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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

meghosszabbítva 

március 31-ig
!
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Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2.  
Tel.: 82/526-326  
info@corneretterem.hu 
www.corneretterem.hu

Megújult • étlappal,  
• szakMai vezetéssel, 

• szakMai gárdával, 
• szeMlélettel várja Önt  

a Corner étterem személyzete. 

a magas szakmai elvárásoknak  
megfelelően a város legkiválóbb 

MesterszakáCsai gondoskodnak arról,  
hogy kedves vendégeink egy felejthetetlen 

gasztronómiai élményben részesüljenek. 

2016. a megújulás éve a  
Corner étteremben. 

a városban egyedülálló 
módon több kiváló 
Mesterlevéllel  
rendelkező konyha- 
főnök várja és készíti  
el a remek műveit.

Corner étterem  
jót enni, jót inni  
egy jó helyen!

1390 
Ft/m2-től

Áfás-ár, érvényes: 100m2 felett  
2016. 02.05-től 02.29-ig tart.

díjtalan szÁllitÁs

Áremelés előtt!

Folyamatosan megújuló 

Árukészlet, különFéle akciók! 

részletek az Áruházban!

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

lÁtvÁnyterv készítés

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 2016. II. 1–III. 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

IBIZA nyitható kanapé

ME-400 szekrénysor LED világítással

119 900 Ft 184 700 Ft

99 900 Ft

FLO sarok extra rugós
• nyitható • ágyneműtartós

139 900 Ft

Viva extra rugós franciaágy

72 900 Ft

DA-200 konyha LED világítás-
sal munkalappal, mosogatóval

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

79 900 Ft 74 900 Ft
101 500 Ft

TRÓJA rugós 
franciaágy

66 100 Ft
59 900 Ft

61 800 Ft
69 900 Ft

144 200 Ft

79 900 Ft

tetőfelújítás  
tOPDACH lemezzel

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

2016.02.5-tól 02.12-ig, az ár bruttó ár.

ÉPítő minősÉgű fenyő 
fűrÉszáru!

KÉszletről AzOnnAl!  
• szarufák • gerendák • deszkák • tetőlécek

akció!  

1690 Ft/m2

PAlA Helyett  
CserePeslemez!

1220 x 2210 mm (2.70m2 / tábla) 5 kg/m2  
RAL 3009 színben

MaxaTrade Kft.
Hegesztőgép és  
szerszáM
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!

STUDIUM  
FUTURUM
NYELVISKOLA
ANgOL KözépFOKú
NéMET KözépFOKú

ANgOL KEzDô
80 óRáS 

TANFOLYAMOK 
INDULNAK!
Kaposvár, Honvéd u. 18/b  

Tel.: 82/ 321-231 • 30/500-2032
www.studiumfuturum.hu  

AL-1485; pL-7292/005 nysz: 14-0070-04

Találd meg a stílusodhoz leginkább illő  
esküvői öltönyt, s tedd feledhetetlenné
életed legszebb napját megjelenéseddel is. 
Öltözékek a család minden férfitagjának!

Kaposvár, Irányi D. u. 12. Tel.: 06-70/311-9286  

MÛanyag nyílászárók áruháza 
Kaposvár, Raktár utca 23.  

Tel.: 06-70/626-9350 • 06-70/626-9351 
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 
58 x 88 cm  16.900 Ft 

88 x 58 cm 16.900 Ft
88 x 88 cm  19.540 Ft 
118 x 118 cm  27.300 Ft
118 x 148 cm  31.600 Ft

évnyitó akció! 
szabvány ablakok nagykereskedelmi áron!

Az akció 2016. február 1-29-ig, illetve a készlet erejéig tart.

GARÁZSKAPUK 
UDVARI  
KAPUMEGHAJTÁSOK 
• LAKATOSMUNKÁK,  
• KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉSEK
• ERKÉLyKORLÁTOK

EGyEDI IGÉNyEK SZERINT,  
MÉRETRE GyÁRTVA!
Kovácsoltvas elemek és kiegészítők

KAPOS-KAPU KfT.
Kaposvár, Guba S. u. 12. Tel.: 82/512-070 • www.kaposkapu.hu
Nyitva: h-CS-ig: 8:00-16:30P: 8:00-16:00-ig



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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TámogaTók:

5. Jótékonysági Fitness Nap  
az autizmussal élőkért

SEGÍTS SZÍVBŐL ÉS ÉREZD JÓL MAGAD!
2016. február 27. szombat

HELySZÍn: KApoSVáR, II.  
RáKÓcZI FEREnc TAGISKoLA  

ToRnATERME, KAnIZSAI u. 67.
pRoGRAM: 

10.00 Standing pilates – kihívás a  
      pilatesben (Kovács Klaudia Éva)

11.00 port de Bras (Dunai Szilvi)

12.00 SúLyKonTRoLL  
(BÉreS AlexAnDrA)

13.00 Köredzés  
       (Májer Krisztián)

14.00 pilates (Sonntag Heléna)

15.00 Alakformáló Mix  
           (Lecső- Horváth Korinna)

16.00 Jóga (lendvai Ibolya)

KIáLLÍTÓK JELEnTKEZÉSÉT VáRJuK! (3500 Ft/asztal- magában foglalja:  
asztal + 2 szék; a teljes nap programját igénybe vehetik kedvük szerint)

11.00- 13.00 Kutyás Játszóház a csiga- Biga Alapítvány kutyáival.  
A program keretében megismerkedhetnek a részvevők a terápiás kutyák munkájával;  

lesz akadálypálya, bátorságpróba, kutyavezetés pórázon, kutyatársas stb. 

MATRAcoT VAGy ToRnASZŐnyEGET HoZZAToK MAGAToKKAL!
Belépőjegy elővételben február 25-ig: 1500 Ft + meglepi ajándékcsomag a helyszínen 

Belépőjegy a helyszínen: 2500 Ft 14 éves korig, ill. autizmussal élőknek ingyenes!

Jegyek elővételben vásárolhatók: pilates Studio,  
Kaposvár, Balogh ádám utca 16. 

Tel: 20/395-7576; eva.klaudia@gmail.com 

Részletek:  pilates Studio, Kaposvár  
 Teljes Életű Autistákért AlapítványC
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JEGyEK  

ELŐVÉTELBEn  

MáR KApHATÓK 

a Tourinform 

irodában is!

VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY

1% Adószám:18762835-1-14

„Más, de nem kevesebb!”
Az Ön adójának  

1%-a
GyerMekeinket tehetjük 

boldoGAbbá áltAlA!

számunkra  
érték!

közhasznú Alapítvány

inteGrált sport és kulturális  
rendezvények

MozGásterápiák-szAbAdidôs  
MozGásfejlesztés

Auti pilates • Önsegítô szülôcsoport

Adószámunk:  
18511000-1-14

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

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” 2. túrA
Időpont: 2016. február 13.

Találkozás: távolság autóbusz pályaudvar 7:10 -kor
Indulás:  7:25 –kor Szilvásszentmártonba

Túraútvonal: Szilvásszentmárton – Mátyás kút – Feneketlen kút – 
 Görgényi vadászház - Bánya

Túratáv:  10 km Étkezés:  hátizsákból
Költség:  870,- Ft

Visszaérkezés: Kaposvárra 15:52 - kor
Túravezető: Puska Katalin 30/529-0645

„gyAlOgOlj Az egÉszsÉgeDÉrt A meteOrrAl” 3. túrA
Időpont:  2016. február 27.

Találkozás: távolság autóbusz pályaudvar 7:40 -kor
Indulás:  7:50 –kor Boldogasszonyfára

Túraútvonal: Boldogasszonyfa – Kisszentlászló – Riticspuszta - Szentlászló
Túratáv:  10 km Étkezés:  hátizsákból

Költség:  1.025,- Ft
Visszaérkezés: Kaposvárra 13:25 -kor

Túravezető: Borsos András 20/511-1286

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 2016. 02.01-tól visszavonásig tart.  
a kép csak illusztráció

LáriFári Alapítvány

Élményt adó1%
A LáriFári Alapítvány  

a nehéz élethelyzetben lévô  
gyermekeket és családjukat  

támogatja különbözô  
élményterápiás programokkal. 

Karitatív vitorlásversenyeivel tesz 
azért, hogy a balatoni vitorlázás 
társadalmi felelôsségvállalása 

mind szélesebb  
körben megvalósuljon.

Kérjük, segítse Ön is a 
LáriFári Alapítványt adója 

1%-ának felajánlásával!
Adószám: 18409208-1-14



25 éve alakult a Kaposváron a Tör-
zsök Lajos által képviselt temet-
kezési vállalkozás. Törzsök urat az 
elmúlt időszakról kérdeztük.

Hogyan jutott eszébe, hogy ilyen 
típusú vállalkozásba kezdjen?

T.L.: Régen a 90-es évek elején más 
volt a gyakorlat. A kaposvári Keleti 
Temetővel szemben van egy irodahá-
zunk, így naponta többször is láttam, 
hogy a temetőben milyen színvonalú 
munkát folytat az az akkori  temetke-
zési vállalat. 

Megkopott öltözék, gumicsizma, 
szürke ruha, füstölgő autó és érdekes 
fazonok, nem éppen kegyelet teljes vi-
selkedés volt a megszokott.

Úgy gondoltam, hogy ennél a szín-
vonalnál nem nehéz jobb lenni, így 
kollégáimmal eldöntöttük, hogy ennél 
szebben és jobban kell csinálnunk. Eb-
ben ők sokat segítettek.

Miben tudnak ma többet nyújtani az 
Önöket felkereső hozzátartozóknak?

T.L.: 
•  A szolgáltatások színvonala, legol-

csóbb árak, a minőségi kellékek,
•  Ezen kívül NEM KELL hűtési díjat 

fizetni nálunk, mert nekünk van 
saját tulajdonú halott hűtőnk!

• A nyakönyvezés, teljes körű admi-
nisztráció, INGYENESEN!

•  A helyi halott szállítás INGYENES, 
amennyiben a temetést is a cégünk 
végzi!

•  Társadalmi búcsúztatás, virág meg-
rendelés, újsághír feladás, gyászze-
ne szolgáltatás, fényképész.
A színvonal, gondolom az árat is 

befolyásolhatja…
T.L.: A temetkezés árait Kaposvá-

ron nagyrészt, az Önkormányzat által 
meghatározott díjtételek befolyásol-
ják, melyek a temetés költségét nagy-
részt meghatározzák, de mint magán-
vállalkozó, kedvezményeket tudunk 
biztosítani.

Nálunk csak első osztályú temetés 
létezik, nálunk minden elhunyt egy-

forma, ugyanazon végtisztességet kap-
ja meg.

Mi nehezíti a munkájukat?
T.L.: 1981-től vagyok vállalkozó, 

mind sok más területen összefonó-
dások, csúsztatások , megtévesztések 
vagy más  más szolgáltatók által te-
remtett problémák előfordulhatnak. 
Ez esetben tehetetlenek vagyunk.

Milyen kilátásaik vannak a jövőre 
nézve?

T.L.: Vállalkozásunk évente több 
mint 300 temetést végez, családi vál-
lalkozásban.Gyermekeimmel  azon 
dolgozunk, hogy minél több köszönö-
möt kaphassunk az eltemettető részé-
ről, mely munkánk legfőbb elismerése. 
Ezen a területen igyekszünk a legjob-
baknak lenni. 

Törzsök Lajos 
Törzsök TemeTkezés

06 82/410-500  
kaposvár, Dombóvári út 1.

Halott szállítás éjjel nappal:
06 30 / 256-54-44

Bajban a segítség - már 25 éve. 
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Kaposvár, Bajcsy-Zs. u 2.  
Tel.: 82/526-326  
info@corneretterem.hu 
www.corneretterem.hu

torkos csütörtök  
a Cornerben!

Februártól Minden 
CsütÖrtÖkÖn 

féláron  
torkoskodhat  

a Cornerben  
a belváros szívében. 
kiváló mesterszakácsaink  

garantálják az Ön által  
kiválasztott étel minőségét.

az akció 2016. február 1-től február 29-ig.

Corner étterem 
jót enni, jót inni 
egy jó helyen!

-50%
Elõételek

Norvég füstölt lazac szeletek pritaminos  
bruschettával 1690 Ft

Buffala mozzarella és füge mediterrán 
randevúja zöld levelek ölelésében 1490 Ft

Mediterrán szélben szárított füstölt sonka 
rózsák mandulás zöldsaláta ágyon 1490 Ft

Zsenge zellerkrémleves  
parmezános toast-tal 690 Ft

Fõ fogások
Friss bazsalikomos tengergyümölcse  

tagliatellébe rejtve 1490 Ft

Kemencében sült narancsos rosé kacsamell 
gyümölcsös krokettel 2990 Ft

Lávakövön sült mézes-gyömbéres csirkemell 
hasábburgonyával  1990 Ft

Grillezett lazac filé zelleres alma salátával 
 3190 Ft

Roston sült szűzérmék  
chillis kéksajtmártással, rösztivel 1990 Ft

Desszertek
Fahéjas tésztában sült alma gerezdek  

vanília rózsával 890 Ft

Belga csokoládés darafelfújt  
friss mentás eper koszorúban 790 Ft

Trifle kehelyben, pirított mandulával 890 Ft

Profiterol Bianco & Nero 890 Ft

Valentin napi kedves tál  
(2 személyes) 3390 Ft

Grillezett szűzérmék bacon kalodában

Cordon Bleu (pulykából)

Fogas szeletek Orly módra

Csirkemellfilé szezámmagos bundában

Hasábburgonya

Jázmin rizs

Grillezett zöldségek

Tartár

a kedves tál megrendelése esetén  
2 pohár pezsgő eperrel a ház ajándéka  

a szerelmes pároknak.

Corner Valentin napi  
ajánlataink február 12., 13., 14.
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gastro

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

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: 2016. 02.01-02.29-ig

Fenntartható gazdaság  
kialakítása
Kis Vajda Gabriella Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság  

Kormánya által az Új Magyarország  
Vidékfejlesztési Program keretében  

nyújtott támogatás összege:

12.400.000 Ft (40.000 euro)
A támogatás alapja a 113/2009 (VIII.29.) FVM rendelet, illetve a 118/2009 (IX.24.) 

MVH közlemény.Pályázati megvalósítási időszaka  2014-2018 között időszak.

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

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

     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

TojóTyúk 
vörös
580 Ft/db  
kaposvár,  
Dombovári u. 3.  
(állateledel bolt)

Házhozszállítva: 650 Ft/db
0620/204-2382

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.



csok-olnak?  
időben szólunk!
Különleges ajánlat a Családi Otthonteremtési 
Kedvezményt igénybe venni kívánók részére.

A ház, lakás nem csak falakból áll. Elengedhetet-
len része azoknak a bútor, ezen belül is a beépített 
konyhabútor, melynek költsége a CSOK keretében 
elszámolható. 

Mivel a bútor 
az, ami legutol-
jára kerül beépí-
tésre akkor, ami-
kor már minden 
más kifizetésre 
került, fontos, 
hogy már a kez-
detektől tisz-
tában legyünk 
azzal, mennyibe 
is fog majd ke-
rülni, mennyit tartalékoljunk annak az árára. Bizo-
nyára nem szeretnének kompromisszumokkal teli, 
a maradék pénzből csak a minimális igényeiknek 
megfelelő (vagy meg sem felelő) konyhát az egyéb-
ként új házban, lakásban látni, használni. Gondol-
kodjanak előre!   

Már a tervezés, költségvetés készítés időszakában 
látogassanak el hozzánk, tervezzük meg együtt, idő-
ben, leendő konyhájukat, hogy elkerüljük a későbbi 
bosszúságot, a nem várt költségeket. 

amit kínálunk:
• A konyha tervezését
• A költségvetés elkészítését
•  Méretezett rajzot a kapcsolódó  

szakipari munkákhoz
• Árgaranciát 
• Időgaranciát
• Ugyanolyan stílust a többi helyiségbe is. 

További információkért, feltételekért  
hívjanak bennünket.

konyhabútor, és  
konyhagép egy helyen!
Az új konyhabútor megálmodása, elkészíte-
tése önmagában is komoly feladat ügyfeleink 
számára. 
Annyi féle anyag, stílus, szín választható, hogy a bő-
ség zavara könnyen elbizonytalanítja a megrendelőt. 

Az új konyha, általában 
új konyhagépeket is kí-
ván, ami további után-
járást tesz szükségessé. 
Az sem várható el, hogy 
naprakész informáci-
ókkal rendelkezzenek a 
legújabb háztartási gé-
pekről, hisz nem minden 
nap vásárolnak műszaki 
cikkeket.  Szerencsére mi 
mindkét problémára egy 
helyen, egy üzletben kí-

nálunk megoldást, mellyel megtakarítunk Önöknek 
időt, fáradságot, és nem kevés idegeskedést.

Azzal is hozzájárulunk ügyfeleink életének javítá-
sához, hogy valóban személyre szabott, igényeikre 
igazított bútorokat készítünk. Az egyedi esetünkben 
nem csak az egyedi méretet jelenti, sokkal inkább a 
különleges minőséget, a kivételesen ügyfélbarát ta-
nácsadást, és azt, hogy nincs olyan igény, stílus, öt-
let, aminek megvalósításától elzárkóznánk. Így lesz 
bútorainknak olyan egyénisége, amely úgy illeszke-
dik otthona hangulatába, hogy közben funkcióit tö-
kéletesen ellátva, ékessége, dísze lesz annak. 

Háztartási gép specialistánk pedig gondoskodik 
arról, hogy az új háztartási gépek ne csupán arcu-
latában, passzoljanak az új bútorhoz, hanem segít 
eligazodni az energiahatékonysági mutatók, szolgál-
tatások, várható élettartamok látszólagos útvesztő-
jében is. Mindezt teszi úgy, hogy fokozottan figyel 
arra, hogy az Ön az ügyfél főzési, vásárlási szokásait, 
életvitelét leginkább szolgáló gépet kínálja.  

Hege Design kft, kaposvár, kanizsai u. 43 
tel.: 82/412-630 Web: www.hegedesign.hu, email: info@hegedesign.hu

 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 2016. február 5-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

kaPosvÁr 

Amanda konyha  
225 cm

Attila sarok139.900 Ft 43.900 Ft

Pille kanapé  
fekvőfelület: 140x190 cm Szofi 2 karfás sarok kanapé 

fekvőfelület 200x140 cm

Mona gardrób, 
vállfás-polcos 

200 cm

Sindy fotel

62.900 Ft

83.900 Ft

28.900 Ft

110.900 FtDíszpárnák

650 Ft/db

990 Ft/db
(zippzáras, levehető 

huzattal)

A feltüntetett árak bruttó kiskereskedelmi árak. Az ajánlat 2016. február 5-től visszavonásig. 
Kaposvár, raktár u. 2. • tel.: (82) 436 022 • nyitva: H-P: 8-17, szo: 8-12

Dió süteményforma 20 db-os 579 ft (29.-ft/db)

Habtekercs sütőforma 12 db-os 899 ft (75.-ft/db)

Habtekercs sütőforma 12 db-os mini  769 ft (64.-ft/db)

Kagyló süteményforma 20 db-os 729 ft (36.-ft/db)

szívtorta sütőforma kicsi 1.499 ft
torta sütőforma kuglófbetéttel 1.869 ft
Kifli sütőforma 20 db-os 589 ft (29.-ft/db)

Kosárka sütőforma 20 db-os 699 ft (35.-ft/db)

Kosárka sütőforma 20 db-os mini 629 ft (31.-ft/db)

fánkszaggató 189 ft
gyümölcstorta sütőforma 26 cm  549 ft
gyümölcstorta sütőforma 29 cm 599 ft

KÉSZÜLJÖN VELÜNK  
A FARSANGRA!

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 KAmIONÁRu  

éRKezIK!

Turul ÉTTerem És Panzió
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 9. Tel.: 82/ 417-014 • 82/ 510-747
Email: info@turuletterem.hu • Web: www.turuletterem.hu

2016. február 11-14-ig  retro napok  a Turul ÉtterembenHagyományos 
ételek,  családias hangulat, otthoni ízek

2016. február 14-én 

Valentin napi  

különleges  
ajánlat francia  

ÓriÁS- PaLacSinTÁZÓ

ÉT
LA

P

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 15-én   
ESTI

Március 4-én  
héTvégI 

TanFolyaM Indul!
E-lEarnIng bárMIkor!

Németh Eleonóra
kozmetikus mester sminkes

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

nemeteleonora@freemail.hu

Látványos  
bőrállapot javítás 

Mezo-Pen-nel
Fogfehérítés bio  

anyagokkal
AjándékutALvány  
vALentin –nAPrA!

B 
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a 
u 
t 
y

B 
o 
x

Kaposvár, Teleki u. 20. • Tel.: 06-70/601-1522 • Nyitva: h-p: 9-17-ig, Szo: 9-12-ig

ÖltÖnyÖK, nADrágOK,  
KiegÉszítőK, gyAPjú 

zAKóK ÉrKezteK!
Női csipke és pamut 

felsők kaphatók,  
több színben!

Könyvelés, 
tanácsadás. 

egyéni  
vállalKozó, 
őstermelő,  
gazdasági  

társaság, civil  
szervezetek  

részére. 
tel.: 20/250-7545  

20/351-9207  
németh géza ev.

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

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik

HullÁm PolikarBonÁt: 2790 Ft/m2-től
légkamrÁs: 2990 Ft/m2-től  

lapszabászgépes méretrevágással - raktárról azonnal
a VÁsÁrtéri csaVarBOltBan!

még tavalyi  
árakon!
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