
2016. október 21. xI. évfolyam 17. szám IdÕszaki Információs kiadvány

k a p o svá r I

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. X. 1–XI. 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

HATALMAS LEÁRAZÁSOK, SZUPER AKCIÓK!

E-200 MDF frontos konyha 
munkalappal, mosogatóval

79 900 Ft 74 900 Ft

MDF frontos konyha vastag 
munkalappal, mosogatóval

ISTRIA sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

123 800 Ft

VIVA extra rugós 
franciaágy

139 900 Ft

119 900 Ft
76 500 Ft

102 900 Ft

Konyhabútorát egyedi méretben is elkészítjük!

FLO rugós sarok
• ágyneműtartós
• nyitható

GRANDE „U” sarok, rugós
• ágyneműtartós

BS-355 szekrénysor LED világítással

184 700 Ft

58 800 Ft

144 900 Ft 229 900 Ft

ALFA 
rugós 
franciaágy

137 200 Ft

264 900 Ft

Csak:

Csak:

VÍZMÉRÔCSERE!
Globoszer Bt.

Kaposvár, Arany J. tér 8.

VÍZMÉRÔk CSERÉjE,  
ÉRtÉkESÍtÉSE

Telefon: 
82/415-399

Garázs- és udvari kapuk 
kapumeGhajtások 
akciós árakon!

• Lakatosmunkák, 
• kovácsoLtvas kerÍtések • rozsdamentes korLátok
eGyedi iGények szerint, méretre Gyártva! 
kovácsoltvas elemek és kiegészítők
a részletekről érdeklődjön, az akció 2016.10.21-től visszavonásig tart.

kapos-kapu kft. kaposvár, Guba s. u. 12.  
tel.: 82/512-070 • www.kaposkapu.hu nyitva: h-cs-ig: 8:00-16:30 p: 8:00-16:00-ig

Árainkról érdeklődjön személyesen, a  
kaposvár, Dombóvári út 1. szám alatti üzletünkben

tel.: 06/82 410-500 Ügyeleti halottszállítás (0-24h): 06 30/256-54-44

töRZSök tEMEtkEZÉS
A megbízható szolgáltató!
tÉnylEgESEn tEljES köRű  
SZolgÁltAtÁSt nyújtunk.

HAMVASZtÁS gARAntÁltAn  
lEgolCSóbbAn!  
HűtÉSt Mi nEM SZÁMolunk!

életrevaló munkatárs

új fiat

•  Super Select négykerék-meghajtással  •  központi differenciálzárral  •  automata klímával  •  tolatókamerával   
•  érintőképernyős rádió Bluetooth-al     •  és további értékes extrákkal

*  A képen látható autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a Fiat Professional márkakereskedésekben.  
Az akció kizárólag december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Készletről! 

 Azonnal!
80dArABoS 

limitált széria

www.fiatprofessional.hu

Új FiAt FullBAcK 2.4d 180 le moSt nettó 5 999 000 Ft-tól

életrevaló munkatárs

új fiat

•  Super Select négykerék-meghajtással  •  központi differenciálzárral  •  automata klímával  •  tolatókamerával   
•  érintőképernyős rádió Bluetooth-al     •  és további értékes extrákkal

*  A képen látható autó illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a Fiat Professional márkakereskedésekben.  
Az akció kizárólag december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

Készletről! 

 Azonnal!
80dArABoS 

limitált széria

www.fiatprofessional.hu

Új FiAt FullBAcK 2.4d 180 le moSt nettó 5 999 000 Ft-tól

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. 10.01-11.15-ig

építÕanyag centrum
nálunk mindent megkaphat az építkezéshez.

Kaposvár, Raktár u. 25. (Füredi út körforgalomnál) 
Telefon: 82/416-119 • www.kaposepker.hu

kapos-épker
k a p o s v á r

1995

20 év

Homlokzati  
Hőszigetelő akció! 
• 10 cm  1290 Ft/m2 

• 5 cm  645 Ft/m2 
Az akció 2016. október 24-től 2016. november 15-ig érvényes.”

70 MÁRkA, több Mint 1000 tERMÉk, kÉSZlEtRől, VAgy REnDElÉSRE ÜZlEtÜnkbEn.
Hege Design kft, kaposvár, kanizsai u. 43. • tel.: 82/412-630 Web: www.hegedesign.hu • email: info@hegedesign.hu

A szakértő válaszol:
Mosószárító, vagy szárító?

Egyre nagyobb az igény olyan készülékre, amelyek a teregetést, 
száradást hívatottak kiváltani. Az egyik lehetőség a szárítógép, 
mellyel következő cikkünkben foglalkozunk. A másik, a mosó-
szárító, amely mosógép alapra készített, szárítással kiegészített 
készülék. Ez a konstrukciónak azonban több a hátránya, mint az 
előnye. Az előny nyilvánvalóan a helymegtakarítás, két készülék 
helyett egy készülék. Azonban mint minden hibrid készülék ese-
tében itt, is valamelyik rész korlátozott, ez pedig esetünkben a 
szárítás. A különálló szárítógép dobja lényegesen nagyobb, mint 
egy mosógépé. Ez azért van, hogy a ruhák között elég hely legyen 
a forró levegő áramlásának. A hagyományos mosószárító dob-
ja ehhez képest kicsi, ezért a mosási töltetnek körülbelül a felét 
tudja megfelelően szárítani. Emiatt vagy eleve kisebb adagokat 
kell használni, amitől hosszabb lesz a mosás, vagy teljes töltet 
esetén felezni azt a mosási ciklus végén. Ám egy szárítás hosszú 
idő, akár több óra is lehet, amíg a töltet kimaradt része gyűrődik, 
penyhed. Ha viszont a teljes mosási töltet kerül szárításra két do-
log történhet. Az egyik, hogy a ruhák egy része szárad csak meg, 

a dob belseje felé 
haladva azonban 
vizesek marad-
nak. A másik, 
hogy a közvetlen 
hőhatásnak ki-
tett ruhák elde-
formálódhatnak, 
összemehetnek. További hátrány, hogy a szárítás alatt keletkező, 
kis helyre koncentrált hőhatás, illetve jelentősen nagyobb meny-
nyiségű beépített alkatrész miatt a meghibásodás lehetősége 
lényegyesen nagyobb, javítási költsége jelentősebb összeg. Hasz-
nálatát, vásárlását csak akkor javasoljuk, ha nem szeretnének fo-
lyamatosan szárítani, csak eseti jelleggel használják ki a szárítási 
funkciót, és figyelembe veszik a használati útmutatóban is leírt, 
csökkentett szárítási kapacitást.

Üdítő kivétel szerencsére van. Prémium kategóriás gyártók 
előálltak olyan mosószárítóval, amelynek 8-12 kg mosási kapa-
citás mellett akár 8 kg-os szárítási kapacitással rendelkeznek, így 
legalább a töltet esetében nem kell kompromisszumot kötni, ám 
ebben az esetben jelentős árkülönbséggel kell számolni.

Október 18-tól  
az évszaknak  

megfelelő  
megújult  
étlappal  

jelentkezünk!

ÍzelÍtő kÍnálatunkból

libamáj szeletek grillezve, pirított  

fokhagymával, tepertőkrémes baguette 

szeletekkel

babgulyás bográcsban, benne főtt  

csülökkel, csipetkével  

köményes harcsafilé grillezett zöldségek-

kel, póréhagyma krémmártással

almával és vargánya szirommal fűzött 

libamáj torony erdei krémmártásban, 

házi burgonyafánkkal

Szentpáli libatoros vöröslencse 

 salátával és sütőtökpürével

kemencében sült sólet, füstölt  

libacombbal és csülökkel,  

lilahagyma eszenciával

Ropogós napraforgós panírban sült  

csirkecombocskák tüzes-chili  

mártogatóval és steakburgonyával

kelkáposztába göngyölt  

szűzpecsenye, pikáns 7 sajtmártás 

ölelésében, héjas parázsburgonya 

máglyára ültetve

blansírozott kelkáposzta batyuba töltött 

rizs piláf bordírozott hátszínnel

t-bone steak karikaburgonyával,  

fűszer vajjal

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

gyümölcsfák nagy  
választékban kapHatók! 
akciós ár: 1500 ft/db
krizantémok folyamatosan érkeznek! 
koszorúk kapHatók!
Az akció 2016. október 15-től a készlet erejéig tart.

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

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

aHol fában most 
sincs Hiány!

tRApÉZlEMEZ
t-18  2m-2,5m-3m 

hosszúságban  
kÉSZlEtRől AZonnAl!

Építő minősÉgű  
FEnyő FűrÉszáru

79.900 Ft/m3

Az akció 2016. október 21-31-ig tart.

VII I. SomogyI eSküVő kIállítáS 2017. január 14-15. • kereSSe a 3. oldalon!



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

széldeszka 
aprítva, kályhakészen! 

vegye meg már most!
keményfa  

fûrészpor kapható!
kiszállítás korrekt áron, saját autónkkal, akár vidékre is! 

 tel.: 30/735-7695

tûzifa

az akció 2016. 10.06-tól visszavonásig tart. a kép csak illusztráció

MÉCSESVÁSÁR  
A MARÁZPLASTNÁL!

MÉCSESEk, MÉCSESbETÉTEk, gyERTyÁk,  
koSZoRúk, SíRVÁZÁk, ÉS MÉg Sok MiNdEN MÁS!

kaposvár, raktár u. 2. • tel.: (82) 436 022 • nyitva: H-p: 8-17, szo: 8-12  az ajánlat 2016. 10.07-től  
visszavonásig érvényes.

65 Ft

159 Ft 185 Ft 205 Ft 109 Ft

129 Ft

205 Ft145 Ft

289 Ft

HEGEDüS-
HÚSHÁZ
a magyaros ízek háza!

A hét minden napján nyitva vagyunk, 
hétfőtől péntekig 6:00-17:30-ig,  

szombaton 6:00-13:00-ig.

KAposvár, petőfi tér 1-3.  
szarvas üzletház (a biobolt mellett)  

tel.: 06-30/819-6285

sertés lapocka  950 ft/kg
sertés comb  1050 ft/kg
sertés csontos karaj  999 ft/kg
Csirke pecsenye comb  550 ft/kg
Csirke nyakhát  199 ft/kg
füstölt paraszt kolbász  1650 ft/kg
sütő kolbász  1199 ft/kg
véres- májas hurka  850 ft/kg

Helyben sütött kolbász 
hurka pecsenye! 

vendéglátó egységeknek 
egyedi árajánlat! 

Az akció 2016. október 21-től október 31-ig tart.

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

Őszi ablakcsere akció!
rendelje meg most! amennyiben

2016. október 30-ig  rendeli meg nyílászáróit, 1 éven 
belül változatlan áron, bármikor beszereltetheti!

a részletekről érdeklődjön telefonon!
ingyenes helyszíni felmérés somogy megye egész területén!
tel: 06-20/542-1856 • korcsmár istván • korcsmar.istvan78@gmail.com  
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bÁDogoS SZAkÜZlEt
Az ön Csatornázási 

 gondjainak megoldója

ÚJdOnságOK!
üzlEtünKbEn Kibővült  
áruKÉszlEttEl várJuK!
- 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

emelőkosaras 
autó 

bérelHető!
19 m emelő-

magassággal  
rendelkezik

Érdeklődni: bádogos Szaküzlet
kaposvár pécsi u 9. (delta udvar)

tel./fax: 82/321-565;  
Mobil: 20/416-0843

kaposvár, Vásártéri u. 2. • tel: 06-70/433-7214  
vasartericsavar.hu • e-mail: tar.zoltan@vasartericsavar.hu

nyitva: H-p: 7.30-17.00 • Szombat: 9:00-12:00-ig 

cSAvAr
SzerSzám
cSAPáGy
SzAKüzleT

10 mm víztiszta légkamrás:  2.990 Ft/m2

10 mm víztiszta hullám:  2.790 Ft/m2

3 mm tömör:  8400 Ft/m2

16 mm víztiszta légkamrás:  4.990 Ft/m2

4 mm tömör:  11.200 Ft/m2

koCSibEÁlló - tERASZtEtő - olDAlFAl - ÜVEg HElyEtt 
- bEVilÁgÍtónAk, Stb. RAktÁRRól, RöViD HAtÁRiDőVEl, 

kÉRÉSRE gÉpi MÉREtRE VÁgÁSSAl
Az árak bruttó árak, 2016. október 21-től november 10-ig érvényesek, vagy a készlet erejéig.

Polikarbonát  
lemezek és kiegészítőik

TojóTyúk 
elôjegyezhetô!
vörös
580 Ft/db
kaposvár, Dombóvári út 3. 
(állateledel bolt)
októberi-novemberi szállítással (az idôpontról érdeklôdjön!)

vagy házhozszállítva: 650 Ft/db
0620/204-2382
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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.

Simonfa, a 67-es fôút mellett. Tel.: 20/950-6980; 20/597-7017 
Nyitva: hétfô–péntek: 10–16, egyéb időpont telefonos egyezetés alapján.

Használt stílbútorok széles választéka. 
Bútorainkat felújítjuk. ASzTAloS éS 

kárpiToS bérmunkáT iS vállAlunk.
Antik bútorok adás-vétele, restaurálása, 

kárpitozása. Gyermekbútorok!

Olíva Olasz
BútOrBOlt

Biztonsági őröket  
vállalkozói igazolvánnyal  

somogy megyei  
munkahelyekre  

felveszünk. 
önéletrajzokat az  

avant_guarde@enternet.hu 
e-mail címre kérjük. 

kApoSVÁR 

 újpiAC tÉR 4. 
(a távolsági buszpálya- 

udvarnál, volt CBA helyén)
Nyitvatartás: 

Hétfő-Péntek 830-1730 
Szombat 830-1230

 Üzlet telefonszáma:  
06-20/244-7337

Használt  
bútorok, 

ágyak,  
székek nagy  
választékban 

kaphatók!
Az ajánlat 2016. október 21-től  

a készlet erejéig tart. 
A nyomdai hibákért  

felelősséget nem vállalunk.

Dalma konyha 200 cm 
led világítással

Next M 350 cm  
szekrénysor

Attila sarok étkező 
158x118 cm

108.900 Ft 147.900 Ft

43.900 Ft

Sofi sarok kanapé  
2 karfás, rugós  

230x155 cm  
fekvőfelület: 140x200 cm

Franciaágy  
140x200 cm

Roland kanapé 
szivacsos

88.900 Ft

71.900 Ft

59.900 Ft



Foglaljon idôpontot  
2017-es lakodalmára

2017-ben is megédesítjük lakodalmát:  
ingyenes csokiszökôkút! ingyenes appartman az ifjú 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.

kiskorpád, szabadság tér 2. • www.villacurpad.hu  
tel.: +36-70/323-6900 • info@villacurpad.hu

Villa-curpad  
lakodalmasház kiskorpád

ECHO-ESKÜVŐ
Kedves házasulandók, változatlanul kedvezô áron  
több helyszínen állunk rendelkezésetekre, 60-180 fôig.

Ár: 8.400 Ft/fôtôl

Áraink tartalmazzák:
v terem bérleti díját,
v színvonalas felszolgálást,
v komplett dekorációt, virágokkal,
v bôséges NÉGYFOGÁSOS vacsorát,
v éjfélkor svédasztalt
v korlátlan italfogyasztást
v segítséget az esküvô megszervezésében!

2017-es AJÁNDÉK: névkártyák,  
menükártyák, ültetési rend,  
kültéri vintage dekoráció zenével.

www.echo-eskuvo.hu
Tel.: 06-30/777-92-80

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

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  

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

vőlegényeknek és a násznépnek  
alkalmi gyapjú öltönyök, elegáns  

fazonban, két-háromrészesen, nagy  
színválasztékban kaphatók, vagy  

megrendelhetők! Háromrészes  
mellények, hozzá illő alkalmi inggel!

Díjtalan méretre készítés és igazítás!
téli áru folyamatosan érkezik!

Mátka  
Esküvői Ruhaszalon

Egyedi  
tervezésű  

esküvői, 
koszorúslány  

és alkalmi  
ruhákkölcsönzése,  

méretre  
készítése,  
mindazok  

számára, akik  
elegáns és  

nőies ruhát  
keresnek egy  

felejthetetlen  
alkalomra.

Üzleteink: Kaposvár, Zárda u. 21/a
Bejelentkezés: 20/555-6329

Nagybajom, Fő u. 27.
Bejelentkezés: 20/520-4514

www.matka.extra.hu  
www.facebook.com/ 

Mátka Esküvői Ruhaszalon

7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 9. • www.kassaifogado.hu
Tel.: 0682 /686-400 • www.facebook.hu/kassafogado

E-mail: kassai.fogado@gmail.com

Tradicionális  
falusi esküvő 

a Kassai Fogadóban
Kassai Fogadó • Kaposmérő

Étterem, Panzió, Kikapcsolódás

Kaposvár, Irányi D. u. 19.  
Tel.: 06-20/330-5857  

Nyitva tartás: H-P: 10.00-16.30  
Szombat: 9.00-12.00 

Kaposvár, Duna u. 28.  
Tel.: 06-82/314-227

Pamela
mEnyasszonyI  

ruha kölcsönő
Folyamatosan megújuló  

árukészlettel várjuk a kedves 
régi, és új ügyfeleinket!

Kaposvár, Cseri út 49. • email: cser.etterem@index.hu 
Kaposvár, Németh I. fs.7. • email: hek.etterem@index.hu
Tel.: 06-70/242-0337 • web: cser-etterem.hu

- zöldövezeti környezet
- klimatizált terem
- házias, bőséges 

ételkínálat 
- 3 fogásos vacsora, 

éjfélkor svédasztal
- korlátlan italfogyasztás

- udvarias kiszolgálás
- előre kalkulálható árak
- alapdekoráció, 

székszoknya
- terembérleti, illetve 

felszolgálói díj nincs, 
mindez garantált fix 

8.600 Ft/fő áron.

LAKODALOM ÉS RENDEZVÉNYHÁZ
HEK ÉTTEREM

KAPOSVÁR, Honvéd u. 21.
Tel.: 82/526-022

Hogy az igEn tökéletes legyen,  
karikagyűrűt tőlünk vegyen!

Óriási választÉKOt találsz  
KariKa- És KísÉrőgyűrűKből.

Belvárosi  
Ékszerüzlet
Kaposvár, Fõ u. 7. (Európa park) 

Tel.: 82/320-573  
Az akicó október 21-tôl december 31-ig tart.

Ékszerjavítás a helyszínen!

Eljegyzési gyűrűkhöz 
ajándék gravírozás!

Arany, ezüst és 
egyéb ékszerek

 Ági Szalon

kollekció

Balatonboglár, Március 15. tér 3. 
Nyitva tartás: telefonos bejelentkezés 

alapján Tel.: 06-30/9424-921

Kaposvár, Belváros, Múzeum köz 4. 
I. emelet (Sárga üzletház)

Nyitva tartás: H-P 14-17 óráig,  
Telefonos bejelentkezést kérünk: 

 06-30/4911-926

Facebook:  
/www.facebook.com/agiszalon

www.agiszalon.hu  
 e-mail: agiszalon@freemail.hu

2017-ben  

már 25 éve  
öltöztetjük a 
menyasszonyokat! 

• Menyasszonyi ruha
• Vőlegény Öltönyök
•  Örömszülők és a Násznépöltözékei
• Egyedi tervezés 
• Kifinomult elegancia

Lovász Márta Divatszalon • 7400 Kaposvár, Fő u 13/A
+3620/569-9256 • www.lovaszmarta.hu
lmlovaszmarta@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

Az akció 10.21-től 11.15-ig,  
illetve a készlet erejéig tart.

EsküvőrE 
Dávid öltönyök  
vőlegényeknek  

és a násznépnek. 

Öröm-
anyáknak  
komplék, 

kosztümök, 

20%  
kedvezménnyel 

kaphatók!

Esküvői központ a város szívében!
Esküvők teljes körű szervezése és  lebonyolítása 150 főig. 

Helyszíni esketés, grill-terasz. Színvonalas kiszolgálás 
Klasszikus lakodalmi menü, egyedi kívánságok, kedvező árak.

Ajándék lAkosztály Az ifjú párnAk,  
szálláskedvezmény A vendégeknek. 

Ajándék: 
Terembérlet, székszoknya, alapdekoráció. Italfogyasztás egyedi  

kedvezményes itallap alapján. Helyszínünk a Polgármesteri  
Hivataltól és a templomoktól gyalogosan megközelíthető.  

Keressen minket bizalommal, hogy megvalósíthassuk elképzeléseit.

7400 Kaposvár, Iszák u. 37.   •  Tel.: 06-30/978-8754  
e-mail cím: teniszpanzio@gmail.com  

facebook: http//facebook.hu/teniszpanzio.  •  web: www.teniszpanzio.hu

Esküvői meghívók,  
egyedi elképzelés alapján!

0630/ 908-1920
Támpont reklámiroda  

Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em.
Időpont egyezetéssel!
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HobbYkertészek boltja
kaposvár, Árpád u. 21. • Nyitva: H-P.: 8-17 • szo.: 8-12

teleFoNszÁM: 06/20/954-2739

A négysávos út, (61-es)mentén, A virág utcAi kereszteződésnél! p  ingyenes PArkolás Az udvArBAn, A mAgánPArkolÓBAn, és A mellékutcákBAn!
Az akció a 2016. 10. 03-tól a készlet erejéig, illetve 2016. 10.31-ig érvényes!

őszi  VIRÁGHAGYMÁK  nAgy válAsztékBAn! MÁR 250 Ft/  csom.-tÓl

NÖVÉNYVÉDŐSZER ÉS VETŐMAG NAGYKERESKEDÉS MÁRKABOLTJA!
ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, DISZKONT ÁRAK, A NAGYKERTŐL!

BorászAti eszkÖzÖk
Hosszúnyakú pálinkásüveg 0,5 l ............... 185 Ft
Sima pálinkásüveg  0,5 l ............................ 125 Ft
Borosüveg 0,75 l .............................................85 Ft
Üvegballon 10 l ......................................2.350 Ft
Üvegballon 15 l ......................................2.990 Ft
Üvegballon 25 l ......................................3.990 Ft
Üvegballon 50 l ......................................5.590 Ft
Üvegballon 54 l ......................................5.750 Ft
Parafadugók ...................................  már 15 Ft-tól
Szeszfokolók ...........................  már 1.200 Ft-tól
Mustfokolók ............................. már 1.200 Ft-tól

MûtRÁGYÁK – szeRVestRÁGYÁK
Szarvasmarhatrágya 10 l ................ 300 Ft (30 ft/l)

Szarvasmarhatrágya 40 l ................ 900 Ft (22,5 ft/l)

Komposztált szm. Trágya 45 l ......... 990 Ft (22 ft/l)

Ôszi komplex mûtrágya 5 kg .....1.090 Ft (218 ft/kg)

Ôszi komplex mûtrágya 10 kg ...1.990 Ft (199 ft/kg)

Ôszi komplex mûtrágya 50 kg ...8.500 Ft (170 ft/kg)

Téli komplex mûtrágya 5 kg ........... 950 Ft (180 ft/kg)

Téli komplex mûtrágya 10 kg ....1.660 Ft (166 ft/kg)

Téli komplex mûtrágya 50 kg ....7.500 Ft (150 ft/kg)

Dekorációs fakéreg 70 l .............1.450 Ft (20,7 ft/kg)

Color mulcs (vörös, sárga) .........1.590 Ft (32 ft/ l)

Gyepmûtrágyák .................. már 1.190 Ft-tól

HordÓvásár
Tölgyfahordó 50 l .......................29.900 Ft
Tölgyfahordó 100 l .....................37.500 Ft
Tölgyfahordó 150 l .....................42.500 Ft
Eperfahordó 20 l .........................29.000 Ft
Inox hordó 50 l ...........................29.900 Ft
Inox hordó 100 l .........................41.990 Ft
Inox hordó 150 l .........................49.900 Ft
Kádcsapok .......................már 1.890 Ft-tól
Hordócapok ......................... már 650 Ft-tól
Mûa. Kotyogók .................... már 150 Ft-tól
Gumidugók .......................... már 710 Ft-tól

ÚJ! webshop: www.peTIKeRT.hU  
ÚJ! kártyás fizetési lehetőség!

BorászAti segédAnyAgok
Borélesztôk ...................................már 140 Ft-tól

Derítôszerek ..................................már 290 Ft-tól

Trisó 0,5 kg ........................................... 300 Ft (600 Ft/kg)

Sanaton 1 kg ................................... 1.790 Ft

Borfestékek ...................................már 600 Ft-tól

Úszótabletták................................már 350 Ft-tól

Savas hordómosó 1 l ...................... 1.290 Ft

Természetes pálinkaaromák ........már 750 Ft-tól

Borkén ...........................................már 130 Ft-tól

Törzsoldat 1 l ....................................... 370 Ft

áttelelő  BorsÓk 250 g 160 Ft(0,65 Ft/g)

BomBA ár!  

HePo AlágyúJtÓs  

(400 G) 270 Ft 

(0,7 Ft/g)

rágcsálÓírtÓszer kAvAlkád
Biotoll pép 0,5 kg ................850 Ft (1,7 Ft/g)

Biotoll pép 1 kg ..............1.500 Ft
Biotoll pép 5 kg ..............6.100 Ft (1220 Ft/kg)

Glodacid pép 0,5kg ........1.100 Ft (2,2 Ft/g)

Ratata granulátum 0,4 kg .850 Ft (2,12 Ft/g )

Egérragasztó 135 g .............340 Ft (2,5 Ft/g)

Patkányragasztó ..................990 Ft 
Procum-b pép 0,4 kg ...........750 Ft (1,9 Ft/g)

Procum-b pép 5 kg .........6.900 Ft (1380 Ft/kg)

Procum-b granulátum 0,4 kg ....450 Ft (1,1 Ft/g)

Procum-b granulátum 3 kg ....2390 Ft (797 Ft/kg)

úJdonság!  
Protect-b revolution 280 g .........850 Ft (3 ft/g)

legyen okos  
tAkArékoskodJon, egyetlen  

kAPosvári üzletünkBen!

FûmAgok – lucernA
Sport 1 kg .............................. 900 Ft 
Univerzális 1 kg .................... 900 Ft 
Univerzális 10 kg .............8.800 Ft (880 Ft/kg)

Szárazságtûrô 1 kg ..........1.190 Ft 
Szárazságtûrô 10 kg  ....10.990 Ft  (109,9 Ft/kg)

Árnyéktûrô 1 kg ...............1.190 Ft 
Árnyéktûrô 5 kg  .............. 5.790 Ft (1160 Ft/kg)

Legelôfû 10 kg ..............11.990 Ft (1190 Ft/kg)

Kaszálófû 10 kg  ...........12.500 Ft (1250 Ft/kg)

Lucerna 1 kg .................... 2.200 Ft
Lucerna 5 kg  ................10.500 Ft (2100 Ft/kg)

Lucerna 25 kg ..............  51.990 Ft (2090 Ft/ kg)

MÁR 900 Ft-tÓl!  

kőmulcs,  

sziklAkertHez

Az akció 2016. október 1-től a készlet erejéig tart.

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

Ôszi tanfolyamok:
november 2-án esti, 

november 18-án  
hétvégi  

tanfolyam indul.
E-lEarning bármikor!

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

Szüretzáró  
vigasság Október 29-én, szombaton  

18 órától a Zselicvölgyben!
a látványpincében 21 óráig gazdag, svédasztalos ételkínálat, valamint egész éjjel a 

ház folyó boraiból, csapolt söréből, üdítőből, ásványvízből korlátlan fogyasztás várja 

a vendégeket. érkezéskor üdvözlőitallal fogadunk mindenkit, az élőzenés vacsorát 

hajnalig tartó táncmulatság követi, ahol a Wik zenekar lesz a hangulatfelelős.

ÍzelÍtő az ételkÍnálatból:

• Tárkonyos marharagu leves

• Hajmási húsleves gazdagon

• Sertésszűz Csáky módra vajas galuskával

• Vörösboros marhalábszár pörkölt tarhonyával

• Csirkemell szezámmagos  

bundában burgonyapürével

• Zöldségfelfújt • Almás pite, szilvás lepény

• Házi vegyes savanyúságok, friss saláták

• Sajtvariációk, pogácsa, gyümölcs ízelítő

Az est folyAmán tombolA is lesz! • belépőjegy: 9500 ft/fő

asztalfoglalás:+36 82 / 370 655

kaposvárról, a Somogyi Parkolóból 17 órakor transzfer indul a 

zselicvölgybe. a transzfer díja: 500 Ft/fő

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

Ízelítő kínálatunkból:

- Zelleres-almás tócsniban  

sült szűz medalion paradicsomos 

kuszkusszal, fokhagymás  

chilis öntettel

- Bikavérben párolt marhapofa 

szalonnás dödöllével

- Szarvasgombás szélesmetélt 

 füstölt lazaccal 

megújult étlap a Turul  étteremben


