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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. IX. 1–30-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!   

FERO rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

NX-390 szekrénysor DA-200 konyha munkalap-
pal, mosogatóval

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

184 700 Ft

152 500 Ft

79 900 Ft

138 600 Ft

119 900 Ft

74 900 Ft
96 600 Ft

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

139 900 Ft
69 900 Ft

60 900 Ft

LAGUNA „U” sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

Viva extra rugós 
franciaágy

LINDA rugós kanapé

168 000 Ft

72 900 Ft

179 900 Ft

HEGEDŰS-HÚSHÁZ
a magyaros ízek háza!

Továbbá sertés, 
marha, birka, 

baromfi széles 
választékban.

FolyamaTos 
akciókkal  

várjuk kedves 
vásárlóinkat
az akció 2015. 09.18-tól  

visszavonásig tart.

Őszi FüsTölT heTek a hegedüs húsházban 
ahol házias ízekeT Talál elérheTŐ áron.

a hét minden napján nyitva vagyunk, hétfőtől péntekig 6:00-17:00-ig, szombaton 6:00-13:00-ig.
kaposvár, Petőfi tér 1-3. szarvas üzletház (a biobolt mellett) Tel.: 06-30/819-6285

kínálaTunkból: 

Füstölt kolozsvári szalonna 1890 Ft/kg

Füstölt toka szalonna 1250 Ft/kg

Füstölt angolszalonna 2100 Ft/kg

Füstölt kolbász 1450 Ft/kg

házi sütő kolbász 1150 Ft/kg

Véres, májas hurka 699 Ft/kg

kolbász hús 950 Ft/kg

Nyitási 
akciók!Kézműves egyedi használati és  

ajándéKtárgyaK óriási választéKban!
minden ami textil, fa, bőr, egyedi ékszer,  

nálunk kedvére megtalálja az igazit!
 Fa Kuckó.   Kaposvár, Kossuth l. u. 15.   

nyitvatartás: h-P:8-18h-ig, szo: 8-12h-ig tel:. 06-70/774-3307 egyedi méretben, megrendelésre is!

megnyílt a 
Kuckó a  

Kossuth l. utca 

15-ben! 

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

DáviD öltönyök 
széles szín  
és fazon- 

választékban, 
akciós árakon! 

Női kosztümök, 
komplék akcióban!

Elegáns DÁVID 
öltönyök

Állateledel bolt  
JöJJön be hozzánk, érdemes!FarmSHoP

Kaposvár, Dombóvári út 3., Tel: 06-20/241-8528  allateledelkaposvar@gmail.com
 Nyitva: H-P-ig: 8:30-17:30, Szo: 8:00-12:00-ig   Az akció 2015. 09.18-tól 10.03-ig tart.

Az őszi kupon felmutatója 

5% kedvezményt kap  
a nem akciós termékekből.

Füredi erdőmester,
ahol fában nincs hiány!

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

topdach cserepeslemez
1220 x 2210 mm  

(2.70 m2/tábla) 5 kg/m2  
rAL 3009 színben

• szarufák • gerendák • deszkák • tetőlécek
egyedi, extra méretű gerendák gyártása,  

vágása, gyalulás, műszárítás illetve  
impregnálás rövid határidővel!

Építő minőségű fenyő fűrészáru! 
Készletről azonnal! 

A gyerekek igényeire szabott 
Hoya Kids szemüveglencsék

20% kedvezmennyel!
FAMÍLIA OPTIKA
TEL.: +82/423-088
7400 KAPOSVÁR RIPPL-RÓNAI TÉR 2.

Akció időtartama: 2015. augusztus 17.-szeptember 30. Az akcióban résztvevő szemüveglencsék pontos listáját keresse az üzletben!

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

corner
gastro

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

hamarosan
az évszaknak  

megfelelő  

megújult  
étlappal  
jelentkezünk!

akciónk  
keretében  
az új  
étlapunkon  
szereplő  
ételeinket  

25%  
kedvezménnyel  
kÓstOlhatja  
meg.

Az akció 2015. október 1-től visszavonásig tart.

FürDôSzobaSzaloN KaPoSvároN! Kaposvár, baross G. u. 18. • Telefon: 06-82/427-427 
kaposlaguna@lagunafurdoszoba.hu

www.lagunafurdoszoba.hu

valamint számos termék rendkívül kedvező áron! Pl:  csaptelepek 18% kedvezménnyel!

18 éves a Laguna Fürdőszoba szaLon!

ebből az alkalomból  

18 termékcsalád 18% kedvezménnyel 

vásárolható október 8-ig,

az
 ak

ció
 sz

ep
te

mb
er

 18
-tó

l o
kt

ób
er

 8-
ig.



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” 14. túrA

Időpont: 2015. szeptember 26.
Találkozás: Távolsági autóbusz pályaudvar

Indulás: 7:45 –kor Baranyajenőre
Túraútvonal: Baranyajenő – Hármashatár – 

Szalacska erdő – Szent Anna kápolna –  
Kisberki – Nagyberki vasútállomás
Túratáv: 15 km • Költség: 1.025,- Ft

Visszaérkezés Kaposvárra: 16:45 - kor
Túravezető: Borsos András • 20/511-1286

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,  
Kaposújlak, Kaposmérő, Kutas, Böhönye, Kadarkút,  

Marcali (családi házak), Osztopán, Somogyjád, Somogyvámos, 
Somogyvárterületén 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

Az igazi rezsi- csökkentés!
Fa és műanyag nyílászárók,  
garázskapuk, redőnyök diszkonT áron!
műanyag ProFilok széles  
VálaszTékban az ön igényei szerinT!
ingyenes helyszíni felmérés és ajánlatkészítés!
Tel.: +36 70 601 7858 • kaposablak@kaposablak.hu • www.kaposablak.hu

egyedi  
igények 
alapján  
rendelhetők,  
kölcsönözhetők!

Milady

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

Kaposvár, Petőfi tér 4. 
A volt sztK  épületében  1. em. 1. ajtó

Esküvői 
Ruha- 
kölcsönző és 
Készítő  
Szalon

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. 

Kapos-épKer
Miért rendelné Meg Máshol, 

ha nálunK azonnal viheti!

hőszigetelő rendszer  
2 cm től 10 cm  
vastagságig.  
telepi raktárkészletről.

Vakolat, festék,  
lábazati műgyantás  
vakolat, számítógépes  
színkeverése.

Kapos-épKerK a p o s v á r

1995

20 év
gyors kiszolgálással!

szállítás darus tehergépkocsival, 
időpontegyeztetés alapján.

tetőtéri kibúvók  
és ablakok  

többféle méretben

Fürészáru nagy 
mennyiségben: 

Tetőléc Deszka • Stáfli  
Padló • Gerenda • szarufák 

tetőcserép

egész évBen  
Folyamatos  
akcióBan  
raktárkészletről!

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-CS: 9-13h-ig, 14-17h-ig 

P: 9-13h-ig,14-16h-ig • Szo: 10-13h-ig

kiVáló minŐségű magyar áru,  
megbízhaTó Forrásból!

újdonságainkból:
- majonézes mártások több ízben

- édes, csípős paprikaszószok
- erős darált paprikakrémek

- chili-csepp az extra erős ételekért

ÖrdÖGKAtLAn Fesztivál 
2015, képekben…

www.ordogkatlan.hu

     Varrás, javítás, tisztítás  
  a gondja? A  
a Teleki utcában megoldja! ölTönyök,  kAbáTok, függönyök, szőnyegek, sTb…

Vegytisztító felVeVőhely!

nyitva: h-P-ig 9h-16:30-ig
Minden páros szombaton 9-12-ig 

kaposvár, teleki u 1-3. 
(cipőjavító mellett)  
tel.: 0620/584-9369

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

Új kamion  

áru érkezett!



TojóTyúk 
vörös, 1 éves,  

házhoz  
szállíTva  
600 Ft/db. 

Rendelés:  
0620/204-2382
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3.000 Ft helyett  
most csak 1.000 Ft

BÁDOGOS SZAKÜZLET
Az Ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

ÚJDONSÁGOK!
MEGÚJuLT ÜZLETÜNKBEN KiBővÜLT  

ÁruKéSZLETTEL vÁrJuK!
Hamarosan:

- színes alumínium 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

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 •  

vágás előre egyeztetéssel! Az ajánlat szeptember 18-tól október 31-ig.

cSAvAr
SzerSzám
cSAPágy
SzAküzleT

Polikarbonát  
• hullám  

• légkamrás 
• tömör 

br. 2.790 Ft/m2-től 
lapszabászgépes  

méretrevágással, raktárról
a váSárTéri cSavarbolTbaN!

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

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

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. 09.18-tól visszavonásig tart.

 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 2015. 09.18-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KAPOSvÁr 

b
ő
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G HaSzNálTc
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Használt bútorok széles  
választékban, kedvező árakon

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: 2015.09.18-10.03-ig

 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 2015. 09.18-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

KAPOSvÁr 

b
ő

Sé

G HaSzNálTc
iK

K

Használt bútorok széles  
választékban, kedvező árakon

Idei rozella  
tojók röpdés 
elhelyezésre, 

valamint  
nímfa  

fIatalok 
eladók! 

0630/908-1920

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: 2015.09.18-10.03-ig

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

BÚTORCSERE  
AZ OSTER BÚTORNÁL!  

Régi, megunt bútorát  
méLTÁNyOS ÁRON 

BESZÁmíTjuk,  
új bútor vásárlása esetén!  

A szállításban segítünk!
HASZNÁLT BÚTOR BIZOmÁNyBA!
Használt bútorának, értéktárgyainak 

bizományos értékesítését vállaljuk!
A részletekről érdeklődjön a helyszínen ill. elérhetőségünkön!

2015. szeptember 18-tól  
visszavonásig tart.



•  redőnyök,  
szúnyoghálók

• kitekerős napellenzők
• garázskapuk
•  noBo programozható 

fűtőpanelek
•  napelemek,  

napkollektorok  
nagy választékban

nÉzzen Be  
HozzánK!

meGLátjA meGÉri!!!

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!

ágybetétek 
többféle méretben 

akciós árakon!

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!

Akció időtartama 2015. 09.18-tól a készlet erejéig, illetve 2015.10.09-ig érvényes

akció:
42.500 Ft

minőségi magyar fenyőbútorok 5 év garanciával

  20% kedvezménnyel! 

Leo 3 lépésben hosszabítható  
gyerekágy szivaccsal 
ágyneműtartóval 51.700 Ft

gArdrÓbSzeKrényeK modern  
vAgy KlASSzIKuS változAtbAn  

nAgy válASztéKbAn

Ülôgarnitúrák  
már 119.900 ft-tól

modern  
SzeKrénySoroK  

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

Nyitva: H-P: 9-17:30 Szo: 9-12 • www.hegedesign.hu • info@hegedesign.hu

A meglePeTéSeK HelyeTT! 
egyedi búToroK

tervezése,  gyártása,  beépítése!
60 év  tapasztalattal!

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

w w w . m a t u c z a g r a n i t . h u
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 �Síremlékek, 
kripták, urnasírok

 � Gránit, márvány, 
mészkő és

 � fényezett műkő 
termékek

Termékeinket minőségi  
alapanyagokból készítjük  

megrendelőink részére.

Legjobb minőséget,  
legjobb áron!

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

hamarosan az  
évszaknak megfelelő  

megújult  
étlappal  
jelentkezünk!

akciónk keretében  
az új étlapunkon  

szereplő ételeinket  
25% kedvezménnyel 
kÓstOlhatja meg.

Az akció 2015. október 1-től visszavonásig tart.

ÍzelÍtő kÍnálatunkbÓl

•  Organic bivaly mozzarella  

fügével, mangalica sonkával,  

paradicsomos bruschettával

•  Curry-s, tejszínes pulykaragu leves 

gazdagon zöldségelve, cipóban feladva

•  magyaros szűzérmék házi lecsós  

karikaburgonyával serpenyőben

•  szalonnás tekert harcsa illatos  

fűszerekkel, serpenyős zöldségekkel,  

snidlinges burgonyapürével

•  kései szüretelésű rizlingben fürdetett 

libamáj grillezett mézes körtével, 

erdei gombás jázmin rizzsel

•  parázson sült hátszín szotírozott  

gombával és krémsajttal csőben sütve, 

ropogós burgonyatalléron zöldséges 

rizzsel, ízes pecsenyelével

•  egészben sütött malac csülök  

tejfölös burgonya tócsnival,  

barna sörös vöröskáposztával

•  aranyló dióbundában sütött fogasfilé 

szőlős furmint mártással,  

spenótos habos pürével

•  grillezett libamáj szeletek  

„jóasszony” módra lyoni hagymával, 

mézben karamellizált alma talapza-

ton, aszalt szilvás pürével és tócsnival

• erdei gyümölcsös sajttorta


