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Adony > Beloiannisz > Besnyo > Ercsi > Iváncsa > Kápolnásnyék > Kulcs > Pusztaszabolcs >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > Sinatelep > Szabadegyháza > Zichyújfalu

Közeledik a karácsony!
DUNAÚJVÁROS, VEREBÉLY L. ÚT 12.
06 (20) 359-6062 • freetrade2000kft@gmail.com

Vedd célba a
legjobbat!
www.fullhd.hu

KARÁCSONYI AKCIÓK!

Totalcook kombi tűzhely
légkeverés, sütő, időzítő,
világítás, szikráztató.
Ára fehér színben:

Mosógép 6 kg-os ruhatöltet,
1000 fordulatos centrifuga,
digitális kijelző.
Ára:

79.900 Ft

71.900 Ft

Nyitva tartás:
hétfőtől - csütörtökig:
8-17 óra;
pénteken: 8-16 óra;
szombaton és
vasárnap: zárva

A Nálunk vásárolt tűzhelyeket szakemberünk kedvezményesen beüzemeli a helyszínen.
Kedvezményes díjaink a következőek: Kulcs, Perkáta és Rácalmás területén 15.000 Ft
helyett 9.900 Ft-ért. A további településeken – Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa,
Kápolnásnyék, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza,
Zichyújfalu – 18.000 Ft helyett 12.900 Ft.
A beüzemelési díjak tartalmazzák a kiszállást és a mai szabványnak megfelelő sárga gázcső cseréjét is!
Kiszállítást is vállalunk a nálunk vásárolt termékekre.
Kulcs, Perkáta és Rácalmás 5.000 Ft • Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kápolnásnyék,
Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza, Zichyújfalu 7.500 Ft

100.000 Ft feletti vásárlás esetén a házhozszállítás DÍJTALAN!
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ÁROKÁSÁS, TEREPRENDEZÉS,
GÉPI FÖLDMUNKA
mini kotrógéppel, billenős
autóval, csőfektetéssel,
csőszereléssel.

06-30/8212-717

•

kapocs@kiskapocs.hu
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PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony
DEKOR- és AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL,
extra édességekkel, 2021-es
naptárakkal, ledes mécsesekkel,
barkács-kellékekkel várjuk a
Mindenszentekre, Adventre (is)
készülőket. Válogatott játékok, Lego,
sok-sok ajándékba való
minden korosztálynak.

Kulcsárné Aszalós Rozália e. v.
Teljeskörű kertészeti munkák

Fű nyı́rá s, kaszá lá s, sö vé nynyı́rá s,
zö ldhulladé k-elszá llı́tá s, fakivá gá s
06 30 253 47 81 • 06 30 294 52 63
r.aszalos@gmail.com

Ezüst ékszerek hihetetlen jó áron!
PAPÍR-ÍRÓSZER-IRODASZERNYOMTATVÁNY MINDEN SZINTEN!
Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

Adony, Bajcsy-Zs. u. 6.
Telefon: 06 20 596 6910
06 25 230 520

FB: Papír Kincs Papírbolt Adony

Az Adonyi Agroszerviz Kft.

javító és karbantartó munkakörbe
autószerelő
végzettségű munkatársat keres.
Kiváló szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú munkakapcsolat.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni a 06 30 902 15 41-es telefonszámon,
vagy az agroszervizkft@gmail.com címen lehet.

MARTONVÁSÁR KÖZELI CÉG

ÁLLATGONDOZÓ

MUNKATÁRSAKAT KERES.
BRUTTÓ 250-350 EZER FORINTOS MUNKABÉR,
NYOLC ÓRÁS MUNKAREND.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06 30 9488 543

Szent András hava

www.kiskapocs.hu
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Kedves Olvasók!
K
NNovember bőven tartogat számunkra lehetőséget a visszaemlékezésre,

ugyanakkor elmélkedhetünk azon, kire és mire áldozunk életünk során.
Megmerítkezhetünk a múltban, felidézhetünk szép vagy épp mulatságos
eseteket, és hálát adhatunk azért, hogy megtörténhettek. Tervezhetjük, mit
hoz a jövő, de ne áldozzuk be érte a jelent! Éljük meg szépnek és teljesnek
a mindennapjainkat, mert ha önmagunkhoz mérten várjuk a csodákat,
akkor meglátjuk, hogy ott vannak körülöttünk, csak nyitott szemmel kell
hozzá járnunk a világban. A természet, ami körülvesz bennünket, ezernyi örömöt kínál az
érzékeinknek, ha hajlandók vagyunk a befogadásukra. Érkezik a csoda, ha tényleg miénk az, és
nem valami divatból elcsípett cél, amit másoktól veszünk át! Ha képesek vagyunk tenni érte, és
főleg magunkban keresni a változás lehetőségét, úgy sokat hozhatunk ki az életünkből
sikeresen.
FFelgyorsult világunkban hajlamosak vagyunk mindent azonnal elvárni, a türelem nem erős
oldala napjaink emberének. Pedig a vágyakozás, az érlelődés csak emeli annak értékét,
aminek eljövetelét oly nagyon szeretnénk. Ugyanakkor, ha halogatunk, lemaradhatunk
valamiről vagy valakiről, és már csak halványan idézhetünk fel egy hangot, egy arcot, egy
nevetést. Vegyük fel ma azt a telefont, menjünk el most szeretteinkhez, barátainkhoz, hogy ne
kelljen lelkifurdalással állnunk a temetőben november elején…
BokaE
Erika
B

„Egy arc fölbukkan néha a homályból,
Hová eldugta őt a feledés,
Egy régi társnak arca, aki bátor
Tekintetével a lelkedbe néz.

Elhunyt napok és elfakult vidékek
Feléd ragyognak ismét hirtelen,
Fölzendül elnémult szavak zenéje
És lelkeden, lehangolt hangszeren
Ábrándjaid eljátssza újra múltad,
Csak bánatod tesz rájuk hangfogót...
A feledés homályából kibukkan
Egy régi arc és feléd mosolyog.”

Kiadja: Kiskapocs Szociá lis Szö vetkezet • Adó szá m: 24889795-1-07 • Postacı́m: 2455 Beloiannisz,
Szeptember utca 12. • Szerkesztő : Szombati Istvá n • Hirdeté sszervező : Boka Erika
Mobil: 06-20/544-7555 • Telefon: (25) 225 234 • www.kiskapocs.hu • kapocs@kiskapocs.hu
Bankszá mlaszá m: 10700093-70230235-51100005
Nyomdai elő ké szı́té s: Só lyom Balá zs • Nyomdai kivitelezé s: Innovariant, Szeged
A hirdeté sek tartalmá é rt felelő ssé get nem vá llalunk. Ké ziratot nem ő rzü nk é s nem kü ldü nk vissza.
Copyright © 2020. A kiadó minden jogot fenntartott. • Eng. sz: CE/31713-2/2016.
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Gondolt már a
FŰTÉSRE?

ALAP-VAGY KIEGÉSZÍTŐ
FŰTÉSI MEGOLDÁSOK
ADAX WIFI
21-34 cm

Ft

ADAX NEO
20-37 cm

Ft

GLAMOX
18-35 cm

Ft

400-2000 W

Perkáta

NORVÉG ELEKTROMOS FŰTŐPANEL

BEHA
20-40 cm

80.000 Ft-tól
400-2000 W

70.000 Ft-tól
400-2000 W

51.000 Ft-tól

2020. november

400-2000 W

Ft

60.000 Ft-tól

FŰTŐKÁBELEK ÉS
TERMOSZTÁTOK

Ft

9.400 Ft/m2-től

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
HŐSUGÁRZÓK STB.
500-1000 W
48-55 cm

Ft

60.990 Ft-tól

INFRA PANELEK MÁR 36.990 FT-TÓL!

Perkáta, Szabadság tér 4.
Telefon: 06 20 347 86 82
Kérem, mielőtt elindulna, telefonáljon!
ELEKTROMOS FŰTÉS • JÉGMENTESÍTÉS

Szent András hava

www.kiskapocs.hu
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Dr. Nemes László
Állatorvosi rendelő

Az OTTÓ ITALDISZKONTBAN

Teljes körű állatorvosi ellátás a
legrövidebb időn belül, gazdibarát áron.
Oltások • Műtétek • Ultrahang vizsgálat
Endoszkópos vizsgálat
Röntgen • Laboratórium
Egészségmegőrző készítmények
nagy választékban!

OLASZ CSOKOLÁDÉ
PRALINÉ

Bankkártya elfogadóhely!
Pusztaszabolcs, Béke u.53
Tel: 06-20/970-59-87

A részleteket tekintse meg honlapunkon:

www. nemesdoktor.hu
NYITVA TARTÁS:
hétfőtől péntekig 8–10 és 17–19 óráig;
szombaton 8 – 12 óráig

(a már megszokott módon)
kimérve jófajta

kapható.

Pusztaszabolcs,
Adonyi út 31.
KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS
Bútorszövet-választékkal, szállítással!
Kárpitozott bútorok
áthúzása, javítása:
Ülő- és fekvőbútorok,
motorülések, kerti bútorok.
Ha régi, kényelmes, megszokott bútorától
nem szeretne megválni, de felújításra szorul,
keressen bizalommal!

Tabi László • 06 20 214 6664

Nyílászáró- és
árnyékolástechnikai szerelés!
Műanyag ablakok, ajtók
Beltéri ajtók
Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök
Szúnyoghálók, párkányok
Szekcionált és billenő garázskapuk
(motorizálva is)
Nyíló-, toló-, úszókapuk (motorizálva is)
Gyártás és beépítés rövid határidővel,
korrekt áron!

Szakszerű, pontos munkavégzés,
ingyenes felmérés!

Sipos Tamás
Adony

Telefon:
06 20 381 81 04
E-mail:
tamas.sipos81@gmail.com

Megbízható

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS
hétvégén és
ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!
Bontás nélkül, garanciával!
Vitányi László
Telefon:
06 70 303 60 03
E-mail:
vitanyi0317@gmail.com

dugulaselharitasmostazonnal.hu
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EMELT
Ü
BÉREK K A
ET!

A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő, Ercsiben található autóalkatrészgyártó cég. Új megrendeléseink teljesítéséhez bővítjük csapatunkat. Az alábbi
pozíciókba keresünk munkatársakat többműszakos munkarendbe, saját állományba,
azonnali kezdéssel:

CNC gépbeállító • Operátor • Termelési műszakvezető
A pozíciókhoz kapcsolódó juttatások:
• havi bónuszok, kedvezményes melegétkeztetés, ingyenes munkaruha, cafetéria
juttatás
• Ingyenes buszjárat a következő településekről: Pusztaszabolcs, Besnyő,
Beloiannisz, Iváncsa, Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs,
Adony, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony, Baracska, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Százhalombatta, Ercsi

Minőségügyi mérnök
Karbantartó technikus

(12 órás folyamatos
műszakrendben)

A pozíciókhoz kapcsolódó juttatások:
• teljesítményalapú bónusz, átlagon felüli munkába járási költségtérítés, cafeteria
juttatás, kedvezményes meleg étkezés

Bővebb információ: www.musashi.hu/Álláslehetőségek
Amennyiben valamely pozíciónk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje
el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével a
musashi@musashi.hu e-mail címre.

Várjuk jelentkezését!
Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.

Szent András hava
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FUVAROZÁS billenős
kisteherautóval: sóder,
tűzifa, fém, raklapos
áru, istállótrágya stb.
06 70 881 7006

Festés - Mázolás
•
•
•
•

Teljeskörű festő és mázoló munkák
Glettelés, javítás, tisztasági festés
Bontás
Egyéb felújítási munkálatok
Kocolárisz Dimitrisz
06 30 461 5410
Szedlák Richárd
06 70 408 8732

KUMMER ANTAL
víz- és fűtésszerelés

§

Kisebb
munkákat
is vállalok!

Telefon:
06 30 4256 707

DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD

IVÁNCSAI TÜZÉP
Iváncsa, Hunyadi út vége
(A benzinkút mellett, a vasútállomáshoz közel)

Tüzelő:
Konyhakész akác és csertölgy tűzifa!
Ömlesztett és zsákos szenek!
Fabrikett és német brikett!
Érdeklődjön bátran!
Építőanyagok:
Gipszkarton és hőszigetelő rendszer!
Kültéri és beltéri falfesték!
Fenyő fűrészáru.
Kapható és megrendelhető minden,
ami az építkezéshez szükséges!

Kiszállítást vállalunk!
FB: Láng Tüzép
Nyitva:
Tel.: (25) 255-459
kedd-péntek: 7:30-16:00
Mobil: (30) 92-77-024
szombat: 7:30-12:00
Regisztrációs szám: AA 5831513

2456 Besnyő, József Attila utca 21.
Elérhetőség: 06-70/777-53-19
bacsalmasicsilla@gmail.com

INGATLANOK ADÁS-VÉTELE,
ÉS EGYÉB INGATLANÜGYEK
TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA
JOGI TANÁCSADÁS

(végrehajtási ügyekben is)

OKIRATOK SZERKESZTÉSE

(angol nyelven is - pl.: adásvételi, ajándékozási
szerződések; felszólító levelek; végrendeletek)

POLGÁRI ÜGYEKBEN JOGI KÉPVISELET

BEJELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG
HÉTKÖZNAP 9 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT!
Szükség esetén ügyfeleimet
otthonukban keresem fel.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Telefonon történő előzetes időpont-egyeztetés alapján.

BEJELENTKEZÉS: 06-70/777-53-19
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.ÓZONLIKE – Az ózon erejével
Ózonlike

A Batta-Line Kft. vállalja óvodák, iskolák irodák, üzletek, lakások,
egészségügyi központok, szépségszalonok, sportközpontok teljes körű
fertőtlenítését! Speciális, innovatív és környezetbarát megoldások a
vírusok és baktériumok ellen!
Módszereink 100 %-os hatékonysággal elpusztítják a káros
mikroorganizmusokat, a koronavírust is!
Tudta, hogy a koronavírusok akár 9 napig képesek aktívak maradni
üveg, fém és műanyag felületeken?
Hármas védelem a tökéletes higiéniáért!
1. Az ózon ereje
2. Germicid UV-C fény
3. Újdonság! Hidegködképzéses fertőtlenítés speciális fertőtlenítőszerrel.
A felületeken képződött ezüst-bevonat időben kiterjesztett védelmet
biztosít, így a felületek tartósabban is megvédhetőek a rájuk kerülő
kórokozóktól, több napos felületi védelemmel!
Az eljárások során emberi egészségre káros anyagok nem keletkeznek!
A munka elvégzését tanúsítvánnyal igazoljuk!
Versenyképes árakkal, professzionális munkával állunk rendelkezésére!
Keressen bennünket bizalommal!

Telefon: +36 20 9-111-963
Email: ozonlike@protonmail.hu
Fertőtlenítés felsőfokon!

Szent András hava
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PÁLINKAFŐZŐ
Bérfőzés Adonyban!

EXKLUZÍV SMINKTETOVÁLÁS
IHOS ADRIENN
2431 PERKÁTA, RÁKÓCZI UTCA 2.
TELEFON: 06 30 284 00 60
FB: Ihos Adrienn sminktetoválás kozmetika

Újonnan nyílt szeszfőzdébe várjuk kedves
bérfőzetőinket. Modern, elektromos,
egylépcsős aromatornyos technológiájú
üstökkel, rövid határidővel vállaljuk cefréje
kifőzését 1.900 Ft / liter áron.

Bejelentkezés, és információ
munkanapokon 08:00-16:00-ig:
+36-30-149-21-41
www.pauluszfozde.hu

Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!
Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók

Szolgáltatásaink:
Ingyenes állapotfelmérés

Műanyag nyílászárók színesben is!
BEJÁRATI AJTÓ AKCIÓ:
3 féle méretben, 15 féle típus
90.000 Ft/db!

Ékszer készítés, ko pótlás
Szuper akciók

Érvényesség: 2018. 04. 01. – 04. 30.

Arany- és ezüst beszámítás

ARANY és EZÜST
adásvétel
azonnali
készpénz fizetéssel.

Százhalombatta - Tesco
06 20 549 7868 •lauraekszer.hu

Szekcioná lt gará zsajtó k motorral is.

Szolgáltatásaink:
• ingyenes felmé ré s • á rajá nlat ké szı́té s
• szakszerű beé pı́té s, taná csadá s
• igé ny szerint visszajavı́tá s.

Propszt Zsolt • 06 20 416 3947
propsztzsolt@gmail.com
bizonyilaszarok@gmail.com
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ZÖLD SAROK
EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében rendezik meg. A
fenntartható jövő érdekében 2009-ben indított kezdeményezésben résztvevő országokban egy teljes héten
keresztül lelkes önkéntesek, saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a
hulladék keletkezésének megelőzésére, a keletkezett mennyiség csökkentésére, a termékek
újrahasználatára, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő
kezdeményezés. Ennek keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva hívják fel a figyelmet a
hulladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a termékek újrahasználatának,
valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet az idén rendezik meg 12.
alkalommal, tavaly a kezdeményezéshez csatlakozott 30 országban több
mint 16 500 akciót szerveztek. Magyarországon 2019-ben több mint 400
önkéntes akciószervező valósította meg saját ötletét ezen a héten.
A különböző akcióötletek megvalósítását a programban részt vevő
országok mindegyikében egy, a hulladékok keletkezésének megelőzését
segítő szervezet koordinálja mint Szervező. Magyarországon az ITM
Környezettudatos Nevelésért és Szemléletformálásért felelős Főosztály
Európai Hulladékcsökkentési Hét
látja el a nemzeti koordinátori feladatot.
2020. november 21-29.

Zörényi
Gumiszerviz

Pusztaszabolcs, Kastély utca 3.

SZOLGÁLTATÁSAIM:

Gumiabroncs- és tömlőjavítás
Motorgumi szerelés, centírozás
Személygépkocsi abroncs szerelése és centírozása
Gumiabroncsok értékesítése

Nyitva: hétfő-péntek: 8-15; szombat: 8-12
Zörényi László gumijavító - tel: (30) 310-5728

ADONYI VASTELEP ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
Zsalukő • Vasanyag • Cement
Mész • Sóder • Homok

TÜZELŐANYAG
Szén • Kalodás tűzifa • Német brikett • Fabrikett
Ömlesztett és raklapos áru szállítása saját autóval!
Bővebb információ kérhető személyesen vagy telefonon!
Adony, Deák F. u. 1341/20. (a 21-gyel szemben)

Tel: 06 30 423 6014

NEM LEHET ELÉGSZER
HANGSÚLYOZNI:
a jó minőségű CO-mérő és a füstjelző életet menthet!
Elkezdődött a fűtési szerzon, kevesebbet van nyitva
ajtó-ablak a házon, hamarabb megtelhet mérgező
anyaggal a lakótér! A katasztrófavédelem oldalán
összegyűjtve olvashatják, mely jelzők felelnek meg az
életmentő feladatra, ne sajnálják az időt az
utánajárásra, és a pár ezer forintot a készülék árára!
Ajánlott, megfelelő CO érzékelők:
https://kiskapocs.hu/comero
És egy írás a témával kapcsolatosan:
https://kiskapocs.hu/coblog

Szent András hava

www.kiskapocs.hu

Családi ház építése, kőműves munkák,
bontás, átalakítás, falazás,
vakolás, kitűzés, új épületek építése,
térburkolatok,
hideg burkolat kivitelezése.
Gipszkartonozás.
30 éves szakmai tapasztalat!
Hívjon minket bizalommal!

Tel.: 06 30 210 68 37

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Jakus István egyéni vállalkozó

• alapásás, árokásás • úthengerezés
• bontás
• tereprendezés és
• sitt elszállítás
egyéb földmunka

GÉPI FÖLDMUNKA
Tel: +36 30 826 56 12

FUVAROZÁS
billenő platós teherautóval

Zöldhulladék elszállítás
Építő anyag szállítás
Tüzelő anyag szállítás
Hívjon bizalommal!
Kulcsár Attila egyéni vállalkozó

Tel: +36 30 253 47 81

HORVÁTH KRISZTIÁN
KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

SÍREMLÉK készítés felsőfokon!
Gránit, márvány, műkő
síremlékek
készítése, felújítása.
Hívjon most és kérjen személyes találkozót!
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 41.
Telefon: 06-20/315-67-97
E-mail: horvathk78@gmail.com
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Állatorvosi sorok

A felelős állattartás alapelvei: Környezet, Táplálás, Felelősség,
Szeretet, Egészség, Mozgásigény-Játék, Szaporodás
3. rész - Felelősség
„Végy egy kiskutyát, s pénzeden megvásároltad a rendíthetetlen szeretetet”
(Kipling)
A Térségi Kis Kapocs korábbi számaiban írtunk a megfelelő környezet
kialakításáról, a táplálás fontosságáról, most a felelősség jelentőségéről szólunk. „A felelősség - helytállási
kötelezettség mindazért, amit teszünk vagy elmulasztunk, elszánt törekvés egy cél elérésére az ellentétes vagy
eltérítő külső hatások ellenére is.” (Amagyar nyelv értelmező szótára)
Nagyon fontos, hogy mielőtt döntést hozunk arról, hogy egy kutyát, macskát magunkhoz veszünk, mérlegeljük a
lehetőségeinket. Gondoljuk át, hogy milyen körülmények között (kertes házban vagy lakásban) tartjuk majd,
milyen mozgástere lesz, és mennyi idő áll minden nap rendelkezésünkre vele foglalkozni. Ha szabadidőnk
korlátozott, célszerű kis mozgásigényű macskát választanunk egy nagy mozgásigényű kutyafajtával szemben,
nem beszélve a sokszorosan megtérülő időbefektetésére, amelyet az eb szocializációjára fordítunk. Aki
vadászgörényt tartana, fel kell készülnie arra, hogy napi minimum 2 – 3 óra játékot, foglalkozást igényel.
A felelős állattartás anyagi áldozattal is jár: a döntés meghozatalakor arról sem feledkezhetünk meg, hogy
biztosítanunk kell megfelelő szállítóeszközt, fekhelyet, játékokokat, védőoltásokat, külső-belső élősködők elleni
készítményeket és (esetenként sürgősségi) állatorvosi ellátást. Fontos, hogy el tudjuk juttatni az állatorvosi
rendelőbe, hiszen az alapvető kezeléseken kívül háznál a diófa alatt vagy a konyhaasztalon a szakszerű
beavatkozások többsége nem végezhető el.
Tanításukban és nevelésükben legfontosabb vezérelvünk a szeretet legyen! Soha ne töltsük ki mérgünket,
rosszkedvünket rajtuk, hiszen nem tehetnek semmiről, nem is értik, hogy miért viselkedünk velük durván.
Sok megható történetet ismerünk, hogyan javítják a terápiás állatok - kutyák macskák, lovak - a beteg gyerekek
testi-lelki állapotát. Önkéntesek végstádiumos betegeket, idősotthonban élőket, bántalmazott gyerekeket
látogatnak velük, hogy segítsenek nekik, és jókedvre derítsék őket.
Összefoglalva: csak akkor vegyünk magunkhoz társállatot, ha pontosan átgondoltuk az ezzel járó
kötöttségeket, a felelősséget, kötelezettségeket és az anyagi terheket is. Aki felelősen gondolkodik, csak
olyan állatot választ maga mellé, amelynek meg tudja teremteni a megfelelő életfeltételeket. Ha bizonytalanok
vagyunk abban, hogy nekünk milyen kedvencet lenne érdemes választanunk, feltétlenül beszéljünk
tenyésztőkkel (ne kutyaszaporítókkal!), menhelyek szakembereivel és az állatorvossal.
Folytatjuk!
dr. Kelemen Ferenc
állatorvos-menedzser, szakállatorvos
Telefon: 06 30 530 1513

Ha november, akkor LIBA-NAP!
Márton-napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó
ünnepnap. Ezen a napon rendszeresek voltak a vásárok
és a bálok. Továbbá ilyenkor jóízű lakmározást
rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőségesen
legyen mit fogyasztani. Ekkorra már le lehetett vágni a
tömött libát, ezért ezeken a lakomákon jellemzőek voltak
a libaételek.
Márton-napi libasült, Márton-napi libaleves, libamáj
zsírjában, libasült vörösboros káposztával, fokhagymás
libacomb, ludaskása, töltött liba és még sorolhatnánk.

Így tartja a népi mondás:
Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik
És néhány közmondás a ludakról:
- Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál.
- Kövér, mint a szent Márton lúdja.
- Libából lesz a lúd.
- Legyen lúd, ha fehér, együk meg ha kövér.
- Megesik egyszer a lúd a jégen.
- Nagyobb csuda, ha egyszer eszterhára száll a lúd,
hogysem napestig ott sétál a kakas. Nincsen olyan mint a
lúd, nem kell neki gyalogút.
- Sok lúd disznót győz.
- Szerencsés gazdasszonynak tyúkja nagyobbat tojik, mint a
szerencsétlennek ludja.

Szent András hava
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Bérbe vehető ingatlan Kulcson
az első szélerőmű tövében. Egy hangulat, egy látvány,
ezt éreznie, látnia kell.
Szállás:
- fürdőszobás szobák,
TV, wifi
- kétszobás,
külön-külön fürdőszobás apartman, TV, wifi

Tervezze rendezvényét a
Zöld tulipán udvarházban!

•
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Eladó, egy darab
nagyon jó állapotban
lévő személyszállító
háromkerekű
riksa, tricikli.
Kiválóan alkalmas: taxi jelleggel rendezvényekre,
városnézésre, mozgóárusításra és hirdetésre.
Teljes felszereléssel: első-hátsó világítás, csengő,
személyrögzítésre biztonsági övek.

További információk : +36 30 3000-992

Kiválóan alkalmas baráti, vállalati,
családi rendezvényekre.
Kulturális események
megtartására, kerti parti, grill
party hangulatos helyszínéül is
szolgálhat.
A múlt és a jelen szívet melengető találkozóhelye
eszközeiben, bútoraiban. Mielőtt dönt a térség
kínálatából, adjon esélyt filléres emlékeinknek.
„Tudjuk, nem mi vagyunk a legjobbak,
de szeretni fog bennünket.”

Érdeklődni lehet: +36 30 300 09 92

BOLHAPIAC
KULCSON!
2020. november 8-án, vasárnap
8:00 - 12:00 óra között

NAPTÁR 2021.
Decemberben ismét színes falinaptár
melléklettel jelenik meg a Térségi Kis Kapocs!
Azok a vállalkozások, intézmények, akik
szeretnének rajta lenni, keressenek!

Boka Erika 06 20 544 7555

Szeretettel várunk mindenkit egy
kis nézelődésre vagy vásárlásra.
Használt ruhák, játékok, könyvek,
bakelitek, használati tárgyak,
műtárgyak, régiségek és még soksok más fillérekért vár mindenkit!
Helyszín: FALUHÁZ KULCS
Asztalfoglalás: 1.000 Ft/asztal
Infó: Pádár Edit 30/526-7154
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Híresztelő

Kos (március 21. - április 20.)
Használja ki minden idejét a tapasztalásra és tanulásra, • ELADÓ 1995-ös Opel Astra 1,4 benzines, 2021.
nagyon hasznos információkhoz juthat ezáltal!
július 18-ig műszakival, vonóhoroggal. Fékek, futómű
Bika (április 21. - május 20.)
használható, felületi rozsda van rajta, küszöbök
Komoly változásokat várhat életében, de ehhez áldozatokat
javítva voltak. Irányár 160.000 Ft helyett most 130.000
kell hoznia! Fogalmazza meg céljait, határozza meg a
Ft-ért!
Telefon: 06 30 570 8828
hozzájuk vezető első lépéseket!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Pedikűr – gyógypedikűr, benőtt, gombás, sérült köröm
Ha képes végre lezárni a múltat, olyan fejlődés előtt áll, kezelése. Telefon: 06 30 567 99 02 (Ketseti Edit)
amely megváltoztatja hozzáállását, kinyitja lehetőségeit,
hihetetlen emelkedésben részesülhet!
Rák (június 22. - július 22.)
Bármit megújíthat még ebben az évben, amire igazán
vágyik, lehet az munkahely, sport vagy éppen párkapcsolat.
Ha komolyan veszi, most Ön írja meg a jövőjét!
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
A kapcsolatainak felülvizsgálatáról, átértékeléséről szóljon a
következő időszak, hogy ezzel is jövőjét építse! Remek
alkalom nyílik tájékozódni a lehetőségeiről.
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Ha eddig esetleg halogatta, most már a körülményei
kényszerítik, hogy értékelje eddigi eredményeit, önmagát –
és rátaláljon igazi útjára!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Nagyszerű lehetőséget kap személyiségének fejlesztésére,
jövőjének körvonalazására. Most ne sajnálja az időt az
ábrándozásra, hiszen ezzel tudatosíthatja, mit szeretne
elérni!
Skorpió (október 24. - november 22.)
Alkotókedve töretlen, már közelít valódi vágyainak
megvalósításához. Ne tévessze szem elől: mindenben meg
kell találni a jót!
Nyilas (november 23. - december 21.)
Itt az idő az önkifejezésre! Ne köntörfalazzon, ne
célozgasson, mondja ki végre, mik a tervei, mi a valódi
vágya!
Bak (december 22. - január 20.)
A munka, magánélet, egészség egyensúlyára törekedve
egyre hatékonyabb, de még nem ért a végére! Ne sajnálja az
időt a kikapcsolódásra, feltöltődésre!
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Reálisan felméri a lehetőségeit, de fontos, hogy bátran
tervezze meg azok megvalósítását is! Tegye előtérbe saját
magát!
Halak (február 21. - március 20.)
Kreativitása szinte határtalan, hangolja össze személyes
igényeivel, és szárnyalni fog!

Fabrikett szezon előtti vásár!
Kocka (RUF)
keményfa brikett
10 kg/cs
nyári áron!
7990 Ft/mázsa
(79,9 Ft/kg)

2431 Perkáta,
Szabadság tér 4.

Tel.: 06 20 347 86 82

• Bontás nélkül é pü leten
belü l é s kı́vü l
• Magasnyomású csatornamosá s (WOMA)
• Fejér megye terü leté n
• GARANCIÁVAL!

Tel: 06 30 956 05 04
Bá nor Bt. Velence - www.csatornadoktor.net

PAKSI SÍRKŐ
Gránit, márvány, műkő síremlékek,
urnasírok.
Kerítés fedkövek és párkányok.
Sírfelújítás és tisztítás, betűvésés.

Paksi Péter +36 20 266 83 01
Szabadegyháza, Bem köz 3/A

Szent András hava

www.kiskapocs.hu

Minden, ami fuvar!
Építési anyagok, ömlesztett áru,
törmelék, tüzelő szállítása
billenő platóval. Lomtalanítás,
költöztetés, bútorszállítás!
Szombati István
06 30 570 8828

•

kapocs@kiskapocs.hu
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dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéd
06 70 369 64 16
iroda@drnagyjog.hu
Iváncsán nyitom meg
az ügyvédi irodámat.
Jogi tanácsadás
Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés
Bankok, hivatalok, bíróságok,
végrehajtók, munkáltatók előtti képviselet
Cégekkel, válóperrel kapcsolatos
ügyintézés

Időpontok 14 és 20 óra között
előzetes egyeztetéssel.
Igény esetén ügyintézés az otthonában!

GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK ACÉLBÓL
Különböző hosszúságú,
gyári kerítéslécek
kaphatók!
Könnyű szerelés • Kedvező ár
Egyszerű telepítés • 200 féle szín
10 év garancia

JAVÍTÁS!

Ablakok, ajtók, redőnyök, árnyékolók
javítása, készítése kedvező áron.

Masszív Ajtó Kft. • Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 4333 640

www.kiskapocs.hu
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Áraink Dunaújváros és az adott helység, vagy az adott helység és Dunaújváros
(a helységek központja) között a következők:
Adony:
Ercsi:
Pusztaszabolcs:
Ráckeresztúr:

5 000 Ft
8 500 Ft
7 500 Ft
9 500 Ft

Beloiannisz:
Iváncsa:
Perkáta:
Seregélyes:

8 000 Ft
6 500 Ft
4 500 Ft
9 000 Ft

Besnyő:
Kulcs:
Rácalmás:
Szabadegyháza:

8 000 Ft
3 500 Ft
2 500 Ft
6 500 Ft

MOBILTELEFON SZERVIZ
PUSZTASZABOLCS

•
•
•
•
•
•

JAVÍTÁS
KERESKEDÉS
ALKATRÉSZ ÁRUSÍTÁS
KARBANTARTÁS
BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS
MOBILTELEFON SZERVIZ

•
•
•
•
•
•

RIASZTÓRENDSZEREK
KAMERARENDSZEREK
KAPUMOZGATÁS
VAGYONVÉDELEM
BIZTONSÁGTECHNIKA
INTELLIGENS OTTHON

INTERNET Pusztaszabolcson,
Iváncsán, Besnyőn, Szabadegyházán,
Sárosdon és Beloianniszban

3.383 FT/HÓ-tól!
PUSZTASZABOLCS, SPORT U. 2/2. 3. lh.
(AZ OTP AUTOMATA MELLETT)

NYITVA TARTÁS: H-P: 9-17 (a járvány idején: 9-17), SZO: 9-12

TEL.: 06 20 387 48 20
SZÁMÍTÁSTECHNIKA PUSZTASZABOLCS

Pusztaszabolcs, Sport u. 2/2. 3. lh.
Tel.: 06 20 387 48 20
Nyitva tartás:
H-P: 9 - 17 (a járvány
idején átmenetileg 9 - 17)
SZO: 9 - 12

