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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. XI. 2–30-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!   

ISTRIA sarok
• nyitható • ágyneműtartós

FERO rugós sarok
• nyitható • ágyneműtartós

AT-330 szekrénysor LED világítással E-200 konyha munkalap-
pal, mosogatóval, lábon 
álló

119 900 Ft 184 700 Ft

152 500 Ft

79 900 Ft

99 900 Ft 119 900 Ft

74 900 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 Ft126 000 Ft

HEGEDüS-HÚSHÁZ
a magyaros ízek háza!

Továbbá sertés, 
marha, birka, 

baromfi széles 
választékban.

DisznóToros 
kiszállítása  

rendezvényekre, 
összejövetelekre, 

baráti találkozókra.
Az akció 2015. november 6-tól 

november 30-ig tart.

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:

bőrös félsertés  750 Ft/kg

Kolbász hús  799 Ft/kg

Füstölt kolbász  1399 Ft/kg

Füstölt kolozsvári szalonna  1890 Ft/kg

Pecsenye csirkecomb  599 Ft/kg

Csirkemell  1499 Ft/kg

csirkeszárny 599 Ft/kg

Vecsési savanyú káposzta  350 Ft/kg

A helyszínen süTöTT Friss hurKA-   
KolbásszAl bőVülT A KínálATunK!

Arany, ezüst, 
nemesacél és 

ékszerek
Ékszerjavítás

Belvárosi  
Ékszerüzlet

Kaposvár, Fõ u. 7. (Európa park) 
Tel.: 82/320-573 

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 Az akció november 20-december 31-ig tart.

Óriási akciÓ! kosztümök 50% kedvezménnyel

Dávid öltönyök 20% kedvezménnyel kaphatók!

Elegáns DáViD 
öltönyök

SzakiSmeret+biztoS munka
november 30-án induló képzések.

Házi betegápoló, gondozó  
tanfolyam - munkába helyezéssel 

német nyelvterületen

Gépíró tanfolyam- tízujjas vakírás 

Abisái Oktatási Központ 
Kaposvár, Petőfi tér 4.  

Tel.: 20/9182-116  •  14-0084-05

fürdôszObAszAlOn KAPOsvárOn!

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

Az akció 2015. november 20-tól december 31-ig

BVF elektromos 
fűtőhálók:  

egyszerű telepítés,  
kis energiafelhasználás,  

modern vezérlések  
(akár online)

Év vÉgi újdonságok:
spanyol fürdőszobabútorok:  

roYo GroP 
ModErn vonalak, divatos 
szÍnEk, nagy MÉrEtválasztÉk

Év vÉgi CsEMpE És járólap akCió: 

minden zalakEráMia  
burkolat -12% kedvezménnyel

Árkorlát nélküli ingyenes házhozszállítás dec. 10-31-ig,
10% engedmény a bolti Árakból!

regisztráljon webshopunkban, ha ezeken a településeken él!
megéri! kaposvár, kaposfüred, magyaregres, toponár, taszár, 

Sántos, kaposszerdahely töröcske, Juta.

decemberben indul a PamaCS Állat 
éS eledel webShoPJa!

www.pamacsallateledel.hu
i n d u l ó  k e d v e z m é n y e k :

”Ha valaki  

nem eszik libát  

Márton napon,  

egész évben  

koplalni fog”

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

NE KOPLALJON,  
FOGLALJON

helyet a Corner  
étteremben!

Márton napi  
libalakoma és 
újbor kóstoló
november 6-tól 30-ig  
a Corner  
exclusive-ban.

Libatár:
az első élményed a libákkal:

• Mernyei zöldséges ludaskása
• Toponári libabecsinált
• Tárkonyos-cherrys kacsaraguleves
•  Fokhagymás grillezett libamájszeletek  

roppanós málnaecetes zöldségszalmára  
ültetve

• Libatepertő zsírjában feladva
• Kemencés libamájrizottó

Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi...:
•  Liba és kacsacomb duettje habzóboros  

káposztával, parasztos tócsnival
•  Illatos pácolt libamell aszalt sárgabarackos  

vörösbormártásban
•  Hortobágyi töltött libasült  

(savanyúkáposztás libamájas töltelékkel)
•  Újboros aszaltszilvaágyon konfitált libamell  

fügés káposztával és túrós lapcsánkával
•  Libator: töltött libanyak, ropogós libatepertő, 

-és libacomb, pásztorlibamell körítve  
Lyoni hagymával, lencsepürével és  
rakott tejszínes burgonyával

•  Corner libalakoma: rosé libamell, ropogós  
libacomb, ludaskása, libamáj grillezve,  
vöröskáposzta, hagymás törtburgonya

•  Mártonnapi szárnyasparádé: konfitált  
kacsamell, pirosra sült ropogós  
kacsaszárnytő, zöld vesszők közt sült  
tanyasi hízott kacsa mája, buzsáki libacomb  
újboros káposztával és burgonyafánkkal.

Édes kis libáink:
• Mártonnapi desszertkompozíció
•  Lúdlábkrémes balzsamos  

csokoládétükörre ültetve
• Házi lúdlábtorta

corner
gastro

T H E  r E s T A u r A N T

Prémium
multifokális
szemüveglencsék
HOYA prémium multifokális szemüveglencsék most 35 % kedvezménnyel 
és 6 hónap megszokási garanciával. Próbálja ki kockázat nélkül!

Az akció 2015. november 1-től 2016. január 31-ig van érvényben, és a Hoyalux iD (Hoyalux iD MyStyle V+, Hoyalux iD LifeStyle V+, Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act és Hoyalux iD WorkStyle V+) 
szemüveglencsékre vonatkozik. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen szükséges szemvizsgálat és szemüvegkeret díját. További részletek az üzletekben és a www. opticnet.hu honlapon.

6 hónap
megszokási

garancia

-35%
HOYALUX iD

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

Reklámkiadványokkal  
foglalkozó cég,  
tErülEti 

képviSElő  
Sofőrt keres.

Önéletrajzokat az  
info@mediaexpress.hu 

címre várjuk.

Kata-Vita-Tár 
Kézmûves  

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

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!

Karácsonyi ajándékötletek  
széles választékával várjuk!
FAnTAszTiKus KézműVes  

CsoKoláDéK, TeáK,  
szAlonCuKroK érKezTeK!

Ajándékcsomagok készítését vállaljuk!



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
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A minôség viszont nem kérdés!

Egyedi bútorok, Konyhai gépek
Kaposvár, Kanizsai u. 43. 

Tel/fax: 82/412-630
www.hegedesign.hu 

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

www.torzsoktemetkezes.hu

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: 2015. 11.01-12.30-ig

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

ÉpítŐanyag KeresKedÉs
Kaposvár, Jutai u. 28.  
tel: 82/320-949  

1430 Ft  
25 kg zsák, 57,2 Ft/kg

1240 Ft/20 kg  
62 Ft/kg

cseke@csekeepker.t-online.hu • www.csekeepitoanyag.hu
BanKKártyás FizetÉsi lehetŐsÉg! az ajánlat 2015.11.20-tól 12.04-ig, ill. a készlet erejéig érvényes,  
az ár az áFá-t tartalmazza. a kedvezmény az eredeti árból értendő és más kedvezménnyel nem vonható össze!

zsáKos szÉnBriKettFaBriKett 20 Kg/doBoz

Ursa dF39  
üveggyapot

ÉpítŐipari adalÉKanyagoK, 
ÉpítŐipari szerszámoK

hUllámpala  
160x110 cm pB palacK 

11,5 kg2900 Ft/tábla 
1648 Ft/m2

304 Ft/m2/5cm 
5700 Ft/tek

3900 Ft/db 
339 Ft/kg

Rendelésfelvétel: 82/510-547 • 06-30/580-4050  
Kaposvár, Fô u. 2. • www.trattorialaprima.hu

Ha kedd akkor a pasta és a desszerté  
a főszerep. Ezen a napon a tésztákat és az  
édességeinket kínáljuk féláron. 

-os kedvezménnyel kínáljuk
     a salátáinkat és zöldséges ételeinket. 

Az akciók 2015. november 2-től visszavonásig tartanak.

naponta 1 féle pizzát  
kóstolhatsz házhoz szállítva, 

mindössze 595 ft-ért!

HázHoz 
szállítvA is!

A város lEgfinomAbb mEnüjét, ami változatos, gyors, precíz, 

modern konyhatechnológiával készülő, a kor alapvető elvárásainak 

megfelelve csomAgolássAl Együtt 850 ft-ért,   

házhoz szállítjuk mindEn hétköznAp 10.00-15.00 óráig.

rendelésfelvétel hétköznap a menüre 09.30-14.30 óráig.

kóstold mEg A város lEgjobb pizzáját,  

mindössze 890 ft-ért!

A szerdai napon a teljes pizza választékunk

   50%

hétfő a saláták és a verdura napja. 

      50% 

-os áron érhető el mindenki számára.

Villa-Curpad Lakodalmasház Kiskorpád 
Kiskorpád, Szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu 

Tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

Már MegKezdTüK a 2016-öS LaKodaLMi 
idôponToK érTéKeSíTéSéT.

2016-ban, megédesítjük lakodalmát:  
ingyenes csokiszökôkút!

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. napi menü: 890 Ft

a Kiss-Villa Curpád étterem megújult  
belsôvel és ételkínálattal várja vendégeit!

Kaposváron egyedülálló módon,  
FanTaSzTiKuS KézMûVeS 

haMburgereK éS bbq SpeCiaLiTáSoK  
ezek mellett a jól megszokott „villa-curpádos 
„ételkínálattal várjuk kedves Vendégeinket!

- -

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

www.villacurpad.hu  
információ:  

+36-70/323-6900

60 féle étel, csapolt sör,  
folyóbor korlátlan fogyasztása. 

éjfélkor pezsgô, tûzijáték,  
tombola és ingyenes buszjárat 

(18:30-kor indul).
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

SziLVeSzTeri Mega parTy!
2015. december 31-én, este 19 órától  

a kiskorpádi rendezvényudvarban.

TojóTyúk 
vörös, 1 éves,  

házhoz  
szállíTva  
600 Ft/db. 

Rendelés:  
0620/204-2382



akácfa, ill. vegyesfa 
(tölgy, bükk, gyertyán)  

aprítva, kályhakészen! 
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. 11.06-tól visszavonásig tart.  
a kép csak illusztráció

7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/1.
+36 82 413 379 | +36 30 195 0815 | +36 30 195 0818
www.bordauveghaz.hu | info@bordauveghaz.hu

7400 Kaposvár, Damjanich u. 1/1.
+36 82 413 379 | +36 30 195 0815 | +36 30 195 0818
www.bordauveghaz.hu | info@bordauveghaz.hu

• Díszhalak • Díszmadarak • Hüllôk • Rágcsálók • Eleségállatok  
• Felszerelések • Tápok • FagyaszToTT ElEségEk: kuTyáknak, Halaknak

DíszállaT és ElEDEl szaküzlET
kaposvár Berzsenyi utca 10. (Shell kúttal szemben) • Tel.: 06-30-906-9769

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

széles választékával  
várjuk kedves vásárlóinkat!

öltönyök méretre készítését vállaljuk!
Kaposvár, Irányi D. u. 12. • Tel.: 06-70/311-9286  

     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

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

Könyvelés, 
tanácsadás. 

egyéni  
vállaKozó, 
őstermelő,  
gazdasági  

társaság, civil  
szervezetek  

részére. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.

Kaposmérő, Rákóczi u. 9.  
www.kassaifogado.hu +36 82 686 400  

 kassai.fogado@gmail.com

Kassai Fogadó
Garantáltan élménydús  

szilveszteri hangulat, kiváló ételsor  

és nagyszerű borok társaságában töltse  

a 2015-ös év utolsó napját a Kassai Fogadóban.

Ízelítő ajánlatunkból:  • Kassai Fogadó libamáj tortája,  

és vadszárnyas pástétom erdei gyümölcsökkel, frissen kevert salátával

• Tárkonyos vadmalac leves fűszeres káposztás rétes batyuval

Menü Ára 8990 Ft/fő • A vacsora kezdete 19:00.

A jó hangulatról Horváth Péter gondoskodik.

AsztAlFoglAlás: +36 82 686 400

STUDIUM  
FUTURUM

NYELVISKOLA

JApáN,  
40 óRáS KEzDô  

NYELVTANFOLYAM 
anyanyelvi  

tanárral szombatonként  
4 tanóra 9:00-12:15 ig. 

Kaposvár, Honvéd u. 18/b  
Tel.: 82/ 321-231 • 30/500-2032

www.studiumfuturum.hu  
AL-1485; pL-7292/005 nysz: 14-0070-04

Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) • Telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu 
Bankkártyás fizetési lehetőség! Az esetleges nyomdahibákért és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk.  A feltüntetett képek illusztrációk. További részelek az üzletben.

Kapos-épKer
építôanyag forgalmazás-fuvarozás

RÓNA BAlANceHORTOBÁGY

vásárolja meg áremelés elôtt építôanyagait  
ingyenes tárolással, akár jövô évi kiszállítással.

az akció 2015. november 20-tól december 10-ig tart.

hôszigetelô rendszer, falazó  
tégla és tetôcserép aKcióK!

Kapos-épKerK a p o s v á r

1995

20 évHÓdFARKú RApidO

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! 

csavar
szerszám
csapágy
szaküzlet

kiSGéPek
fúrók, sarokcsiszolók, 

körfűrészek, kompresszorok
nagy választékban a  

vásártéri Csavarboltban..

Praktikus  ajándékötleteink férfiaknak

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

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” 13. túra
Időpont: 2015. november 28.

Találkozás: Távolsági autóbusz pályaudvar 07:20 • Indulás:  07:35 – kor Simonfára
Túraútvonal:  Simonfa - Kecskehát - Pölöskei rét - Ropoly puszta -  Kardosfa - Zselickisfalud
Túratáv: 16 km • Étkezés: hátizsákból Költség: Teljes áru menetjegy oda: 310 Ft, vissza: 370 Ft

Visszaindulás Kaposvárra: 15:52 - kor vagy 18:12 – kor (utazási idő 33 perc)
Túravezető: Sebestyén Gabriella, Tel.: 20/410-410-2



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

eRdőmesTeR FAceNTRum
miNdeN Ami FA

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 • 2015.11.20-tól az akciós készlet erejéig.ErdőmEsTEr fAcEnTrum

szolGáltatásaink: Egyedi, 
extra méretű gerendák gyártása, 

vágása, gyalulás, műszárítás illetve  
impregnálás rövid határidővel!

• Műszárított luc • Borovi fenyő
 • Rétegelt lemezek • Táblásított lapok

Hajópadlók  
különböző  

méretekben

laMbériák,  
több méretben

1.590 Ft/m2-tól

osb lapok 
1250/2500 különböző 

vastagságban 
(8 mm-től 22 mm-ig)

kültéri lazúrok,
teraszolajok

hornyolt íves vágású 
cserép (téglavörös  
színben) 18 db/m2

akCió!

152  
Ft/db

Minden aMi konyha- 
lakásfelszerelés,  
kovácsoltvas és  

asztalosipari áruk
eGYeDi tervekre-Méretre,

MeGreNDelésre is!
reszletek az üzletben!

a kedvezmény más akcióval  
nem összevonható! akció: november 19-től  

a készlet erejéig, ill. december 31-ig.  
  fa kuckó.   kaposvár, kossuth l. u. 15.   

Nyitvatartás: H-p:8-18h-ig, szo: 8-12h-ig 
tel:. 06-70/774-3307

készleten lévő 
terMékek kiárusítása 

kedvezménnyel20%

 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. november 20-tól  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

kaPoSvÁr 

Pizza étkező  
4+1 48.900 Ft

61.900 Ft

Era sarok, 2 karfás, rugós
fekvőfelület: 140x200 cm

Uni Dália  
gardrób  
120 cm

78.900 Ft

58.900 Ft

Malmo 2 komód 
173x103x43 cm 

69.900 Ft

Franciaágy 140x200-as, 
erősített rugós

Domestos 750 ml 

360 Ft  
(480 Ft/l)

Vanish 1 l 

650 Ft  
(650 Ft/l)

Tomi 20 mosás, 

por, gél 1,32 l 

890 Ft  
(674 Ft/l)

Ariel, 15 db kapszula

gél 1,3 l, por 1,4 kg 

1090 Ft  
(72,5 Ft/db)

Freshmatic 

készülék+utántöltô 

1280 Ft 
Axe, deo 

150 ml, stift   

590 Ft 
(3933 Ft/l) 

Dove deo 

150 ml, roll, 
stift   

550 Ft  
(3666 Ft/l)

Fa deo, roll,  

tusfürdô 250 ml 

360 Ft  
(1440 Ft/l)

Nívea deo 
150 ml,  
roll, stift 

550 Ft  
(3666 Ft/l)

Mega-Papír 2004 Kft. Kaposvár, Raktár utca 2. (volt Glória üzletház) Tel.: 06-82/526-111  
Fax: 06-82/526-112 • info@megapapir.hu 

Nyitva: H-P: 8.00-17.00, Szo 8.00-12.00  
Az árak az áfát tartalmazzák, az akció 2015. november 20-tól december 23-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

KArácsoNyi MegA-AjáNlATuNK!

csomagolópapírok karácsonyi szalvéták, határidônaplók, 

asztali és fali naptárak, ajándéktárgyak

Baba tusfürdô 

400 ml 

395 Ft 
(987 Ft/l) 

•  redőnyök,  
szúnyoghálók

• kitekerős napellenzők
• garázskapuk
•  nobo programozható 

fűtőpanelek
•  napelemek,  

napkollektorok  
nagy választékban

nézzen be  
Hozzánk!

MeGlátja MeGéri!!!

Cserélje ki  
nyílászáróit,  

építtesse ki  
napelemes  
rendszerét,

állami támogatással, 
önerő nélkül!

30% 
-os

akár

Az akció 2015. november 6-tól december 15-ig tart.

Szilveszter  

a Zselicvölgy Szabadidőfarmon
2015.12.29-2016.01.01.

7473 Hajmás, Hrsz 073/4 • Tel.: +36 82 370 655 • E-mail info@zselicvolgy.hu • Web www.zselicvolgy.hu

PROGRAMOK:

2015. december 29. Gesztenyesütés

2015. december 30.

Disznóvágás, részvételi lehetőséggel

Betyáros vetélkedő Máj Pétör  

somogyi főbetyárral, betyáreskü tétel

Disznótoros vacsora

2015. december 31.

Szilveszteri gálavacsora (részvétel 

külsősök vendégeinknek 14 990 Ft/fő)

SzIVESzTERI MEnü:

Kacsamáj pástétom almakompóttal,  

foszlós kaláccsal

Tárkonyos marharaguleves

Baconbe göngyölt sertésszűz , ropogósra  

sült kacsacomb lilakáposzta terrine

Óévi meglepetés desszert

Éjféli menü: Korhelyleves

Grillezett partivirsli

Szerencsét hozó malacsült sörrel locsolgatva

Tombola • Tűzijáték

A fergeteges hangulatról az  

Eridanus zenekar gondoskodik.


