
k a p o s v á r i

2015. április 10. x. évfolyam 6. szám idÕszaki információs kiadvány

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

A J Á N L A T A
Júlia  Divat

Kaposvár, Teleki u. 11. Nyitva: H-P: 9-17.30-ig, Szo: 9-12.30-ig
Tel.: 06/30/209-5120

Megújult tavaszi árukészlettel  
fiatalos, udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

Örömanyáknak és vendégeknek alkalmi és  
koktélruhák, elegáns felsők, szoknyák, nadrágok

elegáns DáviD 
öltönyök

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!

MÛanyag nyílászárók áruháza 
Kaposvár, Raktár utca 23. Tel.: 06-70/626-9350  

www.enablakom.hu •  info@enablakom.hu 

BuKó-Nyíló aBlaKoK
42,5 x 58 cm  9.900 Ft 
55 x 55 cm  9.900 Ft 
58 x 58 cm  9.900 Ft 
88 x 58 cm  16.900 Ft 
88 x 88 cm  19.540 Ft 

88 x 118 cm  23.100 Ft 
98 x 98 cm  23.000 Ft 
118 x 58 cm  20.200 Ft
118 x 118 cm  27.300 Ft
118 x 148 cm  29.900 Ft

ÁPRIlISI aKCIó  
7 légkamrás “a” kategóriás szabvány ablakok 

nagykereskedelmi áron!
Nem újrahasznosított, kiváló építési termék díjas, Magyar termék!

Az akció 2015. április 10-30-ig, illetve a készlet erejéig tart.

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. III. 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!

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!

www.horizontbutor.com

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

SOFT extra rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

VIVA extra rugós 
franciaágy

TO-390 szekrénysor LED világítással FRI-120 gardrób MDF frontos elemes konyha 
vastag munkalappal, moso-
gatóval, lábon álló

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

139 900 Ft

119 900 Ft
79 900 Ft

159 900 Ft

79 900 Ft

134 900 Ft

99 900 Ft 72 900 Ft 139 900 Ft

74 900 Ft

45 800 Ft

123 800 Ft

Csak:
Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

LAGUNA „U” sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

168 000 Ft

IV. 1-24 -ig

Fél éven  
keresztül  
Fogyasszon 
nálunk  
Fél áron! 
Információ  
és kuponfüzet  
igénylés: 
info@corneretterem.hu 
vagy a 82/526-326-os  
telefonszámon.

corner
gastro
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Az akció 2015.03.16-09.30-ig tart.

KEDVEZMÉNYES

KUPONFÜZET

corner
gastro

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

Sorszám:                  
                  A

 kuponfüzet ára: 6.350 Ft

A nagy érdeklődésre  
való tekintettel ismét  

50%-os  
kedvezményes  

kuponFüzetet  
vásárolhat a  

Corner étteremben
ne hagyja ki ezt az ajánlatot és 

igényelje meg a 10 db  
50%-os kupont tartalmazó  

füzetet csak 6350 Ft-ért. 

TeTőfelújíTás 
cserepeslemezzel!

NYITVA TARTÁS

TEL.: 82/526-260

100x60cm

(zöld épületben az Agip benzinkút előtt) 
Nyitva: 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

ÚJDoNSÁG!
VEGa CSEREPESlEMEZ
0,45-0,5-ös lemezvastagság

barna és pirosas barna színben

1.850 Ft/m2

4,5 kg/nm 
2015.04.10-től visszavonásig, az ár bruttó ár.

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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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. 04.10-tól 04.30-ig

Munkavédelmi  
bakancs 7.800 Ft  

6.500,-Ft

Női munkaköpenyek 
és nadrágok széles 

választékban!

Terep nadrág  

4.250,-

Kantáros nadrág

4.500,-
Derekas nadrág

3.990,-

Ft-tól

Ft-tól

Ft-tól

TEKINTSE MEG ÁRuHÁZuNKBaN  

a ZalaKERÁMIa  

ÚJ TERMÉKEIT!

Kaposvár, Kanizsai út 56.  
Tel.: 82/511-516. Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 9-12 óráig.

Az akció 2015. április 10-25-ig

10% kedvezmény
MINDEN ZalaKERÁMIa  

márkatermékre! 
az ajánlat más akciókkal nem összevonható!



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

Tavaszi készülődés!
Egynyári virágok,  
április közEpétől
évElők, örökzöldEk nagy  
választékban kaphatók!
/Növények érkezéséről érdeklődjön kertészetünkben/

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

dEsEda kErékpártúra
Időpont: 2015. április 25. szombat

Találkozás: 9:00 –kor Kaposváron a Sportcsarnoknál
Túraútvonal: Sportcsarnok kerékpárút – Deseda látogatóközpont –  

kerékpárút – hidak – kilátó – füredi szőlőhegy – kerékpárút - Kaposvár
Túratáv:  25 km Szint: 110 m

Program:  a résztvevők többsége szavazhatja meg, hogy
a) csak körbe kerékpározzuk a tavat • b) a kiállítást is megnézzük,
c) elektromos kishajóval sétahajózunk • d) csónakot kölcsönzünk

Költség: kiállítás 780 Ft (kedvezményes 390 Ft) csónak kölcsönzés 600 Ft/óra/4 fő
Visszaérkezés: 14:00 óra Túravezető: Detrich István 06-30/471-7800

„gyalogolj az EgészségEdért  
a MEtEorral” 5. túra

Időpont: 2015. április 25.  Szombat Találkozás: Vasútállomás 06:50
Indulás: 7:08 - kor Abaligetre • Túratáv: 13 km • Étkezés: hátizsákból
Útvonal: Abaliget - Kovácsszénája - Hermann Ottó tó - Pécsi tó - Orfű

Költség: Teljes áru: oda:   1.120 Ft/teljes áru • vissza: 1.800 Ft/teljes áru
Visszaérkezés Kaposvárra: 17:10 - kor 

Túravezető: Sebestyén Gabriella 06-20/410-410-2

Bontás nélküli felújítása színes, mintás,  
bitumenes lemezzel, 12 év garancia.

Lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

P a l a t E t ő k
bodÓ gábor

www.palatetok.hu
www.facebook.com/palatetok

06-30/2277-082

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

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! 2015. április 9-31-ig

ballagási akciÓ!
mindEn aranY, 
EzÜst és sWaroVski 

ékszErből 20% 
kedvezményt adunk!
lepje meg szeretteit  
maradandó ékszerrel,  
a rónai ötvösüzletből!
Óriási Választék!  
gYors jaVítás,  
azonnali tisztítás!

FAMÍLIA OPTIKA (Somogy üzletsor)
Kaposvár, Rippl-Rónai J. tér 2. • Tel.: 06-82-423-088
Vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján. Rendel:  Dr. Leposa Márta • Dr. Magyar Mária • Dr. Rehák Ágnes

Hőszigetelő-rendszer akció!
Még tavalyi árakon!
nemes vakolattal

- 5 cm-es rendszer 1499 Ft/m2-től
- 7 cm-es rendszer 1599 Ft/m2-től
- 10 cm-es rendszer 1999 Ft/m2-től

ingyenes kiszállítás és állványzat biztosítása!

tel.: 74/675-530  Akció: 2015.04.10-04.30-ig

Legyen bármiLyen aLkaLom,  
az origo FérFidivat segít a  
csaLád minden FérFi tagjának!
Nem konfekció méretű  
uraknak, méretre készítés!
Kaposvár, Irányi D. u. 12.  
Tel.: 06-70/311-9286  

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 április 10. - 2015 április 30-ig.

KapoS-épKer

tetőcserép
és hungarocell 
Egész évbEn
FolyaMatos 
akcióban 
raktár- 
készletről!

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

120 cm  2550 Ft/ tek
140 cm   2980 Ft/tek
160 cm   3410 Ft/tek
180 cm   3835 Ft/tek
200 cm   4260 Ft/tek

táblaméret: 
2500 mm x 
1250 mm

dEkornádak
6 m/ tekercs magasság:

KapoS-épKerK a p o S v á r

1995

20 év



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.

INGYENES MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Szakképzett munkatársaink segítenek Önnek a munkáltatóval való találkozásban, tesztírásban, valamint a munkára való felkészülésben, részvételben.
Irodáink:  7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. I/7. • Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 

8700 Marcali, Rákóczi u. 2. • Telefonszám: 06/70-967-6969• Ügyfélfogadás: hétfő, kedd: 8.30-13.00  
7500 Nagyatád, Hunyadi u. 8/a. • Telefonszám: 06/70-967-6953• Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9.00-14.00 
8719 Böhönye, Fő u. 47. • Telefonszám: 06/70-967-6969

Programunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 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
AMSZ-2014 „A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív 

munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása” Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás program

7400 Kaposvár, Búzavirág u. 10.  
Tel.: +36/30/474/3085 • sztmargit.ovoda@gmail.com

www.szentmargit-ovoda.hu

SZENT MARGIT  
KATOLIKUS ÓVODA

Szeretettel vár minden leendő óvodást és szüleit
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

A BEIRATKOZÁS időpontja:
2015. április 21-én (kedd) 7.30 – 17.30.

2015. április 22-én (szerda) 7.30 – 17.30.
Kérjük a beiratáshoz feltétlenül hozza magával: a gyermek  

TAJ kártyáját, lakcímkártyáját, a gyermek anyakönyvi kivonatát

TOTYA  
kAzánOk 
98.000 ft-tól!

3 év gyári garanciával!

lapradiátorok akár 
50% kEdvEzMénnyEl!
Komplett fűtésrendszereK nyomott  
áraKon aKár Kamatmentes hitelre,  

KedVező szállítással

tel.: 74/570-064 • 0620/947-5970 
www.kazandepo.hu • Akció: 2015.04.10-04.30-ig

Könyvelés, 
tanácsadás. 

egyéni  
vállaKozó, 
őstermelő,  
gazdasági  

társaság, civil  
szervezetek  

részére. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
Bankkártyás Fizetési lehetőség! az ajánlat 2015.04.09-től a készlet erejéig érvényes,  

az ár az áFá-t tartalmazza. a nyomdai hibákért  felelősséget nem vállalunk.  a képek illusztrációk.

Bramac járólap

DekornáD kerítésFonat

térkő hasáB térkő hullám

téglavörösszürke antik

építőanyag kereskeDés
kaposvár, Jutai u. 28.  
tel: 82/320-949  

Nekem az építészem ajánlotta
Pataki Zita épülő házához a TONDACH® kerámia tetőcserepet választotta. 
Tökéletes technológia, tartósság, gyönyörű színek, ellenáll bármilyen időjárásnak.

Twist terrakotta 
2.190,-Ft/m2-től

Twist piros 
2.290,-Ft/m2-től

Vásároljon április 1. és május 31. között legalább 150 négyzetmétert akciós termémékeinkbkből,ől, ésés 
elengedjük a lerakodási és kiszállítási díjat is.
Így akár 48% kedvezménnyel is vásárolhat!*

* 156m2 TONDACH® Twist piros tetőcserép vásárlása esetén a kedvezmény mértéke 48,5%5%.®

Akár

kedvezmény
48%

TONDACH® XXL AKCIÓ!
Extra méret, kis súly, gyors tetőfedés.

WWW.TONDACH.HU
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alapvakolat Falazó habarcs 10 Falazó habarcs 30 cementesztrich simítóvakolat

200 Ft/db

1295  
Ft/db/40kg

880  
Ft/db/40kg

2300  
Ft/tekercs-től

42,4  
Ft/db-tól

11500  
Ft/tekercs-től

60,6 
Ft/db-tól

910  
Ft/db/40kg

930   
Ft/db/40kg

1485   
Ft/db/40kg

(1,2x6 fm) 
383 Ft/fm-től

(1,2x25 fm) 
460 Ft/fm-től

a részletekről érdeklődjön kereskedésünkben!

32 Ft/kg 22 Ft/kg 23 Ft/kg 23 Ft/kg 37 Ft/kg

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.

k a p o s v á r i

Feladatok: online megjelenési lehetőségek (Google hirdetések, weboldal optimalizálás)
személyre szabott honlapok értékesítése.

Elvárások: tárgyalóképes kommunikáció, mobilitás (vidéken saját gépjármű),
online marketing alapismeretek.

Amit kínálunk: Választható fizetési konstrukciók (fix+jutalék vagy csak jutalék),
tablet gép + mobilinternet.

Karrier lehetőség: 6 hónap sikeres értékesítés esetén értékesítési csoportvezetői
karrierprogram vagy Magyarországon vagy az FCR Media valamelyik európai leányvállalatánál.

Állást keres? Úgy érzi, hogy az internetes megoldásoké a jövő?
A Google a legfontosabb kereső oldal Magyarországon?
Ha Ön is így gondolkozik, akkor jelentkezzen hozzánk!

Az MTT MEDIA Kft.
értékesítő/médiatanácsadó
munkatársakat keres!

Küldje el önéletrajzát: a karrier1@mtt.hu e-mail címre!

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

olcsóDarabolt nyár szélDeszka  kályhakészen kapható!

keményfa  fûrészpor kapható!

az akció 2015. 04.10-tôl visszavonásig tart.

TÖRZSÖK TEMETKEZÉS
Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatások teljeskörű ügyintézéssel!
• Hamvasztás: 85.000 Ft • Koporsós temetés: 145.000 Ft

• Hamvasztásos temetés: 135.000 Ft
Elérhetőség: • Kaposvár, Dombóvári u. 1. • Nagybajom, Fő u. 85.  

• Böhönye, Fő u. 12. • Kéthely, arany J. u. 2. 

Ügyelet: éjjel-nappal. tel: 06/82/410-500  
• 06/30/636-7003 • 06/30/256-5444

ÖLTÖNYÖK nadrágok,  
mellénygarnitúrák. 

Női ruhák és  
kiegészítők érkeztek!

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

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 
Az ajánlat 2015. április 10-től visszavonásig

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik  
lapszabászgépes méretrevágással - raktárról azonnal

a Vásártéri csaVarboltban!

cSAvAR
SzeRSzáM
cSAPágy
SzAKüzleT

br. 2.990 Ft/m2-től

Ajánlatunkat megtekinthetik a  
www.realhasznaltruha.hu internetes oldalunkon.

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

elfogadunk!

• fényfüggöny 
• bútorszövet 
• sötétítô 
•  dekor anyag  

érkezett.
Véganyagok,  
kifutó és készre 
varrt függöny  

30%

Újdonság A 

Reál HasználtRuHában:

kedvezménnyel  
kapható.

április 10-30-ig

...szerelvény, ami  
a bútorhoz kell...

• LED világítás, kivetőpántok, görgők
• Konyhai- gardrób rácsok- kosarak
• Tolóajtó vasalatok, vízvetők
• Alukeretes ajtók méretre gyártása
• MDF ajtófrontok

7400 Kaposvár,  
Dombóvári u. 3.

H-P-ig: 8:00-16:00-ig
Tel.: 06-70/626-8488



HobbYkertészek boltja
kaposvár, Árpád u. 21. • Nyitva: H-P.: 8-17 • szo.: 8-12

vetőmag és növényvédőszer  
nagyker márkaboltja! 

legyen okos, takarékoskodjon!

ingyenes parkolás az új magánparkolóban, az udvarban és a mellékutcákban! a négysávos(61-es út mentén, a virág utcai kereszteződésnél! infovonal: 06/20/954-2739 • www.petikert.hu

valamint kerti szerszámok, permetező alkatrészek, agrofóliák, purina tápok, kisállatcsapdák, balkonládák,  
szerszámnyelek, virágföldek, szerves trágyák, kötözőanyagok teljes választéka! szakszerű, udvarias kiszolgálás! Ak

ció
: 2

01
5.

 á
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megújult, kibővített üzletünkben, óriási áruválasztékkal várjuk!
Gyomirtók  

(0,2 l-5 l)  

total 1 l  

1990 Ft

VAkondriAsztók 
(0,5 kg-1 kg) 

Bros karbid 

1450 Ft/kg
roVArölôk  

(3 ml-1 l)  

decis ampullás   
500 Ft-tól

lucernA (1kg-25kg)  

1850 Ft/kg

Háti-kézi  
permetezôk 
930 Ft-tól

Gyepápolók Biopon  
gyomirtós mûtrágya  

(530 Ft/kg)  1590 Ft/3 kgFûmAGok  
(0,5 kg-20 kg) 

sport 

900 Ft/kg 

mûtráGyák  
(0,5 kg-50 kg)  

Volldünger  

1500 Ft/2kg  
(750 Ft/kg) 

Vetômagok –Agrosel ........................................  már 99 Ft-tól

borsók – rajnai törpe, kelvedon csodája .......már 150 Ft-tól

Vetôburgonyák – Holland elite fajták ..........már 990 Ft-tól

Gombaölôk – topas 100 ml (305 Ft/ml) ...... 3050 Ft/100 ml

konténeres ezüstfenyô .....................................3990 Ft/db

Virághagymák  ..............................................már 290 Ft-tól 1450 Ftwuxal  
1 l   

Oster   bútoráruház

kaposvár, dombóvári u. 3. Nyitva tartás: H-p-ig 9:00-17:00-ig, 
szo: 9:00-12:00-ig • Tel: 06-70/604-8088 • 06-30/216-8615

Az ÜzLET BEzÁRÁSA MIATT

RENDKÍVÜLI  

AKCIÓ
A TELjES ÁRuKéSzLETRE!

20-30-40%
KEDVEzMéNy!
Az ÁRAK IRÁNyÁRAK!  

2015. április 10-30-ig! A képek illusztrációk.

Kapos Farmer Kft. Kaposvár, Rákóczi tér 2. (a színházzal szemben)   
Tel.: 82/313-348; Mobil: 06-30/729-3351 • www.kaposfarmer.hu  

VILLANYPÁSZTOROK  
ÉS TARTOZÉKAIK
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN! 

Kis - és haszonállatoknak, vadaknak!
Vezetékek, szigetelők, műanyag karók!
Állattartáshoz etetők, itatók, nyalósók, 

vitaminok, felszerelések.
Kutya - macska kullancsirtók nagy választékban,

FRONTLINE cOMBO 25% kedvezménnyel!
Az akció 2015. április 10-30-ig, ill az akciós készlet erejéig.

Tel.: 06-30/8757-528

TeTô SzakérTô
kivitelezés-javítás

- komplett tetô készítése
- Hôszigetelés
- Gipszkarton szerelés
- Mindennemû bádogosmunka
- Polikarbonát szerelés
- elôtetôk, filagóriák készítése
- Tetôjavítások
-  Palatetôk bontás nélküli  

felújítása
-  Veszélyes hulladék  

elszállítása (pala)

InGyeneS:- felmérés,  árajánlatkészítés- 3D-s látványterv CaD- anyagbeszerzés  -és szállítássaját autónkkal

Kaposvár, Nagyszeben u. 2. Tel: +36-30/328-3400  
Nyitva: K-P 9-17, Szo 9-13. • www.notaris.hu

ÁllaTGyóGyÁSZaTI  
TERMÉKEK,  

ÁllaTElEDElEK ÉS 
FElSZERElÉSEK

HaSZoNÁllaT  
GyóGySZEREK 

KEDVEZő ÁRoN!

GalaMBÁSZoK ÉS 
MaDaRÁSZoK 
SZaKÜZlETE www.notaris.hu, +36303283400

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

Látványos és gyors  
kozmetikai fogfehérítés !

Speciális kezelés-  
csomagok az esküvőig! 

HD és színes pillák,  
sminkelés!
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Kaposmérő, Rákóczi u. 9. • www.kassaifogado.hu
 +36 82 686 400 • kassai.fogado@gmail.com

Étlapunkon megtalálhatóak a hagyományos, 

családi ételek, amelyeket modern, házias 

konyhai technológiával készítünk, kizárólag 

természetes alapanyagokból. Ezen ételeket 

hagyományőrző csárdajellegnek megfelelően 

szervírozzuk és házi szörpökkel  

(bodza, málna, eper és áfonya ízben) kínáljuk. 

Ballagás, esküvő, céges és  

családi rendezvények 

színvonalas lebonyolítását vállaljuk,  

csomagajánlatainkról érdeklődjön, 

szívesen állunk rendelkezésére.

Kassai Fogadó

Kata-Vita-Tár Kézmûves  
Magyar Termékek Boltja
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 5. (A Mozivilág mellett)

KiVáló Minôségû Magyar áru,  
MegBízhaTó forrásBól!

gyôzôdjön meg róla személyesen!
• Kézmûves lekvárok, fûszerek, ízesített mézek

• Különleges kézmûves csokoládék, alkoholos csokoládék, cukorkák
• Kézmûves borok, eperborok, pálinkák

• Natúr szappanok, ajándék, -és dekorációs tárgyak

EgyrE bôvülô KíNálat!

Egyedi, igényes ajándékot szeretne választani?
Megkóstolna különleges magyar ízeket?

Tel.: 06-20/534-4663 • nyitva: h-P-ig: 9:00-13:30 és 15:00-17:30 • szo: 10:00-15:00


