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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

(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

Békés, Boldog  
karácsonyt és 

eredményes Új évet 
kívánunk minden 

kedves vásárlónknak  
és Partnerünknek!

NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

100x60cm

GYÖKERES  
EZÜST FENYÔK  

KARÁCSONYRA 6.990 FT!
(beültetve, kaspóval, alátéttel együtt) 

amíg a készlet tart!

TOvÁbbÁ:
Fabrikett 15 kg 950 Ft (63 Ft/kg)

Pepo alágyújtós 300g 330 Ft (11 Ft/g)

Patkány és nyest ragasztó 990 Ft

Pálinkásüveg 0,5 l már 125 Ft-tól

A Virág u. és az Árpád u. 
keresztezôdésénél (4 sávos út)  
INFOvONAl: 06-20/954-2739

Állateledelek, 
takarmÁnyok, 
Felszerelések, 
kiegészítőkFarm SHOP

Kaposvár, dombóvári út 3., tel: 06-20/241-8528  allateledelkaposvar@gmail.com
 nyitva: H-P-ig: 8:30-17:00, szo: 8:00-12:00-ig   

Minden gazdinak és 

kedvenceiknek  

kívánunk Boldog  

karácsonyt és Újévet!  

Állateledel 
BOlt 

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

Minden vásárlónknak  
boldog karácsonyt kívánunk!

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

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

Részletek a hátoldalon. 

KaRácsonyig  
a Kiszállítás  
ingyenes!*

Kaposvár, Raktár u. 2.  Tel.: 82/526-111 • Fax: 82/526-112
e-mail: raktar@megapapir.hu • www.megapapir.hu
Az ajánlat 2014. december 12-től a készlet erejéig érvényes. Az árak bruttó kiskereskedelmi fogyasztói árak. A képek illusztráció jellegűek.

Karácsonyi ajánlatunk:

• 2015. évi falinaptárak 

400 Ft-tól

• ajándéktárgyak  

260 Ft-tól

• karácsonyi  

csomagolópapír  

250 Ft/csomag

• Parker tollak  

2605 Ft-tól

• ajándéktasakok  

60 Ft-tól

• 2015. évi naplók, 

határidônaplók 

550 Ft-tól

• zsebnaptárak 

160 Ft-tól

• emlékkönyvek 

760 Ft-tól

• Top Model termékek:  
készségfejlesztôk, foglalkoztató 

füzetek, tervezôk, ékszerkészítôk, 
gyöngyfûzôk, kifestô és matricás 

albumok, ceruzák 450 Ft-tól 

Boldog karácsonyt és eredményekben 
gazdag boldog új évet kívánok 
minden kedves olvasónknak  
és hirdetô partnereimnek!

FenyôFa Vásár az 
arany téri Kispiacon!
December 15- Karácsonyig MInDen naP!

Már 1200 Ft/db-tól
Jöjjön el megéri! 06-30/913-1645

Nyitva tartás:  
Hétfô-Péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-12.00
Vasárnap: 7.00-10.00

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!



Kaposvár, raktár u. 25. (Füredi úti körforgalomnál) • www.kaposepker.hu
tel.: 82/416-119; 06-20/564-6870 • info@kaposepker.hu

építôanyag ForgalmazáS 
FuvarozáS

KapoS-épKer

KapoS-épKer
K a p o S v á r

1995

20 év

tetôCSerepeK • Faanyag • tetôléC tégla • ytong  
hôSzigetelôK • hungaroCell • BetonvaS  

hegeSztett háló • térKô 
CSemperagaSztóK • homoK • Sóder

a KapoS- épKer CSapata Kíván minden KedveS  
váSárlójánaK éS partneréneK Boldog KaráCSonyt 

éS eredményeKBen gazdag Új eSztendôt!

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

 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 • 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.

Karácsonyi Menü 
 ajánlatunk!

karáCSony ÍzeiHalászlé ponty patkóval 1100.-töltött káposzta 
1100.-Ponty patkó bécsi bundában 1100.-Harcsafilé bécsi bundában 1100.-2 SzemÉlyeS tálakmagyaros haltál 

3950.-(rántott harcsafilé- és pontyfilé, rostonsült 
fogas filé, majonézes burgonyasalátával,  párolt rizzsel, gőzölt zöldségekkel)turultál 

3950.-
(turulbatyu, rostonsült csirkemell, cigánypecsenye, 

párolt rizs, hasábburgonya, gőzölt zöldségek)karácsonyi pulykatál 4550.-
(Filézett rozmaringos pulykacomb, gesztenyével 

és aszalt szilvával töltött pulykamell,sok magvas bundában sült pulykamell, párolt rizs, grill zöldségek, steak burgonya)    Hideg vegyes sültestál 3950.-Sült csirkecomb, csabai sertés karaj, szezámmagos fasírt, rántott csirkemell,majonézes francia- és burgonyasaláta     DeSSzertekSomlói galuska 
750.-karácsonyi mézes     kardamonos trüffel torta  790.-

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

„karácsonyi menü 

ajánlatunk”-at  

kizárólag 
előrendelés  

alapján készítjük! 

a megrendelt ételeket 

2014. december 23-án 

egész nap, illetve  

2014. december 24-én 

11:00 óráig lehet elvinni!

kellemes karácsonyi 

ünnepeket kíván a turul 

Étterem!

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Az Ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

KÖSZÖnjÜK hOGy nÁLunK  
vÁSÁrOLT, BOLDOG KArÁCSOnyT  

KívÁnunK éS vÁrjuK  
ÖnÖKET 2015-BEn iS!

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

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

januártól új csoportok, 
még több időpont!

Könyvelés, tanácsadás. 
egyéni vállakozó, őstermelő, 

gazdasági társaság,  
civil szervezetek részére.  

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

Kellemes ünnepeket  
kívánunk  

minden kedves  
vásárlónknak  

és üzleti  
partnerünknek!

Kaposvár, Toponári u. 33.
Tel.: 06-70/2800-802

toponariablak@t-email.hu

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

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

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

k a p o s v á r i

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

Minden vásárlómnak boldog 
karácsonyt és eredményes  

új esztendőt kívánok!



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.

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

Boldog karácsonyt, 
ErEdményEs ÚjévEt
sikErEs vizsgát és 

BalEsEtmEntEs  
vEzEtést kívánunk

mindEn kEdvEs  
tanulónknak!

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. 12.12-tôl visszavonásig tart.

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 

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...

Boldog karácsonyt és  
eredményes új évet kívánunk!

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

fürdôszobaszalon  
17 éve Kaposváron!

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

Minden Vásárlónknak és üzleti partnerünknek  
Békés Karácsonyt és eredményes Új Évet kívánunk!

Kaposvár, Madár u. 14. • Tel.: 06-30/537-8081   2014.12.01-tôl visszavonásig.

AjándéKozzon szépségeT KArácsonyrA!  
AjándéKuTAlványoK 20% kedvezménnyel KAphATóK!
3d mûszempilla, Insmile kozmetikai fogfehérítés, rádiófrekvenciás  
(feszesítô, ránctalanító) arc- és testkezelés, Kavitációs zsírbontás,  

Aromaterápia, egyéb problémamegoldó és kényeztetô kezelések

Törzsök Temetkezési Kft.  
Cégünk teljes körű 
szolgáltatást biztosít az 
ország egész területén.

Műszaki és dolgozóink fel-
készültsége biztosíték a magas 
színvonalú szolgáltatás biztosí-
tására. Bemutató termeinkben 
különböző árú koporsó, és kel-
lékekből választhat a temettető, 
így koporsós és urnás temetést 
105.000 Ft-tól tudunk vállalni. 
Hamvasztást 65.000 Ft-tól vál-
lalunk, így összehasonlítva más 
vállalkozók áraival, állíthatjuk, 
hogy áraink versenyképesek. 
Szolgáltatásaink színvonalát a 
temetési ár nem befolyásolja, 
nálunk csak 1-osztályú temetés 
lehetséges.

Amit ingyen vállalunk:
- anyakönyveztetés
- kórházi papírok intézése
- újsághirdetés feladása

Amit vállalunk:
- polgári búcsúztatás
-  teljeskörű temetkezési  

szolgáltatás
- Kellékek biztosítása
- elhunyt hűtése
- virág megrendelés
-  egyházakkal történő egyeztetés
- magas színvonalú szolgáltatás
- részletfizetés
-  szolgáltatás nyújtás  

65.000 Ft-tól
- kórházból történő kiszállítás

Lerakataink: 
Böhönye (Fő u. 12. - Virágbolt)
Kéthely (Arany u. 2. - A fő téren)
 Nagybajom (Fő u. 85. -  
Gabi élelmiszer)

Központi temetés felvevő iroda
Kaposvár, Dombóvári út 1.

Ügyeleti halott szállítás éjjel-
nappal a megye egész területén:

Tel.:  82/410-500 
06/30-256-5444 
06/30-636-7003 

Mielőtt a temetést megrendeli, 
érdeklődjön árainkról és színvo-
nalas szolgáltatásainkról. 

Bajban a segítség… Megbízható szolgáltató

 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. december 12-től  

23-ig a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KAPoSVÁR 
München étkező  
6+1 169.900 Ft

Bogi 3 előszoba  
110 cm

33.900 Ft

139.900 Ft

79.900 Ft

Akció!

Franciaágy 160x200-as, 
erősített rugós

Fotelágy  
80x190 cm-es

Pille kanapé ff: 140x190 cm Szindi fotel

Szivacsos heverő 
190x90 cm-es24.900 Ft

59.900 Ft 26.900 Ft/db

29.900 Ft

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

elfogadunk!

AkciókkAl  
várjuk kedves  
vásárlóinkat  
az ünnepek alatt,  
napi ajánlatainkat,  
nyitva tartásunkat a 
www.realhasznaltruha.hu 
oldalon  
megtekinthetik!

Boldog, Békés  
ünnepeket kíván  
a Reál Bála!

Reál használtRuha 

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 

e-mail: b.torm@freemail.hu

KARÁDI HOLLAND  
BÚTORBOLT

Új áru érkezett!

Békés, boldog karácsonyt  
     kívánok minden meglévô  
            és leendô vendégemnek!

Cleopátra Szépségszalon
Járiné Fülöp Ildikó
Kaposvár, Madár u. 14.
Bejelentkezni: 82/413-933, 30/440-2667 telefonszámon lehet

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

Áldott békés Ünnepeket  
kívÁnok minden kedves  
vÁsÁrlómnak! Jandzsó ildikó
Kaposvár, Irányi D. u. 12.  
Tel.: 06-70/311-9286  



BúToRÁRUHÁZ  www.salvobutor.hu
Kaposvár, Jutai u. 2. (Nyu ga ti te me tő mel lett!) Nyitva: H-P: 9-17; Sz: 9-12-ig  

e-mail: kaposvar@salvo.hu   Tel.: 82/526-289; 30/378-5236   1000 m2-en!

Akció időtartama 2014. 12.12-től a készlet erejéig, illetve 2014.12.24-ig érvényes

90X200 cm 
matracok már  

18.900 Ft-tól

AKció:
42.500 Ft

Év vÉgi AKció!  
egyes mATRAcoK  

20-25% kedvezménnyel!   

2 m-es konyhabútor  
munkalappal, mosógatótálcával

salvo ár:
69.900 Ft-tól

Akár egyedi méretben is!

Akciós konyhAbútorok 
rAktárról AzonnAl! 

minősÉgi mAgyAR fenyőbútorok 5 év garanciával

  20% kedvezménnyel! 

Leo 3 lépésben hosszabítható  
gyerekágy szivaccsal 
ágyneműtartóval 51.700 Ft
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modern ágynemûtArtós ággyá AlAkíthAtó 
sArkok nAgy válAsztékbAn Akciós árAkon!

Ülôgarnitúrák 109.900Ft-tól

salvo ár:
86.900 Ft-tól

kellemes kArácsonyi 
Ünnepeket kívánunk!

nyitvAtArtás:  
ezÜst és ArAny-

vAsárAp is nyitvA!

modern  
szekrénysorok  

nAgy  
válAsztékbAn

  Ünnepi  
ajánlatunk:
egyes aranyékszerek 

20% kedvezménnyel, 

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 12- december 19-ig, A kedvezmények össze nem vonhatók!

gyermek fülbevalók kedvező 
áron!

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

Vásároljon friss halat
a termelô boltjában!

keszeg 450 ft/kg
busa 450 ft/kg
amur 850 ft/kg
ponty 950 ft/kg
harcsa 1690 ft/kg

friss pisztráng 1990 ft/kg
friss afrikai harcsafilé - 
   nyúzott! 2200 ft/kg

friss lazacfilé 3690 ft/kg

vajhal steak 2990 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 ajánlat 2014. dec. 12-tôl visszavonásig.

ÍzelÍtô halkülönlegességeinkbôl:

élôhal kÍnÁlatUnk:

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

miKulástól  
szilVEsztErig

notaris Karácsony!

Kaposvár, nagyszeben u. 2.   
nyitva: K-P 9-17, szo 9-13. 

December  
6-31 között 
minden 

készleten  
lévő termékünk  
árából 10%

kedvezményt  
biztosítunk.

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.

SziLVeSzTeri Mega parTy!
2014. december 31-én, este 19 órától  

a kiskorpádi rendezvényudvarban.

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

a KiSS ViLLa-
Curpad éTTereM

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

www.villacurpad.hu  
információ: +36-70/323-6900

ne Fôzzön  
SzenTeSTére!

a nálunk megrendelt  
ételeket december 24-én  

11:00-ig elviheti!
FinoMSágainK:

Bográcsban fôtt 

halászlé pontyfilével 

gyufa tésztával  

1490 Ft/adag

Hidegtál 2490 Ft/fô

Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
tel/fax: 82/412-630 
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KaRácsonyig  a Kiszállítás  ingyenes!*

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.

i n g y e n  V a n !
- A SzAkértelem - A tANácSAdáS - A miNőSég - A moSoly

a többiéRt sajnos fizetni Kell...  

csaK KeVesebbet!

Oster   bútoráruházÓriási KarácsOnyi  
KedvezményeK!

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

egyes BÚtorokra: 

10% 20% 30%  
kedvezmény!
az akció: 2014. december 12-23-ig,  

ill a készlet erejéig tart.

ízelítő akciós árainkból:

igényes kivitelű török egyedi ülőgarnitúrák és fából készült bútorok!
Kárpitos és bőrgarnitúrák –különleges modern és klasszikus kivitel!

kedvezményes ár:

150.000 Ft

kedvezményes ár:

195.000 Ftkedvezményes ár:

170.000 Ft

vendéglátó egységek figyelem: 
összecsukható asztal: 20.000 Ft/db

kedvezményes ár:

40.000 Ft

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
A kedvezmény csak a megjelölt ékszerekre vonatkozik és

más kedvezményekkel nem vonható össze 2014. december 5-tôl december 24-ig

Lucfenyő eLadó!
Mérettől függetlenül   

1000 Ft/db
december  15-től amíg a készlet tart!

a cseke Építőanyag telepen
Kaposvár, Jutai út. 28.
Tel.: 06-30/401-9074

Társas és egyéni  
vállalkozók teljeskörű 

könyveléséT vállalom.
Jelige: megbízhatóság!
Tel.: 0630/366-3516  
milbacher ediT
www.milbacheredit.webnode.hu • milbachere@t-email.hu


