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2015. február 13. x. évfolyam 2. szám idÕszaki információs kiadvány

Kaposvár, Kanizsai u. 43.  
Tel/fax: 82/412-630 
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FagyaszTó  szeKrényeK, lÁdÁK  105 l-től 400 l-ig  56.990 Ft-tól

Áremelés helyeTT ÁrcsöKKenTés! 
aKÁr 5-25.000 FT Kedvezmény*

*az üzletben megjelölt termékekre, a készlet erejéig.

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

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

Az akció 2015. február 5-től március 31-ig, ill. a készlet erejéig tart.

miéRT éRné  
be Kevesebbel, hA 
nem KeRül Többe?

Kiváló építési terméK díjas 
- 7 légkamrás profil 

- “a” kategóriás minőség 
- Nem újrahasznosított 
- eredeti roto vasalat
márciusig az egyedi méretű  

ablakok és erkélyajtók  
egy 5 kamrás áráért!

Építő minősÉgű fenyő fűrÉszáru!
KÉszletről azonnal!  

• szarufák • gerendák • deszkák • tetőlécek

táblásított lapoK   
luc És borovi fenyő 
ajtó És ablaKfrízeK

Füredi erdőmester
Ahol fában nincs hiány

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 erdőmester FaceNtrum

egyedi, extra méretű gerendák gyártása, vágása, gyalulás,  
műszárítás illetve impregnálás rövid határidővel!

műszárított fűrÉszáru: tölgy, büKK, deszKa, palló
lambÉriáK És hajópadlóK

Hárs szegőlécek többféle 
méretben  

és profilban, valamint 
rögzítőkapcsok

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép és  
szerszáM

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!

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.

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 2015. II. 1–28-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!

www.horizontbutor.com

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

SZTÁR kanapé
• nyitható • ágyneműtartós

ADRIA hullámrugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

VIVA extra rugós 
franciaágy

TO-390 szekrénysor LED világítással HKL-160 gardrób MDF frontos elemes konyha 
vastag munkalappal, moso-
gatóval, lábon álló

E-200 konyha munkalap-
pal, mosogatóval, lábon 
álló

139 900 Ft

109 900 Ft
59 900 Ft

79 900 Ft

139 900 Ft

79 900 Ft

134 900 Ft

99 900 Ft 54 500 Ft 69 900 Ft 129 900 Ft

74 900 Ft

59 600 Ft

123 800 Ft

Csak:
Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

Bomba 

Ár!
AnyukÁk, kismAmÁk Figyelem!

Jó minőségű pelenka  
minden babának egyenesen  

a pelenka nagykertől.

Bugyi Pelenka 100 dB-os   
Maxi /9-15 kg/.......3.500 Ft  •  Junior /12-18 kg/.......3.500 Ft 

gazdaságos  
nadrágPelenka  

100 dB-os   
Mini /3-5 kg/ .......................3.950 Ft 
Midi /4-10 kg/ ....................3.950 Ft 
Maxi /9-18 kg/ ...................4.180 Ft 
Junior /15-25 kg/ ..............4.300 Ft 
JuniorXL /30-kg ig/ ..........4.400 Ft 

Berni  
nadrágPelenka  

50 dB-os

gazdaságos  
nadrágPelenka 

28 dB-os   
Mini /3-5 kg/ .......................1.280 Ft 
Midi /4-10 kg/ ....................1.280 Ft 
Maxi /9-18 kg/ ...................1.320 Ft 
Junior /15-25 kg/ ..............1.360 Ft 

FLEXICO Kft. • Kiss Emil, Kiss Bálint • Tel.: +36 30/285 66 64  
https://www.facebook.com/pelenka.szallitas

e-mail: pelenka.kaposvar@gmail.com

Mini /3-5 kg/ .............................. 2.360 Ft 
Midi /4-10 kg/ ............................ 2.820 Ft 
Maxi /9-18 kg/ ........................... 2.820 Ft 
Junior /15-25 kg/ 40 db-os ..... 2.360 Ft 

koraszülött Pelenka 0-2 kg 32 db-os  ............1.400 Ft 
Újszülött Pelenka 2-4 kg 32 db-os  .....................1.200 Ft 
PoPsitörlő 72 db-os ............................................................ 260 Ft 

Áraink forintban értendőek, és tartalmazzák az Áfát is! 2015.02.13-tól visszavonásig.    

Pelenka HázHozszállítás!
kaPosváron és 10km-es körzetéBen!

(Min. 80 db vásárlása esetén) • 

www.tacdog.hu

7400 Kaposvár, Füredi úti körforgalom,  
4.sz. kijárat • tacdog33@gmail.com

kutyapanzió:
kis- és nagytestű kutyák részére 2.500 Ft/nap-tól

kutyanapközi akár pár órára is
bekerített kutyafuttató

bejelentkezés: Schwendtnerné Pál Krisztina 
+36-30/754-5884

képzés:
egyéni oktatás házhoz járással is

viselkedésproblémás kutyák szocializációja 
bentlakásos képzés

bejelentkezés: Skrek Roland +36-70/934-3230
felszerelések:

VilágSzeRte eliSmeRt máRKáK: 
 felszerelések és ruházat, 

 nyakörvek,  játékok,  
 professzionális kutyás ruházat

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: 2015. 02.13-tól 02.28-ig

női munka- 
köpenyek  

3.250,-Ft-tól Ft-tól

Acélbetétes  
bakancs AKCiÓ! 

5.500,-

valódi bőr
gyógypapucsok 

4.890,-

Terep  
munkanadrágok  

4.250,-

Ft Ft



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

PIZZA 
AKCIÓ!

Akcióink megtalálhatóak:   
 Turul Étterem és Panzió

780 Ft/db-tól!
2015. január 23- 

március 31-ig!
Rendelésfelvétel:  

82/417-014 • 82/510-747
A kiszállítás Kaposváron 

belül ingyenes! 
Valentin Nap  a Turulban!2015. február 14.A szerelmesek  jegyében romantikus  vacsora.

2015. február 19-én, csütörtökön
Retro étlapunkról  

KedVeZmÉNyes áRú 
meNüsoRbÓl  

választhatnak kedves vendégeink!

Társas és egyéni  
vállalkozók teljeskörű 

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

Reklám,  
    pont neked!
www.kaposvarireklam.hu

KARÁDI HOLLAND BÚTORBOLT
Karád, Alkotmány u. 1. Tel./Fax: 84/570-033 Nyitva tartás: Szerda: 10-17 h  

Csütörtök: 15-20 h • Péntek: 10-17 h • Szombat: 10-17 h 
e-mail: b.torm@freemail.hu • web: www.inoa.hu



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 2015. 02.13-tól 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

Athéni, mArAthoni kAlAndozások 
meteor tte és A tit közös  

rendezésében
Időpont: 2015. február 27. péntek 17:00 -kor

Helyszín: TIT székház földszinti tanterem  
Dózsa Gy. u. 16.

Élménybeszámoló az athéni városnézésről,  
múzeumlátogatásokról, túrákról, ahogy mi láttuk.

A bemutatót tartja: Detrichné Horváth Irma

Detrich István 30/471-7800, Időtartam: 1,5 – 2,0 óra

Minden természetkedvelő társunkat és ismerőseit is 
szeretettel várjuk.

Sármezei Ferenc elnök

Temetkezési szolgáltatást 
nyújtó vállalkozásunkat, 
2014-ben árajánlat kéré-
sével felkereső temettető 
hozzátartozók 98%-a, a 
szolgáltatás színvonala és 
az árak alapján vállalkozá-
sunkat bízta meg a teljes 
körű temetkezési szolgálta-
tás nyújtásával.

Vállalkozásunk a tényleges 
temetkezési árak csökkentésé-
re törekszik, így megpróbálja a 
Kaposvári Önkormányzat által 
meghatározott az üzemeltető által 
szedhető árakat csökkenteni. Ezek 
az árak megfizetésekor a cégünket 
felkereső hozzátartozóknak a leg-
kedvezőbb árat alakítjuk ki.

A n y a k ö n y v e z -
tetést, temetéshez 
szükséges iratok be-
szerzése, elhunyt in-
gyenes beszállítása, 
újsághírdetés feladás, 
koszorú ingyenes ki-
szállítása,. Polgári 
búcsúztatás, elhunyt 
hűtése, öltöztetése. 
Lakáson vagy otthon-
ban történő haláleset 
esetén a beszállítás 
ingyenes. Üzletünk, bemuta-
tótermünk és kollégáink meg-
jelenése a temettető bizalmát 
erősíti.

Ha temetéssel kapcsolatos 
kérdése van kérjük hívja vál-
lalkozásunkat, hogy a rém-
hírterjesztők ne befolyásolják 
déntésében

Törzsök Temetkezési Kft.
• Kaposvár, Dombóvári út 1.
• Böhönye, Fő u. 12.
• Nagybajom, Fő u. 85.
• Kéthely, Arany J. u. 2.

Ügyeleti halottszállítás esetén is 
hívható telefonszámaink:

• 06/82 410-500
• 06/30 6367-003
• 06/30 256-54-44 

bajban a segítség… 

Kaposvár, Cseri út 49. • email: cser.etterem@index.hu 
Kaposvár, Németh I. fs.7. • email: hek.etterem@index.hu

Tel.: 06-70/242-0337 • web: cser-etterem.hu

• Ízletes és bôséges ételkínálat
• Udvarias kiszolgálás

• Elôre kalkulálható árak
Parkos, zöldövezeti környezet mellett, klimatizált 

teremmel várjuk a házasulandó párokat.
Az alapdekoráció és a székszoknya ajándék!
Éttermeink tökéletes helyszínt biztosítanak  

osztálytalálkozók, céges, és családi rendezvények, 
konferenciák, bálok megtartására egyaránt.

EsKüvôI ajáNlaTUNK:

CsEr lakodalom- és  
rendezvényház – HEK étterem

Jelentkezni, érdeklődni  
emailben lehet.

Intim Torna Kaposvár
Kriston Andrea oldala - ajánlott 

trénerek

AVIVA tanfolyamok időpontjai: 
2015. február 22.  

vasárnap 8.30 - 12.30- ig
www.avivamodszer.hu 

Ha szeretnél folyamatosan értesítést 
kapni a tanfolyamok időpontjáról, 

iratkozz fel hírlevélre!  
Ha nem, akkor iratkozz le :)

Ha nem indul a közeljövőben  
tanfolyam, lehetőség  

van egyéni oktatásra is.

AVIVA gyakorló óra  
(tanfolyamot végzetteknek)

2015. minden hétfőn  
18.10-től 18.40.-ig

Legközelebbi női 
KRISTON  

INTIM TORNA  
tanfolyam időpontja: 

2015. március 1. 
vasárnap délután  

és 8. vasárnap 
délelőtt. 

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, szenna, 
sántos, szentbalázs, Taszár, baté, nagyberki, Kaposújlak, 

kaposmérő, Bárdudvarnok, kiskorpád, kaposfő, Hetes, juta, 
Kaposszerdahely, Várda, Mernye, zimány, Magyaratád,  

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.
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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: 02.01-02.28-ig

Szalagavató  
táncruhák  

egyedi igények AlApján  
rendelhetők,  
kölcsönözhetők!

Milady
esküvői  
ruhAkölcsönző  
és készítő  
szAlon

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

Kaposvár, petőfi tér 4. 
a volt sztK  épületében  1. em. 1. ajtó

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

Február 27-én   
hétvégi

Március 16-án  
Esti 

tanFolyaM indul!

kaposvár, raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) • telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu 
bAnkkártyás Fizetési lehetőség!  Áraink forintban értendőek és az Áfa-t tartalmazzák! Az esetleges nyomdahibákért és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A feltüntetett képek illusztrációk. Az árak a házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk. További részelek az üzletben. Akció időtartama 2015. február 13-től február 28-ig

rÓnA bAlAnce hÓdFArkú rApidohortobágy

creaton tetőcserép legnagyobb 
választékban a kapos-épkernél!

hullámpala  
125x92 cm 

1.790  
Ft/tábla

vadháló  
ponthegesztett 

1,50 m  
50 fm/tekercs  

13.500  
Ft/tekercs

knauf üveggyapot  

5 cm 299 Ft/m2

knauf üveggyapot  

10 cm 598 Ft/m2

KapoS-épKer
osb 6 mm  2.850 Ft/tábla
osb 8 mm  3.050 Ft/tábla
osb 10 mm  3.550 Ft/tábla
osb 12 mm  4.150 Ft/tábla
osb 15 mm  5.250 Ft/tábla
osb 18 mm  6.350 Ft/tábla
osb 22 mm  7.440 Ft/tábla

creaton cserepek és  
gipszkarton raktárkészletről 

tAvAlyi áron!

táblaméret: 
2500 mm x 
1250 mm



A Kaposvári Exóta  
Díszmadártenyésztő Egyesület

szeretettel meghívja Önt és családját  

díszmAdárKiállításárA,  
ahol számos egzotikus kis  

és nagy papagáj megtekinthető.
Helye és ideje: Kaposvár Berzsenyi Dániel Általános Iskola  

Szent Imre u 29/C; Február 28- Március 1.”

Oster   bútoráruház

Kaposvár, dombóvári u. 3. nyitva tartás: h-p-ig 9:00-18:00-ig, 
szo: 9:00-13:00-ig • tel: 06-70/604-8088 • 06-30/216-8615

Éger, keményfa  
keretes ágy, erős kivitel!

Igény szerinti  
méretben rendelhető!

90x200-as 37.000 ft-tól!

Használt  
bútOrának ,  

értéktárgyainak 
bizOmányOs  

értékesítését  
vállaljuk!

a részletekről érdeklődjön a helyszínen ill. 
elérhetőségünkön!

HASZNÁLT  
BÚTOR  
BIZOMÁNYBA!Kaposvár, vásártéri u. 2. (vásár területén)

Tel: 82/412-890 e-mail: tar.zoltan@vasartericsavar.hu
nyitva: h-P: 7.30-17.00 • szombat: 9:00-12:00-ig • Akció január 26-tól a készlet erejéig.

cSAvAr
SzerSzám
cSAPágy
SzAKüzleT

Nagy választéKbaN  
raKtárról, aKciós áraKoN!
somogy megye legnagyobb CsAvAR-sZeRsZÁm 
CsAPÁGy ÁRUhÁZA közel 500 négyzetméteren

kötőelem-kéziszerszám-zár-vasalat, hegesztési anyagok csiszolás-és 
forgácsolástechnika, kisgép, kerti szerszám, vegyi anyagok

csapágy  
éKszíj-szimeriNg

könyvelés, tanácsadás. 
egyéni vállakozó, őstermelő, 

gazdasági táRsaság,  
civil szeRvezetek RészéRe.  

tel.: 20/250-7545 • 20/351-9207 németh géza ev.
Kaposvár, Jutai u. 28. • Tel: 82/320-949  

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
Az ajánlat 2015.02.06-tól 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

szÉnbriKeTT 
25 kg/zsák

1430 Ft/ 
zsák

Vőlegényeknek alkalmi gyapjú öltönyök, 
elegáns fazonban, két-háromrészesen, 

nagy színválasztékban 
kaphatók, vagy megrendelhetők!

Háromrészes mellények, 
hozzá illő alkalmi inggel!

Örömanyáknak két- és háromrészes kösztümök. 
Díjtalan méretre készítés és igazítás!

Kaposvár, Teleki u. 20. Tel.: 06-70/601-1522 Nyitva: H–P-ig: 900-1700-ig, Szo: 900-1200-ig

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

A bőr védelmi  
funkciójának fokozása  

a téli időjárás  
viszontagságai ellen 

BŐRAZONOS  
hatóanyagokkal!
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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

bÁDOGOs sZAKüZleT
Az ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

ÚJDOnsÁGOK!
meGÚJUlT üZleTünKben KibővülT  

ÁRUKésZleTTel vÁRJUK!
hamarosan:

- színes aluminium csatornák széles választékban,
- horganyzott csatornák többféle méretben.

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

Újra VolÁn Bál!
2015. február 21-én 18:30 órától 

Kaposváron a dorottya nagytermében 
várja a bálozni vágyókat

a dél-dunántúli Közlekedési Központ zrt. 
Ajánlatunk: Háromfogásos menü, éjféli svédasztal,  

ajándék üdvözlő ital és koktél kupon, koktél bár és csokiszökőkút.

A finom ízekről a VillA-CurpAd szakácsai, a zenéről a Volan-band  
gondoskodik. Fellép a roxinház, a Hotel Menthol részleteivel!

A vacsora alatt sergio santos és zenésztársa  
latin slágerekkel hozza meg a jó hangulatot. 

Ezután Csocsesz és zenekara két órás élő bulikoncertet  
ad kedves vendégeinknek!

Tombola értékes nyereményekkel! • A belépőjegy ára: 6500 Ft

Jegyek csak elővételben válthatók: Villa-Curpad Étterem Kaposvár, Rákóczi tér. 3.  
(A Borostyán Hotel alatt a színházzal szemben) 

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

a pRoFesszionális  
vetőmag!

peti-kert 2013. kft. kaposvár, árpád u. 1. tel.: 0620/314-7416. • 0620/267-6940
email: gyanitspeti55@gmail.com • www.petikert.hu

máRkaBolt: HoBBykeRtészek BoltJa, kaposváR, áRpád U.21.
tel: 0620/954-2739 • www.petikert.hu • nyitva: H-p-ig: 8:00-17:00-ig, szo: 8:00-12:00-ig

Viszonteladó partnereink:
• Marázplast áruház, Kaposvár, Raktár u. 2.
• Vetômagbolt , Kaposvár, Ady E. u. 3.
• Temerin Trade Bt, Kaposvár –Toponár, Toponári u. 33.
• Agro-Hobby Bolt, Nagyatád, Piactér 1345/6
• Gazdabolt, Xdrive Kft. Nagyatád, Hunyadi u. 2.
• Növ-Szer Bt, Nagyatád, Taranyi út
• Gazdacentrum Bt, Marcali, Rákóczi u. 36.
• Lupus Kft, Marcali, Liget u. 8.
• Gazdabolt, Barcs, Belvárosi Üzletház C/3
• Visonta-Farm Bt, Csurgó, Török Bálint u. 17.
• Univer 15 Bt, Tab, Munkás u.1.

• Gazdabolt, Balatonlelle, Vágóhíd u.
• NHSZ Kertfok Kft, Siófok, Wesselényi u 96.
• Kertbarátok Boltja, Fonyód, Karácsony S. u. 23.
• Gazdabolt, Balatonkeresztúr, Iskola u. 4.
• Potecz Vas- Mûszaki Bolt, Balatonfenyves, Vörösmarty u. 35.
• Medina Virágüzlet, Szántód, Oázis Üzletház parkoló
• Kivágó István, Zamárdi, Siófoki úti kertészet
• Sió Makkos Bt, Balatonszabadi, Ady E. u. 15.
• Mátés Kft, Igal, Szent István u. 75.
• Roteberg Gazdabolt, Kôröshegy, Petôfi u. 116.
• Bertilla Kisáruház, Kadarkút, Hôsök tere 4.
• Gazdabolt, Csokonyavisonta, Xantus J. u. 22.

•  Rév-Sil Kft, Gazdabolt,  
Iharosberény, Eötvös u. 17.

• Mándi Henrietta, Gyékényes, Petôfi út 1.
• Vik-Ani Bt Mernye, Petôfi S. u. Gazdabolt

toVábbá:
• Kapos-Coop Zrt. üzletei
• Balaton –Coop Zrt. üzletei
• Nagybajom és Kaposfô vidéke ÁFÉSZ üzletei

továBBi viszonteladÓ  
paRtneRek és kisteRmelÔk 

Jelentkezését váRJUk!


