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2014. november 21. ix. évfolyam 20. 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. XI. 3–30-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

6 elemes 
MDF fron-
tos konyha 
munka-
lappal, 
mosoga-
tóval

Törlesztőrészlet: 7361 Ft/hó
Futamidő: 24 hónap

THM: 36,42%

129 900 Ft

Carla II extra rugós franciaágy

HKL-160 gardrób

Törlesztőrészlet: Futamidő:
5860 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

Törlesztőrészlet: Futamidő:
7364 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

79 900 Ft

59 600 Ft

74 900 Ft

Csak:

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   2014. 11.21-től a készlet erejéig.

Gondoljon a téli madáretetésre!
Faggyúgolyó, napraforgó, téli magkeverék kedvező 

áron kapható! Fekete szotyola: 215 Ft/kg

Kutya - macska száraz eledelek,  
és konzervek széles választékban!

• A Magyarországon 
megtalálható  
új autók teljes 
választéka 

• Használt autók 
• Bérautó  

szolgálátás
• Műszaki vizsgára 

való felkészítés,  
valamint műszaki 
vizsgáztatás 

• Karosszéria  
javítás és fényezés

Nyitva: hétfőtől 
péntekig 8.30-17.00, 
szombaton 9.00-12.00

Részletek a hátoldalon. 

KaRácsonyig  
a Kiszállítás  
ingyenes!*

fürdôszobaszalon  
17 éve Kaposváron!

Kaposvár, Baross G. u. 18.  telefon: 82/427-427  www.lagunafurdoszoba.hu • kaposlaguna@lagunafurdoszoba.hu

Cersanit, opoczno lapok vására, november 21-december 31-ig! AkCIÓs árAk!

Fürdőszoba bútor akció:
Álló kiegészítő bútor  

(szennyestartó)  

40-60%  
kedvezménnyel

csaptelepek 
(kifutó) 40-50%  
kedvezménnyel!

csaptelepek  
raktárról 10%  
kedvezménnyel!

kádak AkCIÓs áron! 
pl. 150x95-ös:  
39.900 Ft!

bemutatótermi  
bútorok (mosdós)  

20-40%  
kedvezménnyel

szaktanÁcsadÁs, tervezés, hÁzhozszÁllítÁs!  akció: 2014 11.21-től 12.31-ig ill. a készlet erejéig.ha
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(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 

ErDőmESTEr FacENTrum
NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

100x60cm

• szarufák • gerendák  
• deszkák • tetőlécek

Egyedi, extra méretű gerendák gyártása, 
vágása, gyalulás, műszárítás illetve  

impregnálás rövid határidővel!

szegek, kiegészítők

Építő minősÉgű fenyő 
fűrÉszáru!

KÉszletről azonnal! 

lambÉriáK És  
hajópadlóK

december 31-ig minden 
32 cm-es pizza 

Kiszállítva

Menü házhoz- 
szállítva 
hétköznapokon 

    Csak

890 ft
Óriási 
AkciÓ

expressz  
házhozszállítás82/510-547 

06-30/580-4050

    Csak

850 ft

Trattoria la Prima,
Kaposváron  
a Fő téren. 

www.trattorialapriMa.hu
facebook.com/trattorialaprima

az akció 2014. november 17-től december-31-ig tart. Ételeink árai a csomagolást is tartalmazzák!

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép és  
szerszáM

elköltöztünk!
a Guba sándor uTcában 

új, naGyobb helyen 
várjuk kedves régi és  

új vásárlóinkat!

Kaposvár, Guba sándor u. 27. 
(a lakics Kft-vel szemben)
nyitva: Hétfő–péntek 8–12; 13–17  
tel/Fax:  +36-82/312-956 

+36-20/444-4345
email: maxatrade@gmail.com

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!

Hörmann garázskapuk és 
kapunyitó automatikák  
folyamatos  
akciós kínálata

lakatosmunkák, és kovácsoltvas  
termékek széles választékban,  
egyedi igények alapján!

kapos-kapu kft.
kaposvár, guba s. u. 12.
www.kaposkapu.hu  
tel.: 82/512-070

Dubr harDware kft. Nyitva h-p: 8-16-ig
tel.: 06-70/626-8488 • www.dubrhardware.com

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!

MoDerN és gyerMekbútor fogaNtyúk  
széles választékával várjuk!

Mosogatótálca: 

7.365 ft!



Kaposvár, Jutai u. 28. • Tel: 82/320-949  
cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu

Az ajánlat 2014.11.21-től a készlet erejéig érvényes, az ár az ÁFÁ-t tartalmazza.  
A nyomdai hibákért  felelősséget nem vállalunk.  A képek illusztrációk.

ÉpíTŐAnyAg 
KeresKedÉs

FAbriKeTT 
10 Kg/csom

620 Ft/
csomag

VIII.  
SzennaI  

Hurkafesztivál

Szenna,  
2014. november 29.  

Szennai Sportcsarnok parkolója
A nAp progrAmjA:

7.30  nevezés, regisztrálás
10.30	 	Köszöntők	
11.00	 	Hurkatöltő	gyorsasági	verseny	kezdete 

Zselic	Művészeti	Iskola	bemutatkozója 
Székely	Hagyományőrző	Együttes	(Erdély)	bemutatkozója

12.00	 	Két	Csillag	Együttes	előadása,	Zsűrizés	ízre	és	küllemre
12.30	 ÜT-M	együttes	műsora

13.30 Kaposvári Fúvósok
14.30	 Eredményhirdetés	

15.00  MárIó	a	 
HarMónIKáS	műsora

16.00	 Forever	Duó	zenés	produkciója
18.00	 Színpadzárás

Nevezés és információ: 30/828-32-90  30/828-45-06 www.szenna.hu

BúcsúztassuK  
együtt az Óévet!
FeRgeteges  
szilveszteRi Bulit  
szeRvezünK  
a tenisz cluB étteRemBen,  
ahol a gazdagon terített svédasztalra 20 féle finomság kerül.
A bőséges vacsora után tánc hajnalig (élőzenével)!

A belépő tartalmazza a welcome drinket, a több mint 20-féle  
ételből álló svédasztalos bőség vacsorát. Az egész este folyamán  
korlátlanul fogyaszhatnak sör, bor, alkoholmentes  
italkínálatunkból! Az éjféli büfét.

Belépők a nagy érdeklődésre való tekintettel csak  
elővételben rendelhetők, mindösszesen: 9915 Ft-os áron.

Bővebb információ: +36 30 9788 754
http/facebook.hu/teniszpanzio • email: rozsa@koert.hu

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: 11.01-12.15-ig

KUTYAPANZIÓ - KÉPZÉS - SPORT - FELSZERELÉSEK

Schwendtnerné Pál 
Krisztina 

Tel.: +36-30/754-5884
Skrek Roland 

képzés:  
Tel.: +36-70/934-3230

7400 Kaposvár,  
Füredi úti körforgalom,  

4.sz. kijárat
tacdog33@gmail.com

KUTYAPANZIÓ
- Kis és nagytestű kutyák részére
- bekerített kutyafuttató, agility pálya

Csak nálunk: Elhelyezés komfortos  
lakóhelyiségekben, ill. beltéri kennelekben

KÉPZÉS
- Egyéni és kiscsoportos oktatás
-  Szocializáció, félős ill. agresszív kutyák  
viselkedésproblémáinak megoldása

- Felkészítés munkavizsgára
- Bentlakásos képzés

Csak nálunk: Szolgálati jellegű  
nyomkövető kutya képzés

SPORT
- Akadálypálya
- Canicross

Csak nálunk: Műfüves, részben  
fedett tréningpálya

FELSZERELÉSEK
- Pórázok, nyakörvek,hámok, szájkosarak
- Játékok, motiváló eszközök
- kiképző felszerelések
- professzionális sport-és kutyás ruházat

Csak nálunk: Minden felszerelés  
általunk tesztelt és kipróbált
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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

7400 Kaposvár, Németh István fasor 27.

Mobil: 06/ 20 920 61 58

Honlap: www.vadviragalapitvany.hu

E-mail: info@vadviragalapitvany.hu

Egész éven át

rendszeresen tartott, egyénre szabott foglalkozások,

kíméletes, hatékony, minden izületet átmozgató edzések.

RÁGRÁGVADV
A l a p í t v á n y
VADV
A l a p í t v á n y

Senior nõi torna

Könyvelés, tanácsadás. 
egyéni vállakozó, őstermelő, 

gazdasági társaság,  
civil szervezetek részére.  

tel.: 20/250-7545 • 20/351-9207 németh Géza ev.

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

info@intimtornakaposvar.hu

+36-20/4304201
www.intimtornakaposvar.hu

nŐi  
TAnFolyAm  
Kaposváron: 

2014.  
november  
22. és 29.



kaposvár, raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) • telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu 
Bankkártyás fizetési lehetőség! Az esetleges nyomdahibákért és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.  A feltüntetett képek illusztrációk. További részelek az üzletben.

KapoS-épKer
építôanyag KereSKedéS-FuvarozáS

rÓna BalancehortoBágy

váSárolja meg áremelés elôtt építôanyagait  
ingyeneS tároláSSal, akár jövô évi kiszállítással.

hôSzigetelô rendSzer, Falazó  
tégla és tetôCSerép aKCióK!

KapoS-épKerK a p o S v á r

1995

20 évhÓdFarkú rapido

Időben gondoljon a Karácsonyra!

20% kedvezmény arany ékszerekre 

vagy emelt áron  

törtarany beszámítás!

Belvárosi Ékszerüzlet
Kaposvár, Fõ u. 7. (Európa park) • Tel.: 82/320-573 

Akció ideje: 2014. november 21- december 6-ig, A kedvezmények össze nem vonhatók!

Gyermek fülbevalók kedvező 
áron!

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

December 1-én  
Esti 

December 12-én   
hétvégi

tanfolyam inDul!

Asztalfoglalás: Turul Étterem és Panzió  
 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/417-014 • 82/510-747

IKon  
borvAcsorA  

A TurulbAn!

2014. november  

28-án 19:00-kor 

melyre szeretettel 

meghívjuk Önt és 

kedves barátait!

Különleges menüsorral és az  

Ikon pincészet fantasztikus  

boraival Várjuk Önöket!

Borvacsora részvételi  díja: 6.490Ft
A Borvacsorán való részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!

Asztalfoglalási  szándékát kérjük,  időben jelezze!

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

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

ISMÉT PONTGYŰJTŐ AKCIÓ!
A számla végösszeg minden 1000 Ft-ja után egy pontot kap tőlünk törzsvásárlói 

pontgyűjtő füzetébe. Gyűjtse a pontokat és minden 10. megrendelése után kap egy pontot , 
11. megrendelése 50% Kedvezménnyel KéSzül el!  

(kivéve szőnyegtisztítás) További info az elérhetőségeken!
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?

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

akácfa, ill. vegyesfa 
(tölgy, bükk, gyertyán)  

aprítva, kályhakészen! 
még tavalyi árakon! vegye meg már most!

kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

olcsó
Darabolt nyár szélDeszka  

kályhakészen kapható!

keményfa  

fûrészpor kapható!

akció!

az akció 2014. 11.21-tôl visszavonásig tart.

KAPOSVÁRI METEOR TTE
7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 118.

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 16. II. emelet
postmaster@meteor1.t-online.hu • www.meteor-kaposvar.hu

Mikulás túra 
A Meteor Természetbarát Turista Egyesület hagyományos Mikulás túrája, 

 ahol a résztvevők a természetben találkoznak a Mikulással.

Időpont: 2014. december 6. szombat

Találkozás: 8:15 –kor a távolsági autóbusz pályaudvar melletti volt 12-es  
helyi járatos buszmegállóban Indulás: 8:30 –kor a Tokaji parkerdőig

Innét gyalogtúrával a Dózsa telep – Bükki erdő – Steiner tanya –  
szőlőhegyen át Szennáig – Szenna Falumúzeum

Találkozás a Mikulással a Falumúzeum területén,  
ahol minden résztvevő ajándékot kap a Mikulástól.

A résztvevőket a rendezők zsíros kenyérrel, teával, a felnőtteket forralt bor várja.

Túratáv:  7 km Részvételi díj:  egyesületi tagoknak: 500 Ft/fő  
vendégeknek:  800 Ft/fő

Túravezető:  Sebestyén Gabriella 20/410-410-2

A rendezvény házigazdája: Sármezei Ferenc 70/203-5752

Minden résztvevő erre az alkalomra szóló kitűzőt kap, mely egyben ingyenes belépő a Skanzen területére.  
Aki otthon felejti vagy elveszti az csak belépő fizetése mellett léphet be a rendezvényre.
Jelentkezés:  2014. november 25.-ig a részvételi díj befizetésével a Meteor irodában,  

szerdai napokon 15:00 és 18:00 óra között vagy a túravezetőnél, illetve a rendezvény házigazdájánál. 
(Kaposvár, Dózsa György u. 16. II. emelet.) Mindenkit szeretettel vár a rendezőség

Társas és egyéni vállalkozók teljeskörű 

könyvelését vállalom.
Jelige: megbízhatóság!
tel.: 0630/366-3516 • milbacher edit
www.milbacheredit.webnode.hu • milbachere@t-email.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. 11.21-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KaPosvár 

B
ő

Sé
g HaSzNálTc

iK
K

Ággyá  
alakítható gyerekkanapé

Ággyá alakítható kanapé

Nyitható számítógépasztalBortartó

Használt bútorok  
széles választékban!

új áru érkezett!



Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
Tel/fax: 82/412-630 

á
R

u
h
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el

!

KaRácsonyig  a Kiszállítás  ingyenes!*

i n g y e n  v a n !
- A szAKérTelem - A TAnácsAdás - A minőség - A mosoly

a töBBiéRt sajnos Fizetni Kell...  

csaK KeveseBBet!

Beépíthető és szabadonálló háztartási gépek, mosógatók, csaptelepek egyre nagyobb választéka.
nyitva: H-P: 9-17:30 szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

Új csomagolássérült készülékek, hazai szállítóktól, gyári garanciával!
*December 1 és 23 között túra szerint, Kaposvár területén, vidékre kedvezményesen. Részletek az üzletben.

Közvetlenül, BelGa imPortBól 
származó terméKeK  

naGyKeresKedelmi áron Kimérve is!

állatPatiKa
és állateledel 
GalamBászati szaKüzlet

2014.11.21-tól a készlet erejéig.

  Ft/zsák Ft/kg
lam & rijst 15 kg (báránnyal és rizzsel) 7.500 500
Basis-CroC 15 kg (fenntartó)  6.750 450
CroC He 15kg (magas energiatartalmú) 7.500 500
jovati Katmix 10 kg (macskatáp) 6.600 660
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

HaSzoNállaT gyógySzErEK  
KEDvEző ároN KaPHaTóK!

Kaposvár, nagyszeben u. 2. tel: +36-30/328-3400  
nyitva: K-P 9-17, szo 9-13. • www.notaris.hu

SZUPER MINÔSÉGÛ VALÓDI BÔR 
GYERMEkCIPÔk kEDVEZÔ ÁRON!

Folyamatos akciós kínálat!

ÁRZUhANÁS!

telefon: 06-30/568-8576
nyitva: h-p: 9:00-17:00-ig, szo: 9:00-12:00-ig

2014.11.21-től 
12.05-ig.

7820 Ft 

6590 Ft!
12500 Ft 

8750 Ft!

Gyermek-

papucsok, 

tornacipôk, 

edzôcipôk

kiváló  

minôségû  

használt  

gyermekruhák, 

télikabátok 

Oster   bútoráruház Megnyílt!
Igényes kivitelű török egyedi ülőgarnitúrák és fából készült bútorok!
Kárpitos és bőrgarnitúrák –különleges modern és klasszikus kivitel!

Kaposvár, dombóvári u. 3. (a fitness aréna udvarában!) nyitva tartás: h-p-ig 9:00-18:00-ig, szo: 9:00-13:00-ig • tel: 06-70/604-8088

Nyitási akCió:  
Nálunk a mosoly 10% kedvezményt ér,  

miNdeN ülőgarNitúrára! 2014. november 21-29-ig.

Villa-Curpad Lakodalmasház Kiskorpád 
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.

Kiskorpád, szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu 
tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

3 fogásos disznótoros lakoma,  korlátlan csapolt sör fogyasztással, élô zenével, buli hajnalig!
tel.: 06-70/323-6900

részletek nemsokára a www.villacurpad.hu-ntel.: 06-70/323-6900

december 31.
sziLVeszteri 
Mega party!

december 6-án
MiKuLás-disznótoros 
party a ViLLa Curpad  

Csárdában

a Kiss ViLLa-
Curpad éttereM

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!

szeretettel  
várjuk éttermünkben!

az akció 2014. november 7-tôl december 31-ig tart.

Minden péntek-szombat-

vasárnap friss halászlé!

újdonság: Hétköznapokon 

délben napi menü- 

ajánlattal várjuk önt!

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!

poliKarbonát  
lemezek és kiegészítőik  
lapszabászgépes méretrevágással - raktárról azonnal

a váSárTéri cSavarBolTBaN!

cSAvAr
SzerSzám
cSAPágy
SzAküzleT

br. 2.990 Ft/m2-tól
Az ajánlat 2014. november 7-től visszavonásig.

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

Marica Étterem és Kávézó
várja kedves Vendégeit!

A Fürdô bejáratánál és a Fürdô  
területérôl is Fürdôruhában is!

Rendezvények lebonyolítását vállaljuk! 
10 féle napi menü, A’la carte ételek,  

ételkiszállítás! • Nyitva: egész nap!
Tel: 06-30/502-7622, 0630/258-4817

Házias ételek, udvarias kiszolgálás!
Igal, Rákóczi tér 30.


