MANNA
MÉZBOLT
300 FT-OS
KUPON
Az akció a 900 g-os
hársmézre vonatkozik
2017. 01.20-tól 03.17-ig.
Egy üvegre egy kupon
váltható be.

K A P O S VÁ R É S KÖ R Z E T E 

2 0 1 7 . márc i us 3 . XXI/9.

ORTOPÉD ÜZLET

KEEMM KFT.
Kaposvár,
Fő u. 77.
82/510-212

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

CIPŐBOLT

30 % árengedmény egyes női,
Gyógycipők, lúdtalpbetétek vényre
bőrtalpú és egyéb férfi cipőkre
és egyedi megrendelésre.
Nyitva: H-P 8.00-16.00 Az akció 2017. 03. 03-tól visszavonásig érvényes. Nyitva: H-P: 9.00-16.45

MESTER CENTER
2000 KFT.

www.vitaloptika.hu

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
ÉS SZEGÉLYLÉC

TELJES KÖRŰ
KIVITELEZÉS

laminált padló, pvc padló burkolása,
parketta csiszolása

Az akció
2017.03.09-ig tart.
Az ár az Áfát tartalmazza
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Kaposvár, Roboz István u. 27. (a Stihl-el szemben)

A képek illusztrációk! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

MEGÚJÚLT TERMÉKKÍNÁLATUNKKAL
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!

Sevilla sarok
fekvőfelület: 290x173 cm,
epedás, ágyneműtartós,
több színben rendelhető

Hiszpán fotel
több féle vázzal és szövettel
rendelhető

elfogadóhely

EGYEI KONYHÁK
-tervezése
-felmérése
-szerelése

Fasano sarok
epedás, ágyneműtartós, ágyazható,
több színben és méretben rendelhető

Az árak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák! Akció időtartama: 2013.09.20-10.05.

B

Tel.: 82/312-356 | www.bakonybutor.hu
Nyitva: H–P: 9–17.30, Szo: 9–12-ig

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

AJÁNDÉKUTALVÁNY
KAPHATÓ

30/467-0747

Kaposvár, Teleki u. 7.

www.andreamasszazs.hu

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

Március 9-én
TELJES TAVASZI
vállfás árucsere
Minden szerdán
teljes kilós
árucsere

Nyitva tartás: H - P: 8:00 - 17:00, Szo: 8:00 - 12:00
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Holló Antikvárium és Könyvesbolt
Kaposvár, Múzeum u. 2. • 82/416-944

2017. március 3.
Használt és antikvár könyvek vétele és eladása

www.balindceg.com






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

HOSSZÚTÁVÚ
HOSSZÚTÁVÚ
HOSSZÚTÁVÚ
HOSSZÚTÁVÚ
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

 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
 Kereskedelmi munkatárs

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

Apró
ÁLLÁST KÍNÁL
Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-664599-96-95, +36-30/313-35-16.
Autószerelőt, műszaki vizsgabiztost felveszünk kiemelt bérezéssel
Fonyódra! +36-30/947-6225
Kaposfőre hatéves kisfiú mellé keresek türelmes, megbízható dadust
ottlakással. +36-30/441-9778
Kaposvár területére megbízható
munkatársat keresek reklámanyagok és napilapok terjesztésére. +3620/599-6916
Gépkocsivezetőt keresünk nagyberki telephelyünkre! C, E kategóriás jogosítvány, GKI kártya szükséges! Feladat még: raktárkezelés.
+36-30/427-5154
Kaposvári irodánkba jó kommunikációs képességű, tejtermék, húskészítmény áruismerettel rendelkező
kollégát keresünk. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Jelentkezni az
eszter@egyedhus1.t-online.hu címre vagy a Szuperinfó Szerkesztőségébe „Egyedhús” jeligére.
Raktáros kollégát keresünk kaposvári munkahelyre. Élelmiszer áruismerettel és targoncavezetői engedéllyel
rendelkezők
előnyben.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni
az
patricia@
egyedhus1.t-online.hu címre vagy a
Szuperinfó
Szerkesztőségébe
„Egyedhús-raktáros” jeligére.
Keszthely, Mámor Bár munkatársakat keres. Konzumlányok jelentkezését várom. Magas kereseti lehetőség. Szállás megoldott. Érd.:
+36-30/3313-997
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen
szállás, előleg megoldott. Sárvárra
betanított munkásokat keresünk
több műszakos munkarendbe. Érd.:
+36-20/224-0242, +36-30/791-0950
Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bérezéssel mosonmagyaróvári és győri munkahelyünkre. Szállás,
étkezés, utazás biztosított. +3670/354-9321

Önéletrajz szükséges.
E-mail:
hr@balindceg.com
Önéletrajz
szükséges.
E-mail: hr@balindceg.com
E-mail: hr@balindceg.com
E-mail: hr@balindceg.com
JÁRMŰ

Simson motort vásárolnék, más régi
motor is érdekelhet, üzemképtelen
is. +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
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
Belterületi (donneri) kis kert művelésre kiadó. Tel.: +36-20/584-1092
Kaposváron, a Táncsicsnál I. emeleti, 43 m2-es polgári lakás parkolóval eladó, pécsire cserélhető. +3630/567-8977

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

Jutában, 870 m2-es telken építménnyel, zártkert sürgősen eladó.
Ár: 700.000 Ft, +36-20/995-4888
www.ingatlan.com/22784602
ALBÉRLET
Kaposváron, kétszobás, bútorozott
családi ház kiadó. 85.000 Ft+rezsi/
hó +36-20/394-5490
SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, kis- és nagykocsival is.
Nyugdíjas
kedvezmény.
+3630/947-4201, 82/310-826

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)
Horváth-Ablak:
nyílászárók,
árnyékolóberendezések teljeskörű
beépítése, javítása kőművesmunkával. +36-20/4038-400, +36-20/3360011
Veszélyes fák kivágása garanciával, magasban történő munkák végzése kedvező áron. +36-70/3726553

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

Kaposvártól pár km-re jó
állapotú, kétszintes kis ház
pincével 2000 m2-es telken eladó. Víz, villany van.
Ár: 3,7 M Ft. +36-20/3269-500
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TÁRSKERESÉS
68 éves hölgy egyedülálló társát keresi 75 éves korig odaköltözéssel.
+36-20/508-3648
EGYÉB
Mosógépek kifogástalan állapotban
eladók. Hibás gépet beszámítok.
+36-20/402-5892,
+36-30/8394967, +36-70/282-4467
Deutsches Rentnerehepaar, neu in
Kaposvar,
mobil,
sucht
Bekanntenkreis und Anschluss.
+36-70/554-7299

Akció! Márciusban minden műanyag nyílászáró beszerelési
árából -50%. Kedvező áron redőny, szúnyogháló stb. javítás.
Részletek: Kiss és Társa. Telefon: +36-30/377-1020.
Redőnyjavítás,
-készítés.
Gurtnicsere. Fa-műanyag. Nonstop. Kötelező szellőző-berendezések utólagos beépítése. +36-30/9126429
Fuvaroztat? Költöztet? Szállíttat?
Tibire mindig olcsón számíthat! Tel.:
+36-82/823-958, 06-30/956-7015

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz).
Tel.: +36-20/368-1233
Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompokat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberendezéshez régiséget, hagyatékokat vásárolok. Érd.:
+36-30/979-9529
Tűzifa akác, tölgy, vegyes szállítva
korrekt, mérhető kuglizva is. 11.000
Ft-tól/m3. +36-70/225-5778
LAKÁS
Tescohoz közeli, műanyag nyílászárós, szigetelt, kétszobás, jó elosztású lakás eladó. 7.350.000 Ft. 82/412250
CSALÁDI HÁZ
Kaposújlakon, az új lakóparkban
1138 m2-es telken, 180 m2-es, 80%os készültségű, két generációnak,
vagy vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. +36-30/214-5580
OKTATÁS
Bolti eladó, boltvezető, szakács,
cukrász, pincér, vendéglátásszervező-vendéglős, vendéglátó eladó,
aranykalászos gazda OKJ tanfolyam.
+36-70/637-4750.
www.
minervakft.hu
(E-000909/2014/
A001-A011)
Angol/német oktatás, fordítás.
Family Nyelviskola, +36-20/7758128
ÁLLAT
Tyúkvásár 460 Ft/db, 20 db-tól ingyenes házhoz szállítás. +3630/625-7573

Hirdetési infók:
Kerítésfonatot vásároljon a gyártótól! Legkisebb vásárolhatő men�nyiség: 1 m. Megtalál a kaposvári
vásárban 03.12-én vagy a telephelyen: Szabados, Dombóvár, Radnóti
u. 58. Tel.: 74/461-552, +36-30/2732548.

82/222-069

HIP-HOP TÁNC

2017. március 3.

Táibl Eszter 20/9464-932

Kaposvár, Fő u. 3.
(Művészbejáró) 3

10. HETI
HOROSZKÓP
(2017. 03. 06. – 2017. 03. 12.)

Gránit
síremlékek
kedvező
áron!
Kaposvár,
Mező u. 11.
82/704-894
+36-70/2142-974

Disznótoros

GAZDABOLT

Kertbarátok boltja

Műtrágyák
Rágcsálóirtók
10.000 Ft feletti
Háztartási vegyiáruk
vásárlás esetén
Növényvédő szerek
kedvezmény
KERTI
SZERSZÁMOK
KAPOSVÁR, Béla király utca 16.
IGAL, Szent István utca 76.

5%

70 967 8694

Akció időtartama: 2017.03.03-tól visszavonásig érvényes.

A héten feltűnően próbálja majd
mindenkinek azt hirdetni, hogy
mennyire meg van elégedve bizonyos
dolgokkal. De nem gondolja azt, hogy
valójában csak önmagát próbálja
győzködni, miközben valójában az ellenkezőjét érzi annak, mint amit állít?

Minden, amit a héten kap az Univerzumtól, az hosszú távra szól. Az ajándékok, a lehetőségek, a kapcsolatok,
minden. Éppen ezért mutasson némi
hálát értük! Már csak azért is, mert rá
kellene ébrednie arra, hogy önmagával kellene foglalkoznia.

Fontos, hogy a héten ne hagyja magát felidegesíteni, és értse meg, hogy
egyszerűen más életszakaszban van
a többiekhez képest. Persze Ön most
szárnyalna, száguldozna, míg a többiek földhöz ragadtak, és csigalassúnak érzi őket önmagához képest.

Nagyszerű, tevékeny és gördülékeny
hét elé néz, de aztán éri egy kis érzelmi sokk. Próbálja meg nem személyes támadásnak, illetve sértésnek
élni meg. Legalábbis a családi vitákat
semmiképpen se vegye magára, csak
ha kívülről érkezik támadás.

Ha úgy érzi, bizonyos dolgokban
nem volt mostanában túl sikeres,
akkor tegyen ellene! Nem kell mindent a sorsra és a szerencsére bíznia,
ne felejtse el, hogy képes a kezébe
venni a saját életét. Keresse fel régóta elhanyagolt ismerőseit!

Töretlenül halad aktuális célja felé,
miközben egyre érdekesebb emberekkel ismerkedik meg. Azt is
megfigyelheti, hogy a környezete
előzékeny, segítőkész és kifejezetten
kedves Önnel szemben. Legyen óvatos, mert most idealista korszakát éli.

Nagy és izgalmas dolgok történnek
most Ön körül folyamatosan. Ráadásul egészen fel van pezsegve, minden
feladatát könnyen és extrasebesen
végzi el. A héten pozitív jellegű megerősítésekre, hírekre számíthat, de
akár még sikerélményekre is!

Ezen a héten nem sok nyugalma lesz,
a csillagok folyamatos cselekvésre
sarkallják majd. Egyre-másra érik az
új kihívások, és még ennek ellenére
is hajlamos lesz a héten bizonytalankodni, mert nemigen tudja majd,
hogy pontosan mit is szeretne.

Eljött a gyökeres változások ideje, és
tetszik vagy sem, de be fognak következni a nagy átalakulások, úgyhogy
már csak emiatt sem érdemes elmenekülnie előlük. Inkább legyen bátor
és merjen a változások elé menni,
most könnyedén új életet kezdhet.

Fantasztikusan érzi magát a héten,
árad Önből az élet és az energia, ne
csodálkozzon, ha ezt sokan megirigylik. Viszont azt semmiképpen
se hagyja, hogy az önsajnálatukkal
lehúzzák Önt. Inkább keressen pozitív személyeket, akik feltöltik!

A napokban az égiek komolyabb döntések és lépések megtételére sarkallják. Ezek által új távlatok nyílnak meg
Ön előtt, és messzebbre jut, mint gondolná. Nincs más dolga, mint folyamatosan újabb célokat tűzni ki maga elé!

Ezen a héten kifejezetten érdemes
odafigyelnie az intuícióira, mert az
égiek súgnak Önnek. Arról nem is szólva, milyen jó ötleteket kap majd tőlük,
amiket azonnal felhasználhat. Egyenesen belelát majd az emberek fejébe!

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.

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

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

2017. március 3.

FARSANGI

Legyen tagja csapatunknak!
Csapatunk erősítéséhez a FRISSBETON Kft. KapOSváRRa

DISZPÉCSER-GÉPKEZELŐ

(Referenciaszám: HU-2017-019791) munkatársat keres
Feladatok:
• kiszállítások teljeskörű ügyintézése
• készletgazdálkodás
• házipénztár kezelése
• betonkeverőgép és rakodógép kezelése
Elvárások:
• érettségi végzettség
• MS Word és Excel ismeret
• felelősségtudat
• szervezőképesség
• jó kommunikációs készség
Előny:
• építőiparban szerzett tapasztalat és gépszerelő,
lakatos vagy villanyszerelő végzettség
• szakmai tapasztalat
Foglalkoztatás kezdete: megegyezést követően azonnal
Foglalkoztatás típusa: teljes munkaidő

Kapcsolat: Frissbeton Kft. a STRABAG SE konszern leányvállalata
Kovács Imre Róbert • Tel. + 36 30 279 17 22
www.frissbeton.hu

FUVAROZÁS
Költöztetés
Áruszállítás
Bútorszállítás
Bel- és külföldön
Rakodással

70/771-4191

Nyitva: HÉTFŐ-SZOMBAT: 9-18; Tel.: 06/30/815-5529
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ÉN JÓL HALLOK!

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

ÖNMAGÁRA ISMER?

JELMEZ
VÁSÁR!
JAN. 20-TÓL
A KÉSZLET EREJÉIG

FELNŐTT
ÉS GYEREK
JELMEZEK,
Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig
és találjuk meg közösenKIEGÉSZÍTŐK
a megoldást Önnek,

HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

hogy ismét jól halljon!

ÓRIÁSI

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk,
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

VÁLASZTÉKBAN!

TELJES
ÁRUCSERE!
NYITÁS:

MÁRC. 03.
PÉNTEK
9 ÓRA
TAVASZI

ÁRUKÉSZLETTEL!

NYITÁSI AKCIÓ!

NŐI NADRÁG
FT
790/DB

FT
490/DB

A KÉSZLET EREJÉIG!

7570 Barcs, Kálmán Imre u. 10.
Bejelentkezés: 06-82/565-489 (H-P: 8.00-12.00-ig)
* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával.
Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

www.victofon.hu

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!

Napi
ajánlat
10. hét

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

Hétfő: Cukorborsóleves

Tarkababfőzelék, fasírozott
Kedd: Póréhagyma krémleves
Rántott csirkemáj, francia saláta

Szerda: Csontleves
Csirkemell párizsiasan, burg. püré, sav.
Csüt.: Hideg gyümölcsleves
Sertés sült, párolt káposzta, főtt burg.
Péntek: Csülkös bableves
Rakott karfiol

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.

