
k a p o s v á r i

2014. december 5. ix. évfolyam 21. szám idÕszaki információs kiadvány

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!

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

Kaposvár, Kanizsai u. 43. • Tel/fax: 06-82/412-630 

ÁruhiTel!

KarÁcsonyig  a KiszÁllíTÁs  ingyenes!*

Beépíthető és szabadonálló háztartási gépek, mosógatók, csaptelepek egyre nagyobb választéka.

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

leheTeTlen? BúTorBan?  
nem ismerjüK! 

egyedi BúToroK Tervezése, gyÁrTÁsa, BeépíTése
Nyitva: H-P: 9-17:30 Szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

10.000  napra  Tervezve

ingyen van! - A SzAkértelem - A tANácSAdáS - A miNőSég - A moSoly.  A töBBiért SAjNoS fizetNi kell... csaK KeveseBBeT!

(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!

Építő minősÉgű fenyő 
fűrÉszáru!

KÉszletről azonnal! 

Vegye meg idÉn,  
áremelÉs előtt És  

szállítsa el jöVőre.

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

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

Az akció 2014. december 5-től december 24-ig, ill. a készlet erejéig tart.

AKCió!  
Légbeeresztő készülék  
bruttó 4100 Ft, hozzá 

esővédő rács bruttó 400 Ft

A rendeleti előírásoknak megfelel!

Ablakok, ajtók 28 méretben raktárról! 
Purhab, szegőléc, párkány, beépítő csavar...

Minden 1 helyen !
corner

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

Rendelje meg  
a karácsonyi,  

ünnepi menüjét  
a Cornerből!
Előrendelésre a  

következőket  
készítjük el az Ön és 

családja számára  
az igényeiknek  

megfelelően  
a karácsonyi  

repertoárunkból:
az előre megrendelt  

ételeiket 23-án egész nap,  
24.-én reggel 8.00-tól  

délután 14.00-ig vihetik haza  
frissen melegen az étteremből.

Boldog Karácsonyt Kívánunk! 
Corner Étterem személyzete

Karácsonyi mEnü:
LEvEsEK:

•  Balatoni vegyes halászlé  

(pontypatkó, belsőség) 1.290 Ft

• Filézett harcsahalászlé (belsőséggel) 1.490 Ft

• Aranylón sárgálló tyúkhúsleves 750 Ft

TÖbbszEméLyEs TáLaK:

•  Corner ínyenctál (ropogós csülök,  

kacsacomb, bbq csirkeszárny és  

oldalas, hagymás törtburgonya,  

vöröskáposzta) 
3.190 Ft/fő

•  Karácsonyi vegyestál (cordon bleu,  

rántott sajt, rántott gombafej, grillezett  

szűzérme, párizsias csirkemell, rízs,  

steakburgonya, párolt zöldség 2.990 Ft/fő

•  Hallakoma (rántott pontypatkó, fogasfilé  

dióbundában, grillezett fokhagymás  

harcsasteak, orly fogasszalagok,  

vajas petrezselymes burgonya,  

párolt rízs, tartármártás) 2.990 /fő

•  Rántott balatoni pontypatkó (200g) 1.290 Ft  

+ vajas petrezselymes burgonya, tartár 400 Ft

• Rántott harcsafilé (200g) 1.590 Ft 

• Rántott fogasfilé (200g) 1.690 Ft 

• Fogasfilé Orly módra 
1.690 Ft

• Harcsafilé sörbundában 1.590 Ft

• Grillezett szűzérme 
1.490 Ft

• Cordon bleu 
1.390 Ft

•  Szezámmagos csirkemellfilé 1.290 Ft

• Töltöttkáposzta 
990 Ft

400 Ft/adag-ért rendelhető:  

• vajas petrezselymes burgonya, tartár  

• majonézes burgonyasaláta,  

• steakburgonya, franciasaláta

édEsség:

• Tiramisu 
690 Ft

• Somlói galuska 
690 Ft

•  Házi sütésű diós (500g) vagy  

mákos (500g) beigli 
750 Ft

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

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. XII. 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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet  kívánunk!
ME-400 szekrénysor LED világítással TO-200 gardrób

SOFT hullámrugós sarok
• nyitható
• ágyneműtartós

LAGUNA „U” 
extra rugós 
sarok nyith., 
ágynemű-
tartós

Törlesztőrészlet: Futamidő:
9281 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42%

163 800 Ft

Törlesztőrészlet: Futamidő:
5561 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42% Törlesztőrészlet: Futamidő:
7927 Ft/hó 24 hónap

THM: 36,42%

Törlesztőrészlet: 7774 Ft/hó
Futamidő: 24 hónap

THM: 36,42%

137 200 Ft

159 900 Ft
110 600 Ft

99 900 Ft

139 900 Ft

Törlesztőrészlet: Futamidő:
6873 Ft/hó 12 hónap

THM: 36,76%

79 900 Ft

69 900 Ft

VELENCE 
extra rugós 
franciaágy

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

www.fazonmunkaruha.hu 
Nyitva: H-P-ig: 800-1700-ig, Szo: 830-1200-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...
Érvényes: 2014. 12.05-től 12.31-ig)

Bomber dzseki    
Bomba áron 

5.990,-Ft

Acélbetétes  
bakancs AKCió! 

5.500,-

Valódi bőr
gyógypapucsok 

4.890,-

Téli bundás  
bakancs 

5.990,-

Ft Ft

Ft

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. december 5-től visszavonásig tart.

TÉLi AKCió!  

CSeMPÉK jÁRóLAPoK  

KeDVeZMÉNyeS ÁRoN!

Részletek az Áruházban!

márkakereskedő



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. 12.05-tôl visszavonásig tart.
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

CSAPÁGyAK , ÉKSZíjAK NAGy 
VÁLASZTÉKBAN KAPHATóK!cSAvAr

SzerSzám
cSAPágy
SzAKüzleT

Szeretettel várjuk 

Önt és kedves 

barátait fergeteges 

SzilveSzteri 

mulatSágunkra  

a turulba!
az élőzenét egész 

este kővári Ferenc 

szolgáltatja!

Éjfélkor tüzijáték,  

tánc kifulladásig!

asztalfoglalás: turul Étterem és Panzió  
 kaposvár, kisfaludy u. 9. tel.: 82/417-014 • 82/510-747

2014 SzilveSzter
előÉtellazac, kapros citromos marinádban;  harcsa, cukkini pikkellyel; garnéla tempura; halászlé kocsonya
Főetela, menü Fokhagymás malacsült és erdei gombákkal göngygölt sertésszűz, lilakáposztával, burgonyás rétessel, vörösbormártássalb menü Csirkemell és pulykamell aszalt gyümölcsökkel töltve, brokkolis lapcsánkával, rózsaborsos mandarinnal, basmanti rizzsel, roséhabbal

DeSSzertHázikrémes és narancsos csokoládétortácska, epermousse-sal
ÉjFÉlköszöntő 1 pohár pezsgővelPikáns újévi lencsesalátaPárolt virsli (kenyér, és hozzávaló szószok)

menü ára 7990 Ft/fő

Telefon: 
 06-20/425-3498

Nyitva: hétköznap:
9.00-17.30-ig

szombaton  
9.00-12.00-ig

RENDKÍVÜLI KARÁCSONYI AKCIÓ
SWAROVSKI KRISTÁLYOS ÉS BOROSTYÁN KÖVES 

EZÜST ÉKSZEREKRE  
50% KEDVEZMÉNY

ICE WATCH ÓRÁK MÁR 12990 Ft-TÓL
A kedvezmény csak a megjelölt ékszerekre vonatkozik és

más kedvezményekkel nem vonható össze 2014. december 05-tôl december 24-ig

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

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

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

Ó-év búcsúztatÓ 
Időpont: 2014. december 27. (szombat) 

Helye: HEK étterem (Németh István fasor 7.  emelet)
Találkozás: 18:00 órától • Beköszönő aperitif • Program: 19:00 – 19:30 –tól  vacsora

Menü: húsleves, rántott csirke, töltött hús, vegyes köret, káposztasaláta
20:30 Meteor Túrázója díjak átadása • 22:00 Tombola

24:00 Köszöntő, pezsgős koccintás az ó és az új évre • 02:00 Zárás

Az óév búcsúztatón az elmúlt években bevált zenekar szolgáltatja az élőzenét.
Az est folyamán rendezett tombolához felajánlásokat várunk és szívesen fogadunk  

az egyesületi irodában vagy a helyszínen.

Az óév búcsúztató programja nyílt, hívd és hozd el ismerőseidet, barátaidat.
Részvételi díj: tagoknak:  3.500,- /Ft/fő (vacsora, zene)

vendégeknek:  4.000,- Ft/fő (vacsora, zene)
 Meteor Túrázója díjban részesülők számára: 2.500,- Ft/fő

Italt nem lehet hozni (büfé működik barátságos árakon)
Pogácsát, süteményt, nassolni valót viszont mindenki hozhat.

Jelentkezés: a részvételi díj befizetésével az egyesületi irodában  
szerdai napokon 15:00 – 18:00 óra között.

  Előjelentkezési lehetőség Sármezei Ferencnél a 70-203-5752 –es telefonon
Jelentkezési határidő: 2014. december 17.

Mindenkit szeretettel vár a szervezők, rendezők és az egyesület nevében:  Sármezei Ferenc elnök

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
Társas és egyéni  
vállalkozók teljeskörű 

könyveléséT vállalom.
Jelige: megbízhatóság!
Tel.: 0630/366-3516  
milbacher ediT
www.milbacheredit.webnode.hu • milbachere@t-email.hu Multifokális
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Ü
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Az akció időtartama: 2014. november 1-től 2015 január 31-ig érvényes. Az ajánlat nem tartal-
mazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat és szemüvegkészítés díját. További részletek 
az üzletben!
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E
:

www.opticnet.hu

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor)
Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. • Telefon.: 06-82-423-088
Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján. rendel:  dr. leposa márta • dr. magyar mária • dr. rehák ágnes

Multifokális
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TojóTyúk 
vörös, 1 éves,  
házhoz  
szállíTva  
650 Ft/db. 
Szállítás havonta.  
Rendelés: 0620/204-2382.
ÖsszeíRókaT keResünk 

juTalék ellenében!

Ajándékozzon szépséget 
kArácsonyrA!  

AjándékutAlványok  
20% kedvezménnyel  

vásárolhAtók!
kAposvár, mAdár u. 14.

06-30/6537-8081



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: 12.01-12.31-ig

AMSZ-2014 „A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív 
munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása” Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás program

Ingyenes Munkaerő-pIacI szolgáltatást nyújtMegváltozott 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

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

rónai attila ötvösüzlet
Kaposvár, Honvéd u 21. • tel: 82/526-022  

web: ronaiekszer.e-aruhaz.com  •  ronaiotvosuzlet21@gmail.com
Az akció ideje alatt szombaton is nyitva tartunk! 2014. december 5-23-ig

karácsonyi akció!

20% 

mindEn  
ékszErrE!

Lepje meg szeretteit arany, 
ezüst és swarovski ékszerekkel!

NÁLuNK óRiÁSi  
VÁLASZTÉK, MiNDeNBőL! 
Mert az ékszer a legszebb ajándék!

gyors javítás, azonnali tisztítás!

Vásárlásnál, ingyenes tisztitásra  
vagy javításra felhesználható 
bónt adunk ajándékba.

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

Fenyőfák nagy választékban  
kaphatók gyökeres és  
vágott minőségben!

luc, ezüst, normand
Kedvező ár-extra minőség! KaPOsFŐ ELEJéN!

Készüljünk együtt az ünnepekre!

7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 1-3. (Kaposvár Pláza)
Tel.: 06-20/362-9918 • www.mercurius.eoldal.hu

akció időtartama: 2014. december 1-től december 24-ig. az akciók egymással össze nem vonhatók!

Törtarany beszámítás: 
7500 Ft/g

Törtezüst beszámítás: 
200 Ft/g

ékszerszalon

ÚJ ÁRU ÉRKEZETT!

KaRÁCsonyi 
aKCió!

Egyes ezüstékszerek  

30-50-70%  
kedvezménnyel.

Egyes órák akár  

50% kedvezménnyel.

HőKAMeRÁS 
éPÜleTVIzSgÁlAT  

oTTHoNÁRÓl!

FelTÁRjuK éPÜleTéNeK 
gYeNge PoNTjAIT:

• SZIGETELÉSI HIBÁK, HIÁNYOSSÁGOK,
• NEDVESEDÉS, PENÉSZESEDÉS,
• NYÍLÁSZÁRÓK HIÁNYOSSÁGAI,
• HŐHIDAK BEMUTATÁSA, FELTÁRÁSA
eNeRgeTIKAI TANuSÍTVÁNYoK  

KéSzÍTéSe
CamerArch Kft. 7400 Kaposvár, Hunyadi u. 30

érd.: Cser Frigyes  
Tel: 06-30/474-7687 

06-82/415-585 
e-mail: camerarch@gmail.com

 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. 12.05-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KAPoSVÁR 

b
ő

sé
g HasznáLtc

ik
k

Használt bútorok 
széles választékban!

új áru érkezett!

Könyvelés, tanácsadás. 
egyéni vállakozó, őstermelő, 

gazdasági társaság,  
civil szervezetek részére.  

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

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

Sminkelés akár extrém  
kivitelben is!

Vagy szeretnéd  
megtanulni?... 

akkor SMINKSULI !
Szép mosolyhoz fehér 

fogak: kozmetikai  
fogfehérítés - INSMILE!
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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.

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

www.tacdog.hu 

2014. Szilveszter
a CSER lakodalom- és 

rendezvényházban!
19:00 órától várjuk Kedves vendégeinket 

 egy köszöntő itallal

20:00 órakor szolgáljuk fel a háromfogásos vacsorát 
- előétel, főétel, desszert

24:00 órakor egy pohár pezsgővel köszöntjük  
az új évet feltálaljuk a svédasztalos vacsorát

00:30 órakor tombolahúzás értékes nyereményekkel 
aztán folytatódik a fergeteges szórakoz ás!

Belépőjegy ára: 11.000 Ft/fő
Cím: Kaposvár, Cseri út 49.

Tel.: 70/242-0337
Web: www.cser-etterem.hu

a jegyek elővételben megvásárolhatók:
Kaposvár, németh istván fasor 7. (HEK étterem )

a kitűnő hangulatról a 
Party Duo zenekar  

(Betyárék)  
gondoskodik

az ár tartalmazza a  
KoRlÁTlan  

iTalFogyasZTÁsT 
vendégeink számára!

(sör – bor – üdítő –  
ásványvíz – kávé)



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...

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. december 5-15-ig.

Kaposvár, Teleki u. 20. • Tel.: 06-70/601-1522 • Nyitva: h-p: 9-17-ig, Szo: 9-12-ig

Kupon akció a merci divatban! 

1 db termÉKre  
10% KedVezmÉny

a teljes árukészletből! dec. 8-20-ig!
• télikabátok, • öltönyök, • zakók • kiegészítők
Merci-Igen-Köszönjük, hogy minket választ!

DiGi mini csomag 
20 program  

1.400 Ft
Digi csomag 
65 program  

2.700Ft
Digi+ 70 program 3.000 Ft

A z  A j Á N l A T  v i S S z A v o N Á S i g  é R v é N y e S !

ViDeo MoLNÁR 
SZeRVíZ ÉS KeReSKeDÉS
7400 Kaposvár, Irányi D. u. 2.

(Somogy Áruház alatt.)
TeL.: 82/421-193; 30/937-4606

videom@vivamail.hu

Alacsony szerelési költséggel,
LeHeTőSÉG KüLöN DíjSZABÁSSAL, 

AKÁR 3 TV KÉSZüLÉKRe iS.

eLÉRHeTő HD MiNőSÉGBeN iS!
Szórakoztató elektronikai termékek 
forgalmazása garanciális és fizetős 

javítása. Panasonic, iTT márkaszervíz.
KAPoSVÁR ÉS ViDÉKe HiVATALoS 
FoRGALMAZójA ÉS SZeReLője.

MinDig TV! forgalmazása,  
szerelése.

Kaposvár, Füredi u.37.
Tel.: 82/419-921; 30/217-9540

Vásároljon friss halat
a termelô boltjában!

busa 390 ft/kg
amur 690 ft/kg
ponty 890 ft/kg
harcsa 1490 ft/kg

szent péter halfilé 
 1990 ft/kg
fekete tôkehal filé 
 2390 ft/kg
fogas, süllô 2550 ft/kg
a teljes áruválasztékunk megtalálható 

a www.kodibt.hu honlapon.

Ünnepi nyitva tartás:
dec. 21-22-23-án: 8:00-18:00-ig

dec. 24-én: 8:00-12:00-ig nyitva
az akció 2014. dec. 8-tól dec. 13-ig tart.

ÍzelÍtô halkülönlegességeinkbôl:

karácsonyi halvásár!

VADÁSZBOLT
Kaposvár, Berzsenyi u. 2.

Tel.: 82/317-644, 06-30/9690-323
e-mail: vadaszbolt@sefag.hu

Nyitva: H-P-ig, 9-17h-ig, szombat: 9-13h-ig • Bronz, ezüst és aranyvasárnap: 9-13h-ig

AJÁNDÉKNAK  AJÁNLJUK:

• 100% gyapjú,  

minőségi zoknik Brigedale

• márkás éjjellátók,  

távcsövek, optikai cikkek

• vadásznyakkendők

• bőrtáskák és övek

• csizmafűtés 

• exkluzív, minőségi vadászruhák • gumicsizmák, cipők, bakancsok, 
és ápolószereik • egyéb kiegészítők, vadászati cikkek, bőráruk

• fegyverek, lőszerek • riasztó és gázfegyverek

bAKoNY bÚToR KAPoSVÁR, Roboz I. u. 27. 
www.bAKoNYbuToR.Hu

Tel.: 82/312-356 
Nyitva: H–P: 9–17.30, Szo: 9–12-ig
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FolYAMAToSAN FRISS AKCIÓS TeRMéKeKKel VÁRjuK KeDVeS VÁSÁRlÓINKAT! CeTeleM 
bANK HITelKÁRTYÁT elFogADuNK! • ezÜST éS ARANYVASÁRNAP NYITVA: 9:00-12:00-Ig

SzuPeR ÁRAK, FANTASzTIKuS KARÁCSoNYI KÍNÁlAT!

Stewe 3-1-1 epedás, 3-mas kanapé(ággyá alakítható) 
132.900 Ft -10% 119.610 Ft  (12 hó x 11.961 Ft)

Fanny asztal: 
136x80 cm
27.300 Ft   

együtt 90.900 Ft -10% 81.810 Ft   (12 hó x 8.181 Ft)  

étkező garnitúra 85.900 Ft -25% 
64.425 Ft   (12 hó x 6.442 Ft)  

Komód 28.900 Ft 
-50% 14.450 Ft   

(12 hó x 1.445 Ft)  

Alfa 3-2-1  199.000 Ft -25% 
149.250 Ft   (12 hó x 14.925 Ft)  

brüsszel sarok 170.900 Ft -25% 
128.175 Ft   (12 hó x 12.815 Ft)  

Tulipán szék  
 10.600 Ft/db  

Adél gyerekágy 59.800 Ft -50% 
29.900 Ft   (12 hó x 2.990 Ft)  

Időben gondoljon  
a Karácsonyra!

20% kedvezmény  
arany ékszerekre 
vagy emelt áron   

törtarany beszámítás!

• muranoi üveg ékszerek ,
•  Swarovsky  

kristályos ékszerek
• Acél ékszerek
• ezüst széles választékban!

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

Akció ideje: 2014. december 5- december 12-ig, A kedvezmények össze nem vonhatók!

gyermek fülbevalók kedvező 
áron!

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

Nyitva h-p: 8-16-ig
Tel.: 06-70/626-8488 • www.dubrhardware.com

dubr hardware Kft.
AszTAlosok és búTorkészíTôk bolTjA 

Kaposváron a dombovári út 3.  
alatt várjuk kedves vásárlóinkat!

kiveTôpáNTok, siNek, görgôk,  
led világíTás, koNyhA és gArdrób  

rácsok, TolóAjTók, AlukereT. 

szerelvéNy Ami A búTorhoz kell!

mosogATóTálcA: 

7.365 FT!

mikuLástóL  
sziLVEsztErig

notaris karácsony!

Kaposvár, Nagyszeben u. 2.   
Nyitva: K-P 9-17, Szo 9-13. www.notaris.hu

December  
6-31 között 
minden 

készleten  
lévő termékünk  
árából 10%

kedvezményt  
biztosítunk.

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

sziLVeszteri Mega party!
2014. december 31-én, este 19 órától  

a kiskorpádi rendezvényudvarban.
KorLátLan  itaLFogyasztás

60 féle étel, csapolt sör,  
folyóbor korlátlan fogyasztása,  

éjfélkor pezsgô, tûzijáték,  
tombola és ingyenes buszjárat.
2 tereM, 2 zenei stíLus! 

szálláslehetôség: www.hotelborostyan.hu 

Jegyek KorLátozott  
számban maradtak, kizárólag 

elôvételben kaphatóak!
részletek: www.villacurpad.hu

tel.: 06-70/323-6900


