Hirdetési infók:

K A P O S VÁ R É S KÖ R Z E T E 
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82/222-069

www.szuperinfo.hu/somogy/kaposvár
MESTER CENTER
2000 KFT.

ÉPÍTŐANYAG- ÉS
PARKETTA KERESKEDÉS
Kaposvár, Kanizsai u. 73.
82/410-739
mestercenter@invitel.hu

ÉVINDÍTÓ
LAMINÁLT PADLÓ
AKCIÓ
1.590 FT/m2
Minden készleten lévő
laminált padlóhoz
AJÁNDÉK
ALÁTÉTFÓLIA

TELJES KÖRŰ
KIVITELEZÉS

laminált padló, pvc padló burkolása,
parketta csiszolása

Az akció
2017.03.02-ig tart.
Az ár az Áfát tartalmazza

MANNA
MÉZBOLT

TOROKFÁJÁS, MEGFÁZÁS?
HÁRSMÉZ!

300 FT-OS KUPON
Az akció a 900 g-os hársmézre vonatkozik
2017. 01.20-tól 03.17-ig

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

Napi
ajánlat
9. hét

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

Hétfő: Zöldség leves
Milánói sertésszelet
Kedd: Tejfölös burgonyaleves
Hentes tokány, tészta
Szerda: Paradicsom leves
Rántott camambert, rizs, áfonya
Csüt.: Karfiol leves
Brassói aprópecsenye
Péntek: Gulyás leves
Máglyarakás

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.

ÁCS
TETŐFEDŐ
FESTÉS
BÁDOGOS MUNKÁK
GIPSZKARTONOZÁS

Tel.: +36-30/396-4431

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ

30/467-0747

Kaposvár, Teleki u. 7.

www.andreamasszazs.hu

♦ Egész testmasszázs
♦ Hátmasszázs
♦ Talpmasszázs
♦ Méregteleníto
masszázs
♦ Kismama masszázs
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Holló Antikvárium és Könyvesbolt
Kaposvár, Múzeum u. 2. • 82/416-944

2017. február 24.
Használt és antikvár könyvek vétele és eladása
MÁR CSAK 7 GÉPKOCSIVEZETŐT VÁRUNK !
- nemzetközi kamionos
állás, akár 2.000.- EUR
feletti jövedelem
- átgondolt fuvarszervezés,
kiszámítható munkarend

- nincs ponyvázás, rakodás,
spanifer
- vadonatúj flotta, sofőrbarát
budapesti munkahely

Részletek: www.betatrans.hu/karrier

Nemzetközi
gépjárművezetőket

Hirdetési
infó:

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

Apró
ÁLLÁST KÍNÁL
Dologzni tudó és akaró üzletkötőt
keresek. Fényképes jelenkezések:
kaposvaruzletkoto@gmail.com
Kaposvár környéki gumiszerelő
műhely gumiszerelésben jártas
kollégát keres! Érdeklődni: +3620/222-5102
Ausztriai Nightclub hostess
munkára keres csinos lányokat
19 éves kortól, top keresettel.
Tel.: 00-43-664-599-96-95, +3630/313-35-16.
Betanított és szakmunkásokat
nettó 175-220 ezer Ft közötti
bérrel
felveszünk!
Ingyenes
szállással
vagy
albérlettámogatással
NyugatDunántúlra hosszú távra! Tel.:
+36-20/284-0698., +36-30/2826263., engedélyszám: 497651/2008-5100595
Autószerelőt, műszaki vizsgabiztost felveszünk kiemelt bérezéssel Fonyódra! +36-30/9476225
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, előleg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat
keresünk
több
műszakos munkarendbe. Érd.:
+36-20/224-0242,
+3630/791-0950
Kaposfőre hatéves kisfiú mellé
keresek türelmes, megbízható
dadust ottlakással. +36-30/4419778
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő- vagy másodállásban
(alapbér+jutalék).
+36-30/3345262

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

82/222-069

Érdeklődni a 06-30/450-4908-as
telefonszámon lehet.
JÁRMŰ
MZ-250 luxus motorkerékápárt
vennék. Szürkét, 88-as évjárattól, lejárt műszakis is érdekel.
+36-30/623-9333
Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777
INGATLAN
Simonfán, szőlő, gyümölcsös,
eladó. Pince, présház, víz-villany
van. 82/317-353, +36-30/5270285

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: 2017.02.2403.31-ig)

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

Eladó Lonka-hegyen Otteló u.
4. sz. alatt 320 négyszögöl zártkerti kis ház szőlővel, gyümölcsfákkal, pincével. +3630/378-3380
ALBÉRLET
Kaposváron, kétszobás, bútorozott családi ház kiadó.
85.000
Ft+rezsi/hó
+3620/394-5490

LAKÁS

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

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, kis- és nagykocsival
is. Nyugdíjas kedvezmény. +3630/947-4201, 82/310-826

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

Deutsches Rentnerehepaar, neu
in
Kaposvar,
mobil,
sucht
Bekanntenkreis und Anschluss.
+36-70/554-7299
Vásárolnék régi zsalugáter-ablakokat, pinceajtókat, nagykapu/bejárati ajtókat, boroshordókat, fateknőket,
konyhaszekrényt,
padokat, székeket, hagyatékból
való/feleslegessé vált tárgyakat,
edényeket, agancsot, stb. +3670/885-9950
Dunnákat, párnákat 19.500 Ft/
kg-ig, hagyatékot, régiséget vásárolok. Hívásra házhoz megyek.
+36-20/397-7337
Vadászházamba afrikai trófeákat, hullott szarvasagancsot, vadászhagyatékokat, gyűjteményeket
vásárolok.
Tel.:
+36-30/849-4786

ABLA

K

Akció! Márciusban minden műanyag nyílászáró beszerelési
árából -50%. Kedvező áron redőny, szúnyogháló stb. javítás.
Részletek: Kiss és Társa. Telefon: +36-30/377-1020.
Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat? Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.: +36-82/823-958, 0630/956-7015

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

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

Szobafestés, mázolás. Ingyenes
felmérés. Kedvező ár. +3620/385-8541 Dávid

CSALÁDI HÁZ

Terhessé vált cégét megvásároljuk!
Magas tagi kölcsön, magas házipénztár elõnyben. +36-30/3454-724
VARRÓGÉPSZERVIZ! Rendkívüli árengedmény! Árainkról bővebben: www.varrogepszerviz.
net +36-70/565-2922
EGYÉB
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.

Kaposújlakon, az új lakóparkban
1138 m2-es telken, 180 m2-es,
80%-os készültségű, két generációnak, vagy vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. +3630/214-5580
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

HATHA JÓGA

2017. február 24.

Táibl Eszter 20/9464-932
www.vitaloptika.hu

Kaposvár, Fő u. 3. 3
(Művészbejáró)

APRÓHIRDETÉS
AJÁNDÉKBA
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9. HETI(2017.
HOROSZKÓP
02. 27. – 2017. 03. 05.)

Már a hét elején érzi, hogy a sors nem
kíméli, újabb és újabb terheket rak a
nyakába. Hét közben semmi másra
nem lesz ideje, mint hogy folyton
zűrt oldjon és feladatokat végezzen
el. Ráadásul most a régebb óta húzó
dó ügyei is terítékre kerülnek.

Elérkezett az Ön ideje, olyan terü
leteken villanthatja meg tudását és
képességeit, ahol mindig is szerette
volna, de eddig nem volt rá lehető
sége. Ez az út, ami eddig akadályoz
tatva volt Ön előtt, végre megnyílik.
Legyen bátorsága végigmenni rajta!

+1

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.

Akció időtartama:
2017.01.01 - 03.31.
Részletekről érdeklődjön
irodánkban!
82/222-069

Fellélegezhet és örülhet, mert a csil
lagok jóslata szerint a héten minden
napra jut majd valami pozitívum, kel
lemes meglepetés az életben. Ezek
tulajdonképpen előjelek, amik egy
még nagyobb dologhoz vezetik. Min
denesetre legyen kedves önmagával!

Ez a hét változatos eseményeket
tartogat Önnek. A legtöbbjük olyan
lesz, amilyenekre még csak nem is
számított. Ezzel együtt új kapuk és új
lehetőségek is megnyílnak Ön előtt.
Viszont még rengeteg dolga van az
előtt, hogy ráléphetne erre az új útra.

Az emberi kapcsolatai
jelentős sze
www.balindceg.com
rephez jutnak a héten. Erős készte
tést érezhet arra, hogy rendbe tegye
őket és a fontosabb kapcsolatait
ápolja is. Most még arra is hajlandó,
hogy a szokásosnál sokkal nyilvánva
lóbban fejezze ki az érzelmeit.





Elsőre azt hiheti, hogy egy nyugodt

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

Adja fel
apróhirdetését
nálunk és a
harmadikat
AJÁNDÉKBA
adjuk!

A héten azt tapasztalhatja, bármerre
lép, falakba ütközik. Hiába elszánt és
határozott, egyik célját, tervét sem
képes véghez vinni. Álljon meg egy
pillanatra és gondolkodjon el azon,
mi van, ha azért akadályozzák, mert
nem most van ezeknek az ideje.

Azon kaphatja magát a napokban,
hogy egyre ellentmondásosabbak
a gondolatai és az érzései. Ha ellen
tétes csillagállásokat sejt emögött,
akkor kitalálta, hol van a kutya el
ásva. Legyen ezért nagyon óvatos a
hirtelen érzelemnyilvánítással.

Tanulj hiányszakmát, keress átlagon felül!

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

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

www.balindceg.com
www.balindceg.com
www.balindceg.com

HOSSZÚTÁVÚ
HOSSZÚTÁVÚ
HOSSZÚTÁVÚ
HOSSZÚTÁVÚ
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A hét elején úgy érzi, nem vágyik
másra, mint békére és nyugalomra,
emiatt pedig nehezen is rázódik
vissza a mindennapokba. A hét kö
zepéig nem is lesz képes a mélyebb
kommunikációra, a komolyabb fel
adatok ellátására, fontos döntésekre.

 CNC - operátor (forgácsolás)
CNC - operátor
 (forgácsolás)
CNC - operátor (forgácsolás)

Gyártástechnológus

CNC
- operátor (forgácsolás)
Gyártástechnológus
 Gyártástechnológus
Gyártástechnológus
 Irodai
ügyintéző
Gyártástechnológus
Irodai ügyintéző

Irodai
ügyintéző

Kereskedelmi
munkatárs

Irodai
ügyintéző
Kereskedelmi
munkatárs

Kereskedelmi
munkatárs
Kifejezetten kicsattanó formában
lesz a héten, nagyszerű lesz a han

Kereskedelmi
munkatárs
gulata, tele pozitív energiákkal. Most

és békés hét elé néz, de hamar szem
besülnie kell ennek az ellenkezőjével.
Ráadásul közben jóval érzékenyebb bármit képes lesz véghezvinni, illet
Mungavégzés
egy ötletéről,
is lesz a megszokottnál, emiatt
lesz ve bárkit meggyőzni helye:
nek olyan események, amikre jóval avagy lehetőségről. Még Önt is meg
lepetésként éri ez az állapot.
erőteljesebben reagál majd.

Mungavégzés helye: Somogybabod, vagy Mernye
Somogybabod,
vagy
Mernye
Mungavégzés
helye:
Somogybabod, vagy Mernye
Önéletrajz
szükséges.
Mungavégzés
helye:
Somogybabod, vagy Mernye
Önéletrajz szükséges.

Mostanában az a jézusi mondás ural
kodik el az életén, miszerint ahogyan
viselkedik másokkal, úgy fognak majd
Önnel is. Emellett tele lesz tettvággyal,
amit érdemes kihasználnia, építgetnie
a magánéletét és a karrierjét is.

Önéletrajz szükséges.
E-mail:
hr@balindceg.com
Önéletrajz
szükséges.
E-mail: hr@balindceg.com
E-mail: hr@balindceg.com
Heti feladatai közé tartozik, hogy elő
E-mail: hr@balindceg.com
vegye a mélyre ásott problémáit és
megoldja azokat. Erre van szüksége,
hogy a változások elé tiszta lappal
léphessen. A csillagok most erőt adnak
ahhoz, hogy szembenézzen ezekkel!
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MŰKÖRÖM ALAPANYAGOK
széles választékban
valamint
4D/6D/8D pillák és kellékek
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA.

30/347-4984Körmös Mekka

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

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

Kedves Olvasóink, Partnereink!
2017. 11. hetében lapzártánk és
az újság megjelenése változik!
Lapzárta: 2017. 03. 16. (csütörtök) 12 óra
Megjelenés: 2017. 03. 18. (szombat)

