
HOROSZKÓP
02. 20. – 2017. 02. 26.)

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. 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.

INGATLAN SZAKMAI
TANÁCSADÁS
VEVŐKNEK ÉS ELADÓKNAK
EGYARÁNT

3000 Ft-tól!

Első helyszíni tanácsadás ingyenes
2017.03.31-ig

+36-70/297-1805

Csomagajánlatokról és részletekről érdeklődjön a fenti telefonszámon!

Tisztelettel megköszöni
a Kaposvári MagyarRomán 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

Tanulj hiányszakmát, keress átlagon felül!

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

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.

Minden, ami fontos Önnek, azt a napokban elintézheti, illetve lerendezheti. Elevennek, élettel telinek érzi
magát, és most olyan dolgok megtételéhez is kellő bátorságot, önbizalmat érez, amelyeket korábban nem
biztos, hogy meg mert volna lépni.

Az Ön előtt álló napok pozitivitást
és fejlődést kínálnak. Bár nem érez
konkrét késztetést a változásra, attól még a változások így is, úgy is
bekövetkeznek majd. Ezek ráadásul segítik abban is, hogy még közelebb kerüljön céljai eléréséhez.

Ez a hét többek között arra való,
hogy megtisztítsa a szellemét és
a környezetét. Éppen ezért, amire
nincs szüksége, annak bátran intsen
búcsút. Nem csak tárgyakra értendő
ez, mert meg kell, hogy szabaduljon
a felesleges kapcsolatoktól is.

A héten érzelmileg vegyes események fogják érni. Ellenkezés helyett
inkább fogadja el őket. Már csak
azért is, mert a csillagok a hét közepén meglehetősen megnehezíthetik
a dolgát, és kifejezetten bosszantónak élheti meg ezt a helyzetet.

Bár fordulóponthoz érkezik a héten,
mégis lesz valami, ami nem változik.
Az égiek minden erőt megadnak Önnek a cselekvéshez, ez a feladat Önre
vár, ne is reménykedjen abban, hogy
majd mások megoldják a gondjait.
Nézzen szembe a változásokkal!

A napokban egy kis zűr felkavarhatja az életét, de ne bánja, hogy
gondot okoz. Jól tudja, semmi sem
történik véletlenül. Emellett sajnos
rájön, hogy nincs egy hullámhoszszon a környezetével, és folyamatos
félreértések nehezítik meg az életét.

A hét eleje problémásan indulhat
és egyenesen úgy érzi majd, hogy
pechsorozata van. A csillagok szándékosan nehezítik meg a dolgát,
különösen a kommunikációt, ezért
számítania kell az akadozó és félreértésekkel teli információcserékre.

A napokban minden jól alakul az
életében, reményei lassan beigazolódnak, illetve megvalósulnak. Több
jó és pozitív dolog is történik Önnel.
Szinte szó szerint felragyog a szerencsecsillaga, és folyamatosan támogatni fogja Önt a mindennapokban.

Nem várt változások következnek
be életének egyes területein. Még
csak felkészülni sem tud rájuk,
olyan váratlanul történnek meg.
Sokukat elsőre negatívnak fogja látni, de amint eltelik egy kis idő, meg
fogja látni a pozitív oldalaikat is.

Lelkesen és bizakodva fog neki a hétnek. Nagy lendülettel veti bele magát feladatai elvégzésébe. Már-már
úgy néz ki, tökéletes hét elé néz, de
hirtelen elfogy az ereje a hét közepére talán egy már lappangó betegség
vagy más kellemetlenség miatt.

Szánja ezt a hetet a megtisztulásra.
Érdemes volna testi és lelki nagytakarítást végeznie. Rövid idő alatt
tapasztalhatná a jótékony hatásokat, kezdve azzal, hogy a szelleme
szárnyalna. Hozza formába magát!

Egyre kevésbé tolerálja, ha mások
meg akarják mondani, mit tegyen. Ez
teljesen érthető, ne is hagyja magát.
Viszont legyen óvatos az önkifejezéssel, mert még Ön is képes arra, hogy
egy mondattal mérjen végső csapást.

www.kaposflexautoszerviz.hu
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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

Napi
ajánlat
8. hét

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

Hétfő: Májgaluska leves
Burgonyafőzelék, pirított kolbászkarikák
Kedd: Fokhagyma krémleves
Rántott sertésmáj, hagymás törtburg., sav.
Szerda: Sárgaborsó krémleves
Zúza pörkölt, galuska
Csüt.: Csurgatott tojásleves
Gyros tál
Péntek: Palócleves
Tepertős pogácsa

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.

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

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

