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2015. június 5. x. évfolyam 10. szám idÕszaki információs kiadvány

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. június 5-28-ig tart.

akció!
Paradiso és rondo 
csempék, járólapok 

25% kedvezménnyel!

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!

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

2015. június 12-én 
ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS!

Egyes márkás szemüvegkeretek
KéSzlETKISöpRő aKcIÓja!

Vásárlóink között a nap végén, 1 pár Hoya, Bluecontrol 
réteggel ellátott szemüveglencse kerül kisorsolásra.
(1,5 raktári tartományban *további infó: elérhetőségeinken!)

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

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

CsaK bizTos forrásból!!!

Új, és Új csomagolássérült konyhai gépek, készletről, és rendelésre.
Nyitva: H-P: 9-17:30 szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu
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*készletről, vagy rendelésre, 2015.06.05-től visszavonásig. a kép illusztráció.

Több minT 100 féle mosogaTóTálca 10.900ft-tól*

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

júniusi akció!  
7 légkamrás “a” kategóriás szabvány ablakok 

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

Az akció 2015. június 5-30-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. V. 2–31-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!

www.horizontbutor.com

Vigyázz, kész, rajt!    AKCIÓ INDUL!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

FERO rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

TOLEDO rugós 
franciaágy

AT-330 szekrénysor LED világítással FRI-120 gardrób MDF frontos elemes konyha 
vastag munkalappal, moso-
gatóval, lábon álló

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

124 600 Ft

119 900 Ft
61 800 Ft 184 700 Ft

152 500 Ft

79 900 Ft
139 900 Ft

119 900 Ft

99 900 Ft 57 400 Ft 119 900 Ft

74 900 Ft

45 800 Ft

123 800 Ft

Csak:
Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

139 900 Ft

VI. 05-19-ig,

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. 06.05-tól 06.30-ig

női  
gyógypapucsok   

3.500,-Ft-tól

acélbetétes  
bakancs akció! 

5.990,-
Tunika akció! 

3.990,-

szandál akció! 

5.600,-

Ft

Ft

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 
2015.06.05-tól 06.30-ig, az ár bruttó ár.

színes kerítéselem  
a cserepes lemezzel 

megegyező  
anyagból, színekből. 



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

Nyári  
taNfolyamaiNk:

2 hEtEs  
délElôtti:  

június 15; 29.
július 13.

augusztus 3. 
3 hEtEs Esti:  

június 22. 
3 hEtEs Esti:  

július 27.
augusztus 17.

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
Bankkártyás fizetési lehetőség! az ajánlat 2015.06.05-től a készlet erejéig érvényes,  
az ár az áfá-t tartalmazza. a nyomdai hibákért  felelősséget nem vállalunk.  a képek illusztrációk.

Bramac járólap

samott téglatérkő hasáB kerítésoszlop

téglavörösszürke antik

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

190 ft/db

3050 ft/bála

többféle 
méretben

2120  
ft/m2

1650 
ft/db

szürke  
42,4 ft/db

2,5 fm/db 
660 ft/m

 multirock  
kőzetgyapot szigetelő lemez
• 5 cm 7,2 m2 (424 Ft/m2) • 10 cm 3,6 m2 (848 Ft/m2)

• 15 cm 2,4 m2 (1271 Ft/m2) kiszerelésben

somló trió térkő

2300 
ft/sor-0,96m2

pizzéria

Nyári felfrissülés a Turulban!
Szuper fedett terasszal,
megújult nyári étlappal,  
mediterrán ízekkel  
várjuk kedves Vendégeinket!
Hűsítő kínálatunk:  
Házi limonádé és  
koktél parádé!

Pizza akció!
miNdeN kiSzállíToTT  
Pizza 850 FT
május 22-június 30-ig

NaPi meNü  
kiszállítás csomagolási  
díjjal együtt 750 Ft!

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

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.

Kaposvár, Bláthy Ottó u. 29. Tel.: +36-30/754-5884 • info@tacdog.hu • www.tacdog.hu

Kaposváron belül ingyenes szállítással! zsáKos Kiszerelés!
száraztápok, konzerveledelek és  
jutalomfalatok széles választéka
felszerelések, kutyás sportruházat

KONG EXTEREME JÁTÉKOK

KuTya-MacsKa szÁRazTÁp HÁzTÓL-HÁzIG!

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

Könyvelés, 
tanácsadás. 

egyéni  
vállaKozó, 
őstermelő,  
gazdasági  

társaság, civil  
szervezetek  

részére. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.

TeheRauTó 
KÖLcsÖNzÉs 
6.000 ft-tól  
MIeTWaGeN  
caR ReNTaL  

auTONOLeGGIO  
30/557-1081

6-22 óráig Kaposvár

30/973-6619
0-24 óráig Lengyeltóti

RENDELKEZESÉRE ÁLLUNK!
varesekft@gmail.com

www.balaton-trabant-tours.eu

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. 06.05-tôl visszavonásig tart.

VÁLLaLKOzÁsRa Is jOGOsíTó KÉpzÉseKeT INDíT!
•  AKuPunKTúRA (tűszúrás) fülakupresszúra
• ReFLexOLógIA (talpmasszázs)
•  KÍnAI AKuPReSSzúRáS MeRIdIán 

TeST-, ARc-, FeJ-, MéLI MASSzázS
• MOxA, KöPöLy, gyeRTyA TeRáPIáK
• PuLzuS, - éS nyeLvdIAgnOSzTIKA
• KÍnAI gyógynövényISMeReT

a foglalkozásokat  
Dr. Wang kínaiorvos tartja.
A hallgatók ajándékba kapják a képen látható  
demonstrációs eszközt!
Kérje tájékoztatónkat: 06-20/2034-780
yinyangokt@gmail.com
www.kinaigyogymod.hu            Okt.eng.nytsz: 04-0083-06

a yiN-yaNg oKtatÁSi KöZpoNt
2015. június 21-én

KapOsVÁR, szent Imre u. 2. sz.
(Noszlopy Gáspár Közgazdasági  szakközépiskola I. emelet)

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

„Gyalogolj az egészségedért a Meteorral” 7. túra
Időpont: 2015. június 13. 

Találkozó: távolsági autóbusz pályaudvar 07:30 -kor
Indulás: 07:45 - kor Kőlyukra

Túraútvonal:  Kőlyuk – vágotpuszta – Lapis - Sós hegy -  Tubes - Kis Tubes - 
Misinatető • Túratáv: kb. 14 km • étkezés: hátizsákból

Költség: 2.610,- Ft teljes áru menetjegy 
   400 Ft menetjegy (tömegközlekedés Pécs)

visszaérkezés Kaposvárra: 17:15 
Túravezető: Sebestyén gabriella 20/410-410-2

„Gyalogolj az egészségedért a Meteorral” 8. túra
Időpont: 2015. június 20.  szombat

Találkozás: 6:15 - kor távolsági autóbusz pályaudvar
Indulás: 6:30 - kor a pécsi busszal Oroszlóig, majd tovább Bakócára

Túraútvonal: Bakóca – Hollófészek – Kán - gorica - Bükkösd
Túratáv: 14 km • étkezés: hátizsákból

Költség: 2.420,- /fő teljes árú menetjegy
visszaérkezés: Kaposvárra vonattal dombóváron át 18:40 - kor

Túravezető: Sármezei Ferenc 70/203-5752

Fa és műanyag nyílászárók,  
garázskapuk, redőnyök  
Diszkont ÁRon!
Ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
Tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu

Az igazi rezsi- csökkentés!

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: baleetorma@gmail.com • web: www.inoa.hu

Új kamion  

áru érkezett!

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



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

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

A Te csomAgolásod 
is nArAncsbőr?

Feszesítő, alakjavító  
és cellulit ellenes  

programok,
kedvezményes bérlettel!

B 
e 
a 
u 
t 
y

B 
o 
x

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. június 8-9-ig

mindEn aranY, 
EzÜst és sWaroVski 

ékszErből 20% 
kedvezményt adunk!
maradandó ajándékot  
szeretne? Vásároljon a 
rónai Ötvösüzelben!
mert az ékszer  
a legszebb ajándék!
gYors ékszEr jaVítás,  
azonnali tisztítás!

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. június 5-től visszavonásig

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik  
lapszabászgépes méretrevágással - raktárról azonnal

a Vásártéri csaVarboltban!

cSAvAR
SzeRSzáM
cSAPágy
SzAKüzleT

br. 2.990 Ft/m2-től

Kata-Vita-Tár 
Kézmûves  

Magyar  
Termékek Boltja
Kaposvár, Dózsa Gy. u. 5. 

(A Mozivilág mellett)

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

• Kézműves lekvárok, fűszerek, ízesített mézek
• Különleges kézműves csokoládék,  

alkoholos csokoládék, cukorkák
• Kézműves borok, eperborok, pálinkák

• Natúr szappanok, ajándék,  
-és dekorációs tárgyak

EgyrE bővülő KíNálat!

KIváló mInőségű magyar áru,  
megbízhaTó forrásból!

győződjön meg róla személyesen!

Varrás, javítás, tisztítás a gondja?
A FELÖLTÔ a Teleki utcában megoldja!

Nyitva: H-P-ig 9h-16:30-ig
Minden páros  

szombaton 9-12-ig 
(Kaposváron a  

Teleki utcában a  
cipőjavító mellett)

ölTöNyöK,  KAbáToK, függöNyöK, szőnyegek, sTb…

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!

ÜVegező MűHelY

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: 2015.06.05-06.30-ig

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

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: 2015.06.05-06.30-ig



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 2015. 06.05-tól a  
készlet erejéig, illetve 2015.06.30-ig érvényes

90x200 cm 
matracok már  

18.900 Ft-tól

EgyES maTRacoK  
20-25% kedvezménnyel!

Egyes matracok 5 vagy  
10 év garanciával!

2 m-es konyhabútor  
munkalappal, mosogatótálcával  

Salvo ár:
69.900 Ft-tól

AKCIÓS KonyhAbútoroK  
rAKtárrÓl AzonnAl! 

többféle  
Színben!

AKár  
egyedI  

méretben 
 IS!
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aKcIÓ:
42.500 Ft

mInőSégI magyaR fenyőbútorok 5 év garanciával

  20% kedvezménnyel! 

Leo 3 lépésben hosszabítható  
gyerekágy szivaccsal 
ágyneműtartóval 51.700 Ft

modern  
SzeKrénySoroK  

nAgy  
válASztéKbAn

gArdrÓbSzeKrényeK modern  
vAgy KlASSzIKuS változAtbAn  

nAgy válASztéKbAn

ülôgArnItúráK 119.900 ft-tÓl

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

agrotextíliák, uborkahálók, agrofóliák, pálinkás és boros üvegek, fûnyíró damilok, virágföldek, dekorációs fakérgek… Ak
ció

: 2
01

5.
 jú

ni
us

 5
-jú

ni
us

 3
0-

igFûmAgok 
szárazságtûrô 

5 kg 5790 Ft 
(1158 Ft/kg)

mûtrágyák
Volldünger 2 kg 

1600 Ft 
(800 Ft/kg)

gombAölôszerek
ridomil gold 0,5 kg
3890 Ft (7,8 Ft/kg)

roVArölôszerek
karate 50 g

1090 Ft (21,8 Ft/kg)

Csigaölôszerek  
metarex 250 g

1790 Ft (7,2 Ft/kg)

permetezô alkatrészek, kötözôanyagok,  
locsolástechnikai kellékek szerszámok,  

purina tápok, vetômagok nagy választékban!gyomirtók
total 1 l  2190 Ft

gyepápolószerek biopon  
gyomirtós gyepmûtrágya 3 kg  

1590 Ft (530 Ft/kg)

újdonság!

muskátli 
doktor 1 l

890 Ft

roVArölô Aerosolok: 
bros darázs spray 300 ml 850 Ft (2,80Ft/ml)

VAkondriAsztó szerek: bros karbid 1kg 1450 Ft
rágCsálóirtók:  

biotoll pép 5 kg 6600 Ft (1320Ft/kg)

bros légy és szúnyogirtó spray 400ml 650 Ft (1625Ft/l)

corner
gastro

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

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

Edd magad  
dEgEszrE! 

Modern ízvilágú, svédasztalos 
ételek korlátlan fogyasztási 

lehetőséggel, személyenként  
csak 2990 Ft-os áron!
aki 3990 Ft-ért fogyaszt, az ételek 
mellé egy palack kiváló minőségű 

günzEr vörösbort  
kap ajándékba

Válasszon a grillezésre váró,  
különleges pácokban érlelt húsok és 

halak közül, hogy az Önnek  
legfinomabbat süthessék meg!

bombasztikus  
kínálat és 
egyedülálló  
lehetőség  
több hétEn 
át a CornEr  
éttErEmbEn,  
hétfőtől 
csütörtökig  
este 6 órától! 

június 30-ig,

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

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

nappali tagozaton  
         érettségizettnek:
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző + Bérügyintéző 
•  Turisztikai szervező, értékesítő  

+ szállodai recepciós
•  sportedző (testépítő, aerobik, labdarúgás,  

kézilabda, küzdősportok stb.) 
+ személyi edző

•  Kereskedő + szakmai idegen nyelv  
+ Életpálya modell

kedvezmények
• Diákigazolvány, ösztöndíj, családi pótlék
• Intenzív nyelvoktatás
• Céges belföldi és külföldi gyakorlat

STUDIUM FUTURUM
NYELVISKOLA

NYáRI NYELVTANFOLYAMOK!
Kis létszámú, max 10 fôs

csoportokkal, diplomás tanárokkal!
JÚLIUS 6-áN

augusztusi nyelvvizsgára
AUGUSZTUS 3-áN

októberi nyelvvizsgára.
ANGOL-NÉMET

80 ÓRáS KÖZÉPFOKÚ 
60 ÓRáS FELSÔFOKÚ

TANFOLYAMOK INDULNAK!

Studium Futurum Nyelviskola,  
Kaposvár, Honvéd u. 18/b

Tel.: 82/ 321-231 • 30/500-2032
www.studiumfuturum.hu 
AL-1485; PL-7292/005 nysz: 14-0070-04


