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2014. október 17. ix. évfolyam 18. 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. X. 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%

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

119 900 Ft

79 900 Ft

99 900 Ft

69 900 Ft

TO-390 
szekrénysor 
LED világí-
tással

AM-225 
konyha 
vastag 
munka-
lappal, 
silgránit 
mosoga-
tóval

B-B 6 személyes étkező

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

85 400 Ft
69 900 Ft

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6657 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42%

Törlesztőrészlet: 7361 Ft/hó
Futamidő: 24 hónap

THM: 36,42%

129 900 Ft

122 400 Ft
111 900 Ft

VIVA extra rugós franciaágy

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

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

Az akció 2014. október 1-től október 31-ig, ill. a készlet erejéig tart.

Nálunk nem csak 
pár méretben  
talál szabvány  

nyílászárót!
28 méret, 600 darabos  

raktárkészlet (ingyenes foglalással)
Purhab, szegőléc, párkány, beépítő csavar...

Minden 1 helyen !
F o l y A M A T o s  A K c i ó K !

Megnyílt!
AsztAlosok és bútorkészítôk boltjA 

Kaposváron a Dombovári út 3.  
alatt várjuk kedves vásárlóinkat!

kivetôpántok, sinek, görgôk,  
led világítás, konyhA és gArdrób rácsok, 
tolóAjtók, Alukeret. széles válAsztékbAn!

dubr hArdwAre kft. nyitva h-p: 8-16-ig
tel.: 06-70/626-8488 • www.dubrhardware.com

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...

w w w . m a t u c z a g r a n i t . h u
7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 219., Mobil: 30/901-4372, 30/678-5252, 82/713-585

 �Síremlékek, 
kripták, urnasírok

 � Gránit, márvány, 
mészkő és

 � fényezett műkő 
termékek

Termékeinket minőségi  
alapanyagokból készítjük  

megrendelőink részére.

Legjobb minőséget,  
legjobb áron!

Matucza Gránit

Állateledel bolt  
JöJJön be hozzánk, érdemes!

FarmSHoP

A kupon felmutatója 

5% 
kedvezményt  
kap a nem  
akciós termékekből.

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. 10.17-től 10.31-ig tart.

”Ha valaki  

nem eszik libát  

Márton napon,  

egész évben  

koplalni fog”
Ne koplaljon foglaljon...,  

helyet a Corner étteremben!

Márton napi  
libalakoma és  

újbor kóstoló  
november 6-16-ig

10 napon át  
a Corner exclusive-ban!

corner
gastro

T h e  r e s T a u r a N T

Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2.  
Tel.: 82/526-326  
info@corneretterem.hu 
www.corneretterem.hu

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!

SZUPER MINÔSÉGÛ VALÓDI BÔR  
GYERMEkCIPÔk kEDVEZÔ ÁRON!

Folyamatos akciós kínálat!
14-18-as  

méretig már 

1900 Ft-tól

18-35-ös  
méretig már 

5500 Ft-tól!

Szintetikus, jó  
minôségû anyagokból  

már 3800 Ft-tól!

Lányka cipô 

6320 Ft 

5500 Ft!

Gyermek-

papucsok, 

tornacipôk, 

edzôcipôk

kiváló  

minôségû használt 

gyermekruhák, 

télikabátok 

Nyitva: H-p: 9:00-17:00-ig, Szo: 9:00-12:00-ig

2014.10.17-től 
visszavonásig.



A nagy sikerre való tekintettel Jubileumi Retro hétvégénket MEGISMÉTELJÜK!Október 24-25-én 
10 évvel ezelőtti étlapunkról  

10 évvel ezelőtti árakon választhat!
MIndEn hÉTvÉGÉn SzAbAd- 
MERíTÉSES, fRISS hALáSzLÉ!

GIULIO pizzériánk 960 ft-os áron,  
nagyon olaszos, vékony tésztás,  

30 cm-es pizzát kínál! 
(olasz sonkák, olasz mozzarella, olasz paradicsom)

KISzáLLíTvA IS!

Kedvező árú koktélok, kávék,  
és minőségi borok

Rendezvények, hidegtálak,  
200 főig- külső helyszínen is ! pizzéria

Giulio Pizzéria a Turul Étterem és Panzió mellett
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747
Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

Reklám,  
    pont neked!

 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. 10.17-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KAPosváR 

B
ő

sé

g HAsználtc
ik

k
Használt bútorok  

széles  
választékban!

koRRekt áRak, 

pRofi kivitelezés!
k a p o s v á r i

ReklámiRoda
06-30/908-1920

2015-ös káRtyanaptáRakRa  
grafikával együtt, november végi  
kivitelezéssel megrendelést felveszünk!
szóRólapRa vagy  
névjegykáRtyáRa van szüksége?  
katalógust szeRetne?

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

www.kaposvarireklam.hu

A sikeres tavalyi vitorlabontás 
után idén hat állomásból álló 
karitatív vitorlásverseny soro-
zatot szervezett a kaposvári 
székhelyű LáriFári Alapítvány 
a Balatonon. 

A nagyszabású rendezvénysorozat fő 
támogatója, egyben az alapítvány straté-
giai partnere a Magyar Vitorlás Szövet-
ség volt.

Hogy miért éppen LáriFári?
Az alapítvány neve egy mesehős neve. 

Lárifári nem más, mint egy kis tündér 
kócos, göndör hajjal, szeplős orrocská-
val, csibészes mosollyal. Lárifári azért 
jött el Tündérországból az emberek vi-
lágába, hogy egy súlyos betegséggel küz-
dő kisfiú játszópajtása lehessen, ezzel 
segítve a gyógyulás hosszú folyamatát. 
Az alapítvány a kis tündér személyében 
rejlő játékosságot, pajkosságot, a pozitív 
életszemléletet és segíteni vágyást teste-
síti meg.

A szervezők a vitorlázással egybe-
kötött élményterápiás programmal 
elsősorban a betegséggel élő, súlyos 
betegségből gyógyuló, illetve hátrányos 
helyzetű gyerekeket és kísérőiket támo-
gatták. Ennek következtében közel 900 
fő lehetett részese az MVSz-LáriFári 
Regattáknak. Minden állomásnak más 
és más célcsoportja volt. Az alapít-
vány csapata fogadott gyermekeket 

és családjukat Ma-
gyarország három 
gyermekonkológiai 
centrumából, a bu-
dapesti Szent Lász-
ló Kórház Őssejt-
t r a n s z p l a n t á c i ó s 
Osztályáról, érkeztek 
Down-szindrómás 
gyermekek a család-
jaikkal, mozgáskorlá-
tozott és egyéb módon sérült gyerekek, 
felnőttek és hozzátartozóik, az SOS 
gyermekfalvakban élő hátrányos hely-
zetű gyermekek, valamint rendőr- és 
tűzoltó árva gyermekek.

Miért? A válasz egyszerű: a katartikus 
élményért. 

Az érintett gyerekeknek és hozzátar-
tozóiknak egy olyan napot, egy olyan 
programot szerettek volna adni a szer-
vezők, amelynek helyszíne, a kikötő 
rendhagyó, különleges, ahol az önkén-
tes segítők legfőbb célja a gondoskodás, 
a lélek simogatása. Természetesen a nap 
fénypontja a játékos vitorlásverseny, 
melynek során egy 20-25 vitorlás ha-
jóból álló flotta kb. 2 órás időtartamra 
viszi vízre a vendégeket, alkalmanként 
150 főt. A vitorlázás élménye a Balato-
non a szélesebb rétegeknek nem adatik 
meg. Ezt az élményt, a víz és szél közel-
ségét szerették volna átadni a szervezők  
- hacsak egy napra is - a súlyos betegség-

ből gyógyuló, a betegséggel, korlátokkal 
élő és hátrányos helyzetű gyerekeknek.

Így lehet egy ilyen lárifáris nap katar-
tikus élmény. Az alapítvány tagjainak 
hite szerint a vitorlázás élménye és az 
önkéntesek szerető gondoskodása, fi-
gyelmessége, a játék öröme olyan belső, 
pozitív erőket szabadít fel a lélekben, 
melynek segítségével az ember képessé 
válhat a korlátain felülemelkedni és ész-
revenni az életében rejlő lehetőségeket. 

Egy biztos: az alapítvány tagjai szám-
talan pozitív tartalmú levelet kapott a 
résztvevőktől, amely igazolja, hogy tö-
rekvésük célba ért.

Most, a vitorlásszezon végével a szer-
vezők már a jövő évi terveken dolgoznak 
és kezdik az egyeztetéseket a helyszínt 
biztosító kikötőkkel, a meglévő és le-
endő támogatókkal, valamint azokkal a 
vitorlázókkal, akik hajójukat, idejüket és 
főként szeretetüket adják az érintettek-
nek az MVSz-LáriFári Regattákon.

Rövid összefoglaló a láriFári Alapítvány és a Magyar vitorlás 
szövetség 2014. évi karitatív vitorlásverseny sorozatáról

TöRzsöK 
TeMeTKezés

Ady Endre
Halottak napján 
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk --
- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

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,  
Nagybajom, Kadarkút, Kutas, Böhönye, Mesztegnyő,  

Szabás, Nagykorpád, Kisbajom, Beleg, Jákó, Mike, Vése, 
 Inke, Iharosberény, Görgeteg, Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Kelevíz 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

BútoR- 
asztalost  
keResünk!  
Tel: 0682/412-630  

info@hegedesign.hu

19_Kapos_Epker_A6 • Utolsó módosítás: 2014-09-12 (péntek) 09:28

Válasszon eredeti 
VELUX árnyékolót 
a tökéletes pihenéshez!

VELUX Fényzáró roló (DKL)
Tökéletes fényzárás
Több, mint 40-féle színben és 12-féle Disney mintával

Ár: 17 040 Ft-tól
(55×78 cm-es ablakra)

Kapos-Épker Kft.
Kaposvár, Füredi út – Raktár utca körforgalom
www.kaposepker.hu

_Kapos_Epker_A6.indd   1 2014.10.06.   14:43:56

Az ajánlat 2014.10.17-től visszavonásig tart.



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

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

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

Már MegKezdTüK a 2015-öS LaKodaLMi 
idôponToK érTéKeSíTéSéT.

2015-ben, megédesítjük lakodalmát:  
ingyenes csokiszökôkút!

ingyenes menyasszonyi kocsi 
ingyenes appartman az ijfú párnak

- ingyenes helyszíni esketés - ingyenes terembérlet  
- ingyenes csárdajárat - ingyenes székszoknya  

- ingyenes alapdekoráció 
SáTraS LaKodaLMaK, 400 Fôig, aKár KiTeLepüLéSSeL iS! 

exkluzív rendezvénysátor bérbeadása
Az idôpontokról érdeklôdjön telefonon.

a KiSS ViLLa-Curpad éTTereM 
ÚJra MegnyíLT!

Kaposvár, rákóczi tér. 3. (A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben) 
www.villacurpad.hu •információ: +36-70/323-6900

péntekenként élôzenével, megújult étlappal,  
várjuk kedves Vendégeinket!

aKCió! Minden FôéTeL MeLLé egy KorSó 
ViLágoS CSapoLT Sörre a VendégünK!

Szeretettel várjuk éttermünkben!

az akció 2014. okóber 17-tôl december 31-ig tart.

Minden péntek-

szombat-vasárnap 

friss halászlé!

Újdonság:  

Hétköznapokon délben  

2 féle napi menü- 

ajánlattal várjuk önt!

42,4 Ft/db-tól

pl: 1,5 m magas 25 fm/tek 
horganyzott 

500 Ft/fm (csak tekercsben)

kerítésFonat 
többféle méretben 

Ursa  
DF 39

kaposvár, Jutai u. 28. • tel: 82/320-949  cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
az ajánlat 2014.10.17-től a készlet erejéig érvényes, az ár az ÁFÁ-t tartalmazza. a nyomdai hibákért  felelősséget nem vállalunk.  a képek illusztrációk.

építŐanyag 
kereskeDés

térkövek 
többféle színben, formában

1650 Ft/db

526 Ft/m2

kerítésoszlop

gipszkarton 
1250 x 2500 x 12,5 mm tbl

HŐszigetelŐ  
renDszerek 

kedvező áron!

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

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. 10.17-tôl visszavonásig tart.

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! elfogadunk!

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

csAPágy, éKszíj,  
sziMeRiNg is KAPHATó!

csavar
szerszám
csapágy
szaküzlet

Szalagavató  
táncruhák  
egyedi igények 
alapján  
rendelhetők,  
kölcsönözhetők!

Milady
esküvői 
ruha- 
kölcsönző  
és készítő  
szalon

Tel.: +36-82/412-165, +36-30/364-8161

Kaposvár, petőfi tér 4. 
A volt SZTK  épületében  1. em. 1. ajtó

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

NR KeRtészet
Dísznövény és Faiskola
Kaposfő, Kossuth út 3/A (A körforgalomtól 350 m-re)
Tel.: 06-30/628-4877 E-mail: info@nrkerteszet.hu
www.nrkerteszet.hu

őszi készülődés!
Szerezze be gyümölcsfáját nálunk!  

Október közepétől NAgy  
válASZTéKbAN kaphatók!
/Növények érkezéséről érdeklődjön kertészetünkben/

JöJJön el HozzÁnk éS mi FormÁba Hozzuk ruHatÁrÁt!

CSak nÁlunk!• Öltönytisztítás 2200 Ft-tól  

• Szövetkabát 1750 Ft-tól • Toll dzseki tisztítás 2550 Ft-tól
Törzsvásárlóink részére nyújtható kedvezményekről érdeklődjön az üzletben.

7400 kaposvár, városház utca 1/5. tel: 30/985-93-93
Nyitva tartás: H-p 9-18 óráig, minden páratlan szombaton: 9-13 óráig  várjuk kedves régi és új Megrendelőinket!

Patyolat Bőrkabátja, szövet-, vagy tollkabátja 
még a szekrény mélyén lapul?

Kedvenc ruhadarabja igazításra,  
vagy átalakításra szorul?

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

Könyvelés,  
bevalláS kéSzítéS  
Tel.: 06 20 351-9207

Legyen bármilyen ünnep vagy alkalom, az Origo Férfidivat segít Önnek! 

szövet és vászon zakók  
érkeztek széles választékban!
öltönyök minden alkalomra,  
ingek és kiegészítők!
Kaposvár, Irányi D. u. 12. • Tel.: 06-70/311-9286  



KülTéri lAZúrOK,
TerASZOlAjOK

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. 10.17-től a készlet erejéig.ERdőMEstER FAcEntRUM

újdONSág!  
SZíNeS KeríTéSeleM  

A cSerepeS leMeZZel  
MegegyeZő ANyAgból, SZíNeKből. 

pAlA HelyeTT 
cSerepeSleMeZ!

1220 x 2210 mm  
(2.70m2 / tábla) 5 kg/m2  

RAL 3009 színben

TrópuSOK HANgulATA OTTHONábAN
vöröSfeNyő  
21x145x4000 

wpc TerASZburKOlATOK
• környezetbarát
• könnyen tisztítható
• vízálló • több színben
• felületkezelést nem igényel

Havas kék

Arany bézs

4790  

Ft/m2-től

Füredi erdőmester
ahol fában nincs hiány

• SZArufáK • gereNdáK • deSZKáK • TeTőléceK
Egyedi, extra méretű gerendák gyártása, vágása, gyalulás, műszárítás 

illetve impregnálás rövid határidővel!

lAMbériáK éS  
HAjópAdlóK

AKác OSZlOp 2,5 m-es 
éS 3 m-es KApHATó!

AKció!  

1750 Ft/m2

épíTő MiNőSégű 
feNyő fűréSZáru!

KéSZleTről AZONNAl! 

HobbYkertéSzek boltja 
kaposvár, árpád u. 21.

leGYen okoS, takarékoSkodjon!
boráSzatban iS ottHon vaGYunk!

jöjjön el Hozzánk, éS váSároljon olcSón, a néGYSávoS út (61-eS) mentén, a viráG utcai kereSztezôdéSnél Az akció: 2014. 10.01-tól 10.31-ig tart. 

nYitva: H-p.: 8:00-17:00 Szo.: 8:00-12:00 • infovonal: 06-20-954-2739 • parkoláS az udvarban, vaGY a mellékutcákban meGoldHató! p

továbbá: terményzsákok, kertészeti  
eszközök, söprûk, vetômagok, növényvédô 

szerek, tápoldatok, takarófóliák,  
kötözôanyagok óriási választékban! 

„purina” tápok, takarmánYok,  
kapoSváron cSak nálunk!

ôszi virághagymák, alágyujtós, fabrikett kapható!

boráSzati eSzközök

GYepápoló Szerek

már  
1650  

ft-tól!

már  
85  
ft-tól!

már  

28900  
ft-tól!

már  
15  
ft-tól!

Fûmagok (0,5 kg ,1 kg, 
5 kg, 10 kg,  

20 kg, 25 kg) Gyepmûtrágyák

boráSzati SeGédanYaGok
• Pálinkaaromák már ......750 ft-tól  • Úszótabletták már .....350 ft-tól

• Borfestékek már ............550 ft-tól  • Hordómosók már ...... 400 ft-tól

• Derítôszerek már ...........290 ft-tól  • Pektinbontók már ......550 ft-tól

• Borélesztôk már .............120 ft-tól  • Borkén már ................130 ft-tól

• Kénlap már .................... 175 ft-tól  • Paraffinolaj már  .......595 ft-tól

mÛtráGYák-SzerveStráGYák
• Szarvasmarhatrágyák (10 l, 20 l, 50 l)   • Cofuna tyúktrágya (50 l)

• Komplex ôszi-téli mûtrágyák (5-50 kg)

ráGcSálóirtóSzerek váSára
• Biotoll pépek (125 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg) • Ratata 0,4 kg

• Egérragasztók már.........390 ft-tól  • Egércsapdák már  ......130 ft-tól

már  
490  

ft-tól!

már  
990  

ft-tól!

már  
690  

ft-tól!

Vakondriasztók

már  
950  

ft-tól!

Szelektív gyomirtók

már  
2650  

ft-tól!

Agroszövet, 
vakondháló, 

geotextil

már  
160  

ft-tól!

Glialka, Medallon, Total, Fozát, 
Clinik, Nasa (0,2 l-5 l)

Üvegballonok (5-10-
15-20-25-34-54 l )

Pálinkás-boros 
üvegek (0,5 l-0,75 l)

Inox hordók  
(50 l, 100 l, 150 l)

Kádcsapok, hordódugók, 
hordócsapok, dugók

GYomirtóSzerek akciója 
ôSSzel iS!

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

www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

Új áru érkezett!  
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!

Felültöltős  MoSógépek Már 68.000Ft-tól  kaphatók!

most listaár 
-45%-on.

Kérjük, őrizze meg ezt az írást a gázszámlái között!
                 Kedves Lakó, családi házlakó!
A fűtési gázmegtakarítást írtó sok esetben  nem azzal kell kezdeni, hogy hőszigetel ..., 

és nem azzal kell kezdeni, hogy ablakcsere ...Hanem???

Ha Önnek  hagyományos kéményes gázkazánja van, vagy  

hagyományos turbós gázkazánja van,

akkor az egy energia-faló és gáz-zabáló kazán, mert az ilyen kazán úgy működik, hogy 
(autós hasonlattal élve), vagy padlógázzal tüzel, vagy áll, aztán megint padlógázzal tüzel 
és ismét áll. Ha Ön úgy közlekedne az autójával, hogy egy ideig padlógázt nyom, aztán egy 
ideig áll, aztán egy ideig ismét padlógáz, aztán megint áll, akkor mennyit zabálna az autója?
Háááát?
Így zabál az Ön fenti típusú gázkazánja is! Szóval nem a gáz az, ami drága! Hanem az ener-
gia-faló kéményes és turbós gázkazánokkal van a probléma! Csak ezt borzasztó sokan 
nem jól tudják! Van a piacon olyan kondenzációs gázkazán, amivel csak kb. 20% fűtési gázt 
tudna megtakarítani, de van olyan is, (a fejlesztés 2000-ben kezdődött holland-német-
itáliai koprodukcióban) amelyik akár 45% gázt is megtakarít! 

BorzalMasan nagy kÜlönBségek vannak a kazÁnok között! 
FIGYELEM! A szerelők óriási többsége mitsem tud ilyesmiről, így ne a szerelőket kérdezze!
Bővebb info miatt vegye fel a kapcsolatot mielőbb az Ön  
körzetének kiemelt értékesítőjével, most ő közvetlenül az  
Unical gyárból kapja a kazánokat, árat tud adni a beszereléshez is. 

név: vill-gas Bt. somogyvári János  
tel: 06-30-55-26-907 • 06-82-589-015 • e-mail: willgas@t-online.hu

KözveTleNül, belgA iMPoRTból száRMAzó  
TeRMéKeK NAgyKeResKedelMi áRoN KiMéRve is!

állATPATiKA
és állATeledel 
gAlAMbászATi szAKüzleT

  Ft/zsák Ft/kg
lAM &RijsT 15 kg (báránnyal és rizzsel) 7.125 475
bAsis-cRoc 15 kg (fenntartó)  5.025 335
cRoc He 15kg (magas energiatartalmú) 6.750 450
jovATi KATMix 10 kg (macskatáp) 5.500 550
KANARie exTRA 25 kg (kanári) 15.000 600
exoTeN exTRA 25 kg (pinty) 12.500 500
PARKieT exTRA 25 kg (papagáj)  12.500 500
gRoTe PARKieT exTRA 25 kg (nagypapagáj) 13.000 520

KullANcs és bolHAiRTóK, FéRegHAjTóK  
TovábbRA is A legKedvezőbb áRoN!
Kaposvár, Nagyszeben u. 2. Tel: +36-30/328-3400  

Nyitva: K-P 9-17, szo 9-13. • www.notaris.hu

2014.10.17-től a készlet erejéig.

TOTYA  
kAzánOk 
98.000  
Ft-tól!

3 év gyári  
garanciával!

LAprAdiáTOrOk

Akár 50%  
kedvezménnYeL!

komplett  
fűtésrendszerek  

nyomott árakon akár 
kamatmentes hItelre,  
kedvező szállítással

www.kazandepo.hu
Tel.: 74/570-064 
0620/947-5970 

Akció: 10.03-10.30-ig

JOgOsíTvánY gYOrsAn, 
kedvező áron,  
eredménYesen!

Újdonság: Elméleti  
E-learning képzéssel!

www.citromsuli.hu

Kaposvár, Petőfi tér 4.  
a buszpályaudvarnál.  

(okév 03-0033-04)  Tel: 82/511-000

November 7-én  
hétvégi 

November 17-én  
Esti

taNfolyam iNdul!


