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2014. augusztus 8. ix. évfolyam 14. szám idÕszaki információs kiadvány

HORIZONT BÚTOR
Kaposvár, Rákóczi tér 9–11. Tel.: 82/414-476
Nyitva: H–P: 9–17.30, SZO: 8–12, V: Zárva
Dombóvár, Kórház u. 7. Tel.: 74/460-023 
Nyitva: H–P: 9–17.30  SZO: 8–12.  V: Zárva

Áraink 2014. VIII. 1–31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztráció jellegûek. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!
CETELEM hitelkár-
tyát elfogadunk!A garantált minõség!

Igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Futamidő: 6, 8, 10, 12, 
18, 24, 30, 36 hónap. Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Havi kezelési költség: 1,5%, mely a 
törlesztési időszak kezdetekor fennálló tartozás alapján kerül meghatározásra és a havi 
törlesztőrészlet tartalmazza. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 200 000 Ft-ig 
önrész nélkül, 200 001 Ft-tól 300 000 Ft-ig min. a vételár 10%-a, 300 001 Ft-tól min. 
a vételár 20%-a. A Horizont Bútor a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője, a Bank a 
hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálatnak a 
jogát fenntartja. A Bank a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. 
Referencia THM: 35,27% (500 000 Ft, ill. 2 000 000 Ft; 36 hó). Reprezentatív példa 
a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából: vételár: 625 000 Ft, önrész: 125 
000 Ft, hitelösszeg: 500 000 Ft, éves ügyleti kamat (fix): 0%, havi kezelési költség, 
melyet a törlesztőrészlet tartalmaz: 7 500 Ft, referencia THM: 35,27 %, havi törlesz-
tőrészlet: 21 388 Ft, futamidő: 36 hónap, törlesztőrészletek összege: 769 968 Ft, 
fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 769 968 Ft. 
A referencia THM a megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került megha-
tározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 
83/2010. (III. 25.) Korm. rend. 9. §-a alapján.

www.horizontbutor.com

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

Törlesztőrészlet: Futamidő:
5661 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42%

119 900 Ft

99 900 Ft

Csak:

GO-320 
szekrénysor

ALI MDF 
frontos 
konyha 
munka-
lappal, 
mosoga-
tóval

Velence extra rugós franciaágy

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 12 hónap

THM: 36,76%

69 900 Ft

B-B 6 személyes étkező

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

Törlesztőrészlet: 7493 Ft/hó
Futamidő: 12 hónap

THM: 36,76%

76 200 Ft

79 900 Ft

85 400 Ft69 900 Ft

69 900 Ft

Én Ablakom Raktáráruház 
Kaposvár, Raktár utca 23. • www.enablakom.hu 

Tel.: 70/626-9350 • 70/630-6829  
info@enablakom.hu 

Az akció 2014. augusztus 8-tól szeptember 30-ig, ill. a készlet erejéig tart.

exTRA Kedvezmény

30+10%  
engedmény 

2014. szeptember 30-ig 
az egyedi méretre gyártott 

7 légKAmRás  
AblAKoKRA!  

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép és  
szerszáMszaKüzleT
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 10. 
Nyitva: Hétfő–péntek 8–12; 13–17  
tel/Fax: +36-82/312-956    
email: maxatrade@gmail.com

•  plazmavágók és  
hegesztő  
inverterek 

•  Fémipari fúrógépek,  
gyorsdarabolók

•  Akkumulátortöltők  
különböző  
teljesítménnyel 

• Kompresszorok

Kaposvár, Kanizsai u. 43. • Tel/fax: 82/412-630,  
Nyitva: H-P: 9-17:30 Szo: 9-12

www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

Nálunk mindig érdemes körülnézni! Outlet árak!
Megújult kínálat, Somogy megye legnagyobb konyhastúdiójában (250 m2).

Közel 60 MárKa, több Száz aKcióS terMéK! Beépíthető és  
szabadon álló gépek, mosogatók, csaptelepek óriási választékban!

áruhitel!
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Új, cSoMagoláSSérült  

háztartáSi gépeK  

gyári garanciával!

ÚjdonSág:KlíMaberendezéSeK KaphatóK!

FolyAmATosAn megújuló 

áRuKészleT, KülönFéle AKcióK! 

Részletek az áruházban!

Kaposvár, Kanizsai út 56.  
Tel.: 82/511-516. Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12 óráig. 
Az ajánlat 2014. augusztus 8-tól augusztus 30-ig. Az árak az áfát tartalmazzák.

nyáRi AKció!
TeRAsz burkoló járólapok

AKciós áRon

most  1.890  Ft/m2

Ajánlott ragasztó:  

superflex  
ragasztó  
(25 kg) c2Te:  

2.690 Ft/zsák

corner
gastro

T h e  r e s T a u r a n T

Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2.  
info@corneretterem.hu 
www.corneretterem.hu

Menü 
KisZállítás 

a Corner 
éttereMBől!
tel.:  82/526-326;  

82/526-325 

Fizetési lehetőségek: 
(bankkártya, szépkártya, 
erzsébet utalvány)

a megrendeléseiket  
reggel 9.00 óráig  
leadhatják.

Kiszállítás 11-14-ig,  
a menü ára tartalmazza  
a csomagolás és  
kiszállítás díját is.

HÉTFŐ
Paradicsomleves betűtésztával vagy erőleves
Leves + Vasi pecsenye  

(rántott szelet, fűsz.tejföl,sajt) rizzsel 990 Ft
Leves + Corner csirkeragu burgonyapürével 950 Ft 
Leves + Zöldborsó főzelék párizsival  880 Ft

KEDD
Ököruszályleves vagy erőleves
Leves + Firenzei csirkemell vegyes körettel 990 Ft
Leves + Tarhonyás hús savanyúval 920 Ft 
Leves + Töltött paprika sós burgonyával 880 Ft

SZERDA
Karalábéleves vagy erőleves
Leves + Bácskai libacomb 1050 Ft
Leves + Tavaszi töltött jércemell  

vegyes körettel 990 Ft
Leves + Paradicsomos főtt marha vajas  

petrezselymes burg.  950 Ft 

CSÜTÖRTÖK
Póréhagymakrémleves vagy erőleves
Leves + sertésborda hentes módra rizzsel 990 Ft
Leves + rántott csirkecomb friss kevert  

salátával 950 Ft 
Leves + Cukkini sokmagvas bundában  

grillzöldséggel 880 Ft

PÉNTEK
Jókai bableves vagy erőleves
Leves + „Balatoni hekk”  

hasábburgonyával,kov.uborka 1050 Ft 
Leves + Brassói aprópecsenye savanyúval 990 Ft 
Leves + Máglyarakás 850 Ft

HETi mENÜ AjáNlATuNK 
2014. augusztus 11-től 15-ig

Kaposvár, Berzsenyi u. 2/c
Tel/Fax: 82/412-790   

www.fazonmunkaruha.hu 
Nyitva: H-P-ig: 8:00-17:00-ig,  

Szo: 8:30-12:00-ig

munkaruhán kívül még:
Férfi - női cipők, szandálok, 
Papucsok, mellények, Pólók, 

zoknik, Farmerok,  
Rövidnadrágok, Paplanok, 

Párnák ágynemű garnitúrák 
szakácskabátok  

és nadrágok
és annyi minden más...

Az
 a

kc
ió

 2
01

4.
 a

ug
us

zt
us

 4
-t

ől
 3

1-
ig

.

szandál és  
félcipő AKció! 

4.990,-Ft

munkanadrág 
AKció!

3.990,-

szakács  
nadrág 

4.500,-

valódi bőr  
gyógypapucsok

4.890,-

Ft Ft

Ft

NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

100x60cm (zöld épületben az Agip benzinkút előtt) 
Nyitva tartás: H-P-ig: 7-17-ig, Szo: 8-12-ig  

Tel.: 82/526-260 • 06-20/984-1038 
e-mail: postmaster@fatelep.t-online.hu  

Az akció 2014. 08.08-tól a készlet erejéig, az árak bruttó árak.ErdőmEstEr FacEntrum

KiKinda M-333 
KeráMia cserép  

natúr vörös 

105 Ft/db 1575 Ft/m2

AKció

készletről azonnal! (raklap ingyen!)

Ahol fábAn 
nincs hiány

AKció!  

1690 Ft/m2

cserepesleMez!
1220 x 2210 mm (2.70m2 / tábla) 

5 kg/m2  
RAL 3009 színben

aKác oszlop  
2,5 m-es és 3 m-es 

kapható!

ÉLEZÉS 
szakszerû 
és gyors!

Kaposvár, Honvéd u. 12
Tel.: 82/494-124, 06-30/853-6920
Nyitva: H-P: 8:00-12:00 és 13:00-17:00, 

Szombat: zárva

HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK:
kések, ollók, húsdaráló kések

kerti szerszámok
fûnyíró kések
körfûrészek

láncfûrészek...

SPECIÁLIS ESZKÖZÖK:
vadászkések, -tõrök

henteskések
fafaragó eszközök

asztalos szerszámok
fodrász ollók, stb...

Utólagos  
falszigetelés

EgyszErű némEt  
falfűrészElésEs tEchnológiával
Vizes, dohos, salétromos családi házak,  

középületek utólagos vízszigetelése
Rafaisz Kft.

+36-30/476-7283, +36-75/333-744
Pusztahencse, Pozsonyi u. 88.

Állateledel bolt  
JöJJön be hozzánk, érdemes!

FarmSHoP

kaposvár, dombóvári út 3.,  
Tel: 06-20/241-8528  

allateledelkaposvar@gmail.com
 nyitva: h-P-ig:  

8:30-17:30, szo: 8:00-12:00-ig 
Az akció 2014. 08.08-től 09.05-ig tart.

a kupon felmutatója 

5% 
kedvezményt  
kap a nem  
akciós termékekből.



2015. január 17-18,  
Kaposvár, Hotel Dorottya

Várjuk régi és új kiállítóink  
jelentkezését, a standok  

már foglalhatók.

További információk:  
kristalyeskuvo@gmail.com

06-30/ 908-1920 

Somogyi Esküvô VI.  
Somogy esküvô kiállítása a  

megszokott helyen és idôpontban

Karád, Alkotmány u. 1. Tel./Fax: 84/570-033 • www.inoa.hu
nyitva tartás szerda: 10-17 h • csütörtök: 15-20 h • Péntek: 10-17 h • szombat: 10-17 h

Akció! 

KARÁDI HOLLAND  
BÚTORBOLT

Minden nyári ruha  
csAk 300 Ft.

Az akció augusztus 5-től szeptember 1-ig tart.

Könyvelés, bevallás Készítés  
egyéni vállAlkozók és társAdAlmi  

szervezetek (alapítványok,  
egyesületek) részére. tel.: 06 20 351-9207

Kapos Üveg 2010 Kft. Üvegező Műhely,  Kaposvár, Damjanich u. 1. Tel.: 82/413-379, 30/351-5454,  
NYITVATARTÁS: H-P: 8-12; 13-17  Szombaton is nyitva tartunk 9-12-ig

INgYeNeS  
ÜVegezéS 
biztosítással 
rendelkező 

ügyfeleink részére

Képkeretezést vállalunk!

SzuPeR AjÁNDéK A gobelIN      ÜVegező MűHelY
Puppets hímzőfonalak 80 Ft/db áron.

Válassza ki, hímezze ki és hozza vissza! 
A nálunk vásárolt gobelinképeket  
20% kedvezménnyel keretezzük!

Üzletünkben több mint 500-féle  
képkeret közül választhat.

Újdonság! Reprodukciók és lenyomatok kaphatók

Ingyenes Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtunk Megváltozott Munkaképességű Ügyfelek Részére
Szakképzett munkatárSaink Segítenek Önnek a munkáltatóval való  

találkozáSban, teSztíráSban, valamint a munkára való felkéSzüléSben.
Irodáink:  7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. I/7. • Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8.00-12.00  

8700 Marcali, Rákóczi u. 7. • Ügyfélfogadás: hétfő, kedd 8.30-13.00 
7500 Nagyatád, Hunyadi u. 8/a. (lila 10 emeletes társasház) • Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 9.00-14.00 
8719 Böhönye, Fő u. 47. (művelődési ház) minden hónap első szerdája • Ügyfélfogadás: szerda 9.00-13.00

Programunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közreműködésével valósítjuk meg.

Szövetség a Polgárokért Alapítvány • 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.
Tel., fax.: 82/511-703, 82/424-955 • E-mail: soma@t-online.hu • honlap: www.szovetsegapolgarokert.hu

Sík palatetôk bontáS  
nélküli felújítáSa
lapostetôk csapadékvíz elleni 
szigetelése, ereszcsatornák  
komplett kivitelezése
12 év vízzárósági garancia  
ingyenes felmérés  
és árajánlat készítés

bodó Gábor  
www.palatetok.hu
+36 30 22 77 082

www.facebook.com/
palatetok

Giulio Pizzéria a Turul Étterem és Panzió mellett
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. 

Tel.: 82/ 417-014 vagy 82/ 510-747
Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

Friss, meGújulT ÉTlaP, 
FanTaszTikus  

nyári ÉTelekkel!

auGuszTusban mindenki örömÉre:

minden Pizza És  

minden sPaGeTTi

csak 750 FT!  
akár kiszállítással is!

pizzéria

Akció: 2014. augusztus 1-31-ig

- koktélkülönlegességek 

- limonádék
- saláták  

- tésztakülönlegességek

Legyen bármilyen ünnep vagy alkalom,  
az Origo Férfidivat segít Önnek! 
Öltönyök, zakók, nadrágok, ingek,  
kiegészítők minden korosztálynak!
Vőlegényeknek 10% kedVezmény!
Kaposvár, Irányi D. u. 12.  
Tel.: 06-70/311-9286  Akció: aug. 8 -dec. 31-ig!

IdőszakI InformácIós kIadvány 
Alapító kiadó: Nyíri Imre e.V.  Kaposvár, töröcskei u. 15/a,  

Asz: 64629588-2-34, nytsz: 10911113 
szerkesztő: NyírINé MolNár BeátA 

Megjelenik: Kaposvár, Kaposfüred, toponár, töröcske, sántos, 
szentbalázs, taszár, Baté, Nagyberki, Kaposújlak, Kaposmérő, 

Bárdudvarnok, Kiskorpád, Kaposfő, somogysárd, Hetes,  
Juta, Kaposszerdahely, Várda, Mernye, zimány, Magyaratád, 

ráksi, Igal területén 30.000 példányban.
szerkesztőség: Kaposvár, petőfi tér 4. 1. em. 

Hirdetésfelvétel: 30/908-19-20 
e-mail: nyiri.bea@t-online.hu 

Nyilvántartási szám: 2.9./935-1/2006. 
Az újságban megjelent hirdetések tartalmának valódiságát a kiadó nem 

vizsgálja, ezekért sem anyagilag, sem tartalmilag felelősséget nem vállal.

k a p o s v á r i

Ajánlatunkat megtekinthetik a  
www.realhasznaltruha.hu internetes oldalunkon.

KAposvár, Ady EndrE u. 7.  
nyitva: H-p: 6.30.-18.00.-ig; szo: 8.00.-12.00.-ig

Reál használtRuha 
Kedd: 
Teljes árucsere extra 
minôségû, felnôtt- gyerekruha

Szerda: 
Fehérnemû, kiegészítôk  
teljes árucsere

CSütörtöK: 
Lakástextil és felnôtt- 
gyerekruha teljes árucsere

PénteK: 
Cipôk nagy választékban  
érkeznek 

Szombaton éS  
Hétfôn aKCió
Ruhanemû, cipô és kiegészítôk 
óriási választéka, szuper árak!

Friss nyári  áruKészlEttEl  várjuK ÖnÖKEt!

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Az Ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

Újdonság! Lemezfedés, gépi lemez profilozás!
Ereszcsatorna rendszerek horganyzott acéllemez,  
horgany, lindab, színes alu - (széles színválaszték) 

Hófogók, Tetôkiegészítôk, Tetôcsúcsdíszek,  
Segédanyagok, Szerszámok, Tábla-és tekercslemezek

Bádogos kivitelezési munkák, Kaposváron és  
környékén: Péter András 0620/423-0194

 Kaposvár Pécsi u 9. (delta udvar)

Tel./fax: 82/321-565;  
Mobil: 20/416-0843

Nyitva tartás: H-P: 7-16; Szo: 7-12



K a z á n o K  
gyári garanciával, nagy tûztérrel  

már 98.000 Ft-tól,
l a p r a d i á t o r o K  
50% kedvezménnyel.
10 év garanciával,
radiátorok 08.08-08.31-ig féláron!

hitellehetôséggel!  
tel.: +36-20/947-5970 

www.kazandepo.hu

 újPiAc TéR 4. 
(a távolsági buszpálya- 

udvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek 830-1730 
Szombat 830-1300

 Üzlet telefonszáma:  
06-20/244-7337

Használt  
bútorok, 

ágyak,  
székek nagy  
választékban 

kaphatók!
Az ajánlat 2014. 08.08-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

bőség Használtcikk 
a bőség bútorbolt mellett!

KAPosváR 

79.000 Ft 29.000 Ft

6.900 Ft
b

ő
sé

g Használtc
ik

k

Bőr sarokülő Nyitható kanapé
Esernyő tartó 

festett

79.000 Ft

19.000 Ft

Zöld sarok 
fotellel

Faragott 
komód/láda

5.900 Ft

Fém  
étkezőszék

Villa-Curpad Lakodalmasház Kiskorpád 
Kiskorpád, Szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu 

Tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

2014-ben, megédesítjük  
lakodalmát:  

Ingyenes csokiszökôkút!  
Igény esetén lakodalmi  

DJ szolgáltatás

SZEPTEMBERI-OKTÓBERI 
IDÔPONTOK MÉG FOGLALHATÓK!

Már megkezdtük a 2015-ös  
lakodalmi idôpontok értékesítését.

- Ingyenes helyszíni esketés  
- Ingyenes terembérlet  

- Ingyenes csárdajárat - Ingyenes székszoknya  
- Ingyenes alapdekoráció 

SáTRAS LAKODALMAK, 400 FÔIG,  
AKáR KITELEPüLÉSSEL IS!  

Exkluzív rendezvénysátor bérbeadása

HáROM FÉLE LAKODALMI  
MENüCSOMAGBÓL VáLASZTHATNAK!

A csomagok áráról és az idôpontokról érdeklôdjön telefonon.

Kiss-Villa Curpad 
vendéglô Kaposvár

Kaposvár, Rákóczi tér. 3.  
(A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben) 

www.villacurpad.hu

NyáRI SZüNET A  
KISS VILLA CuRPAD 

ÉTTEREMBEN!
Éttermünk ebben az 

idôszakban csak  
rendezvények  

alkalmával üzemel
Információ: +36-70/323-6900

akácfa, ill. vegyesfa 
(tavalyi, száraz)  

(tölgy, bükk, gyertyán)  
aprítva, kályhakészen! 

még tavalyi árakon! vegye meg már most!

kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 
kaposváron belül, 6m3 esetén ingyenes 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

olcsó
Darabolt nyár szélDeszka  

kályhakészen kapható!

akció!

az akció 2014 08.08-tól visszavonásig tart.

Tel.: 06-30/8757-528

TeTô SzakérTô
kivitelezés-javítás

- komplett tetô készítése
- Hôszigetelés
- Gipszkarton szerelés
- Mindennemû bádogosmunka
- Polikarbonát szerelés
- elôtetôk, filagóriák készítése
- Tetôjavítások
-  Palatetôk bontás nélküli  

felújítása
-  Veszélyes hulladék  

elszállítása (pala)

InGyeneS:- felmérés,  árajánlatkészítés- 3D-s látványterv CaD- anyagbeszerzés  -és szállítássaját autónkkal

Tisztelt állattartó! Készletről történő forgalmazásunk 
mellett, kapcsolatainknak köszönhe-
tően, néha extrémnek tűnő egyedi 
igények kielégítését is nagy valószí-
nűséggel tudjuk biztosítani. Szinte 
bármely, legitim hazai forgalom-
ban lévő terméket rövid idő alatt 
vásárlóink rendelkezésére tudjuk 
bocsájtani. Felmerülő haszonállat-
tartói igényeket, szintén Kaposvár 
legkedvezőbb árainak biztosítására 
törekedve, rendkívül rövid beszerzési 
idővel, igény szerint kiszállítással elé-
gítjük ki.

ÁllatpatikÁnk meg-
kezdte méhéSzeti termé-
kek, méhgyógyÁSzati ter-
mékek ForgalmazÁSÁt.

NOTARIS Állatpatika 
Kaposvár, Nagyszeben u. 2, 

Nyitva: kedd-péntek 9-17,  
szombat 9-13 óráig.  

Üzletünk hétfőn zárva tart.
Tel.: +36-30/328-3400,  

email: info@notaris.hu.

2014.07.18-tól a készlet erejéig.
bAyeR FoResTo RePelens  
KullAncs és bolHAnyAKöRveK  
   a legjobb áron!
8 kg-nál kisebb kutyáknak  
  és macskáknak  5250 Ft 
8 kg-nál nagyobb  
  kutyáknak  6600 Ft
cestal Plus tabletta  225 Ft
cestal cat tabletta  305 Ft

Kullancs és bolhairtó, féreghajtó kedvező áron? Kereste nálunk?

Kaposvár, nagyszeben u. 2. Tel: +36-20/490-4274  
nyitva: K-P 9-17, szo 9-13.

KuTyA, mAcsKA, díszmAdáR eledeleK, KiegészíTőK és  
gyógyászAi KészíTményeK szAKéRTelemmel. 

HAszonállATTeRméKeK Kedvező FelTéTeleKKel.

állATPATiKA
és állATeledel 
gAlAmbászATi szAKüzleT

méhészeti  
termék- 

forgalmazásunkat  megkezdtük!

Favorit pont KFt.
Kaposvár, Petőfi u. 11.  

Tel.: 82/512-200, fax: 82/427-974
nyitva: H–cs: 8–16-ig, Péntek: 8–15-ig  

www.tonerszalon.hu • kaposvar@tonerszalon.hu

tintasugaras, lézernyomtatók és 
kellékanyagaik

irodaszerek és írószerek
irodai papírok, fotópapírok, naptárak

Számítástechnikai és irodai 
kiegészítôk, adathordozók

CégellátáS díjmenteS  
házhoz SzállítáSSal!

TöRzsöK 
TemeTKezés

Temetkezéshez kapcsolódó 
szolgáltatások teljeskörű  

ügyintézéssel!
• Hamvasztás: 85.000 Ft  

• Koporsós temetés: 
145.000 Ft

• Hamvasztásos  
temetés: 135.000 Ft

elérhetőség:  
 Kaposvár, dombóvári u. 1. 

nagybajom, Fő u. 85.  
böhönye, Fő u. 12.  

Kéthely, Arany j. u. 2. 

Ügyelet: éjjel-nappal.  
tel: 06/82/410-500  

06/30/636-7003  
06/30/256-5444

Kaposvár, vásártéri u. 2. (vásár területén)
Tel: 82/412-890 e-mail: tar.zoltan@vasartericsavar.hu

nyitva: H-P: 7.30-17.00 • máR szombATon is 9:00-12:00-ig nyiTvA!

somogy megye legnagyobb 
csaVar-szErszám áruHáza

közel 500 négyzetméteren
kötőelem-kéziszerszám-zár-vasalat, hegesztési anyagok

csiszolás-és forgácsolástechnika, kisgép,
kerti szerszám, vegyi anyagok

Csillagnéző túra a zseliCben 
a zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, ami-
lyen nemcsak Magyarország, hanem egész európa területén is ritkán adatik meg. naplemente után derült égbolt 
esetén az ismert csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a tejutat is lehet látni. a résztvevők 
csillagász szakember segítségével ismerhetik meg az égbolt csodáit, és kis szerencsével számos hullócsillagban 
is gyönyörködhetnek. a résztvevők távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és 
számtalan érdekes információt tudhatnak meg a Duna-Dráva nemzeti Part igazgatóság természetvédelmi őrétől.

KaPOsVÁri MeteOr tte
7400 Kaposvár, tallián gyula u. 118.

7400 Kaposvár, Dózsa gy. u. 16. ii. emelet
postmaster@meteor1.t-online.hu • Honlap: www.meteor-kaposvar.hu

„GyaloGolj az eGészséGedért  
a Meteorral” 12. túra

időpont: 2014. augusztus 16. (szombat)
találkozás: távolsági autóbusz pályaudvar 7:30 -kor
indulás: 7:45-kor Kőlyuk megállóig
túratáv:   Kőlyuk - nagy Mélyvölgy - rábay fa –  

Kantárvár – Kisrét - Dömörkapu - tettye
útvonal: 14 km
Költség: 2.420 Ft teljes áru buszjegy
Visszaérkezés:  Kaposvárra 16:10-kor vagy 17:10-kor
túravezető:   szilágyi balázs 30/577-2321

CsillaGnéző túra
időpont: 2014. augusztus 23. (szombat)
találkozás: 17:45-kor slendy pékség parkolója
indulás: 18:00-kor bányára
túra időtartama: 3-4 óra
túratáv:  5-6 km
részvételi díj: túra: 1.000 Ft/fő • busz: 1.000 Ft /fő  
    (15 fős busz esetén, ha tele lesz)
túravezető:   szilágyi balázs 30/577-2321
Jelentkezés a túravezetőnél.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 15.

Állatpatikánk, a NOTARIS ál-
latpatika 2006 óta áll a hazai, 
tehát nem kizárólag a kapos-
vári társ és hobbyállattartók 
szolgálatában.  

Vállalkozásunk kezdetben elsőd-
legesen társ és hobbyállatok - főképp 
galambok és díszmadarak - számára 
forgalmazott közvetlenül Hollandi-
ából és Belgiumból importált ter-
mékeket. Hazánkban harmadikként 

engedélyez-
t e t t ü n k 
direkt ga-

lambgyógy-

ászati célra előállított termékeket. 
Ezen termékek tekintetében vállal-
kozásunk rendkívül rövid idő alatt 
hazánk vezető forgalmazói közé 
nőtte ki magát. A Dél-Dunántúl 
legnagyobb választékát és legkedve-
zőbb árait üzletünk kínálja, hazánk 
legfoglalkoztatottabb galamb-egész-
ségügyi előadójaként megfelelő 
szakmai háttérrel… 

a notariS állatpatika az 
utóbbi időben egyre nagyobb részt 
vállal a társ- és hobbyállattartók 
kiszolgálásában kaposváron és 
vonzáskörzetében. Vevőközpontú 
szemléletünknek és kedvező ára-
inknak - folyamatosan a város leg-
kedvezőbb árainak biztosítására 
törekszünk - köszönhetően egyre 
többen fordulnak hozzánk annak 
ellenére, hogy állatpatikánk nem a 
belvárosban üzemel.



fürdôszobaszalon  
17 éve Kaposváron!

Kaposvár, baross g. u. 18.  Telefon: 82/427-427  www.lagunafurdoszoba.hu • kaposlaguna@lagunafurdoszoba.hu

2014 08.08-tól 
08.13-ig ill. a 

készlet erejéig.

búTor akció
80 cm-es 
Terra 80  

bútor  
2 színben 

89.000 Ft

csaPTeleP 
akció!

-40%

-10%

-15%

keramika  
kanJiza  

csempék, járólapok

15% kedvezménnyel!

a 2014. évi burkolaT úJdonságok megérkezTek!

hőszigEtElő-
rEndszEr akció!
vásárolja mEg még 

árEmElés Előtt!

revco, BaumIt, kIngstone   
vakolattal

- 5 cm-es rendszer 

 1499 ft/m2-től
- 7 cm-es rendszer 

 1599 ft/m2-től
- 10 cm-es rendszer 

 1999 ft/m2-től

ingyenes kiszállítás és 
állványzat biztosítása!

tel.: 74/675-530 
0620/947-5970 

Akció: 08.08-08.31-ig

Hatalmas akció a  
Prémium-ablak kft-nél, 

Várjuk kedves régi és leendő ügyfeleinket!  
kaposvár, ady Endre u. 12-14. a Vicolo étteremmel szemben  

E-mail: info@premium-ablak.hu   
az akció 2014. augusztus 8-tól augusztus 31-ig, ill az akciós készlet erejéig. 

nyílászáRóK és RedőnyöK viszonT elAdóKnAK is! 

Rehau nyílászáróinknál
a 3. üvegréteget most  

60% kedvezménnyel adjuk!
7 év garancia • ingyenes beépítés!

Tel.: 20/495-64-26 • 20/450-45-95 w
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Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

06-30/2264-005 
Kaposvár, Fô u 8. (bejárat a múzeum u. felôl) 

nemeteleonora@freemail.hu

HYDROABRASIO!
mentôöv minden 

bôrtípusra!
Bôrhámlasztás nyáron  

is a víz erejével!
Hydrokomplett  
kezelés ajándék  
arcmasszázzsal!
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bAKoNY bÚToR KAPoSVÁR, Roboz I. u. 27. 
www.bAKoNYbuToR.Hu

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

HűSíTő NYÁRI ÁRAK!
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elfogadó 
hely

FolYAMAToSAN FRISS AKcIóS TeRMéKeKKel VÁRjuK KeDVeS  
VÁSÁRlóINKAT! ceTeleM bANK HITelKÁRTYÁT elFogADuNK!

íRóASzTAloK  17.900 Ft-tól   
a kép illusztráció!

Dominik sarok, epedás    
163.300 Ft   (12 hó x16.360 Ft)

Fanny asztal: 
136x80 cm

20.300 Ft   

együtt  90.900 Ft   (12 hó x9.090 Ft)  

Tulipán szék  
 10.600 Ft/db  

„Fatime 2” kanapé, epedás 85.900 Ft 
72.900 Ft   (12 hó x 7.290Ft)

Raffael kanapé, epedás 92.900 Ft 
78.900 Ft   (12 hó x7.897 Ft)

egyedi bútorok-felmérése, gyártása,  
tervezése, szerelése 2 hetes határidővel 

Mega-Papír 2004 Kft. Kaposvár, Raktár utca 2. (volt Glória üzletház) Tel.: 06-82/526-111 • Fax: 06-82/526-112
Meghosszabbított nyitvatartással várjuk Önt! H-P: 8.00-18.00, Szo 8.00-12.00 • megapapir@megapapir.hu

Az árak az áfát tartalmazzák, az akció 2014. július 18-tól szeptember 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

Iskolaszezon akcIó! 
Iskolai utalványokat,  eMc kártyát és erzsébet  utalványt is elfogadunk!
HaMaRosan  IskolakezDÉs

MInÔsÉGI, TaRTós  IskolaszeRekkel  VÁRJUk ÖnT!
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Táskák 2355 Ft-tól  

smiley, spalding, everlast, 

Umbro, Hello kitty….

Minôségi, tartós iskolaszerekkel várjuk Önt  

                      
 diszkont áron!

sünis vízfesték  

12db-os  

22,5 mm 439 Ft

 30 mm  640 Ft

sünis tempera 

10 db-os 

1309 Ft

sünis zsírkréta  

6 db 99 Ft

12 db  199 Ft

Rexus  
gumismappa 

138 Ft

Tolltartók 499 Ft-tól  

Umbro, Herlitz, smiley, Hello 

kitty, spalding, everlast…

Rexus  

vonalzókészlet 

141 Ft

sünis 12 db-os színes 

ceruza 399 Ft

KEDVES HÁZASULANDÓK!
   AZ ECHO ESKÜVÔSZERVEZÉS
2015-ben is változatlanul kedvezô áron,  
újabb helyszínekkel bôvülve  
áll rendelkezésetekre 60-200 fôig! 
                               ÁR: 7900 FT / FÔTÔL
Áraink tartalmazzák:
• terem bérleti díj,
• színvonalas felszolgálás,
• komplett dekoráció virágokkal,
• háromfogásos vacsora a süteményekkel együtt,
• éjfélkor svédasztal,
• korlátlan italfogyasztás minôségi italokkal,
• és természetesen segítség az esküvô megszervezésében!

LÉTSZÁMTÓL FÜGGÔEN KÜLÖNBÖZÔ  
AJÁNDÉKOKKAL KEDVESKEDÜNK AZ IFJÚ PÁRNAK!

PL.: MENYASSZONYI TORTA,  
ZENESZOLGÁLTATÁS, SZÉKSZOKNYA…

www.echo-eskuvo.hu 
Tel.: 06-30/777-92-80


