térségi kis kapocs
Ingyenes információs és hirdetési havilap

2020. december

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

FENYŐVÁSÁR
az OT-TÓ Étterem
udvarán

Fenyőfák:
Normann
Ezüst
Luc

Pusztaszabolcs,
Adonyi út 31.
Szaloncukor vásár:
Több mint 60 íz!
Nyitva: 12. 06-tól
minden nap 8-17 óra

Telefon:
06 70 946 8880

Elvitel és kiszállítás
csütörtöktől vasárnapig
Telefon: 06 70 428 0112
www.ottoetterem.hu

•2•

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu

2020. december

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

Karácsony hava

www.kiskapocs.hu
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Kedves Olvasók!
K
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lelkünknek, mint most! Ahhoz, hogy ne rogyjunk meg a sötét, téli, bezárt és elzárt
valóságunkban, több praktikát is bevethetünk. Nem szabad megadni magunkat a
félelemnek, alkalmazkodjunk a jelen követelményeihez, de a belső nyugalmat ne
engedjük megbillenteni! Keressük és találjuk meg, mi a jó abban a változásban,
ami zajlik a világban! Bensőséges ünnepek várnak ránk idén, elmaradnak a nagy
összejövetelek, szűk családi körben, befelé fordulással nézhetünk vissza 2020-ra,
és remélhetőleg sokan értékrendváltással tekintenek a következő évre. Azért
bízom ebben, mert az elmúlt időszakban folyamatosan kaptuk a jeleket: ÁLLJ, NEM JÓ ÚTON JÁRTOK,
VÁLTOZTATNI KELL!
AAhála nagyon pozitív, segítő örömforrás. Használjuk nap mint nap! Egy csomó dologért lehetünk hálásak,
amit természetesnek veszünk, mert megszoktuk, és nem is tudatosul bennünk, mekkora ajándék az
életünkben! Cirógató napsütés, szépséges természet, jóbarátok, szerető család, hobbi, egy jó film a
tévében, az ízek harmóniája, egy szívmelengető dallam, egy jó vicc a legjobb pillanatban… egy
felbukkanó szép emlék a múltból…
LLehet szép a karácsony kicsit kevesebb csillogással, még az is lehet, hogy kisebb csinnadrattával
ünnepelünk a szokottnál. Nincs ezzel sem baj! Örüljünk, hogy van kivel ráhangolódni advent idején a
szeretet ünnepére! Ha tehetjük, segítsünk másokat, ilyenkor még fontosabb az adományozás, mint az év
többi hónapjában!
AA Kapoccsal februárban találkozhatnak ismét, addig minden jót kívánok Önöknek, kedves olvasók, és
azt, hogy szeretetteljes, békés ünnepek elé nézzenek, pihenjenek, társasozzanak, olvassanak és
sétáljanak nagyokat a természetben!
Erika
BBokaE
Ady Endre: Karácsony (részlet)
„Harang csendül,
Mintha itt lenn
Ének zendül,
A nagy Isten
Messze zsong a hálaének
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Minden szívben
Magába száll minden lélek.
Csak szeretet lakik máma.”

www.kiskapocs.hu
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Tetőjavítás:
beázások megszüntetése,
tetőfóliázás, cseréplécezés,
régi tetők palatetők javítása,
burkolása lemezfedéssel,
bádogos munkák.

Telefon:
06 20 503 2901

Az OTTÓ ITALDISZKONTBAN

Jakus István egyéni vállalkozó

(a már megszokott módon)
kimérve jófajta

OLASZ CSOKOLÁDÉ
PRALINÉ
kapható.
Pusztaszabolcs,
Adonyi út 31.

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

GÉPI FÖLDMUNKA
Tel: +36 30 826 56 12

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony
Ha van ötlete, ha nincs:
NÁLUNK MEGTALÁLJA
SZERETTEINEK A
KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT!
Angol tea válogatások, csokinarancs,
extra édességek, vadiúj ezüst
ékszercsodák, barkács-kellékek a
karácsonyra készülőknek.
Válogatott játékok, Lego,
sok-sok ajándékba való
minden korosztálynak.
Papír-írószer-irodaszer-nyomtatvány
minden szinten.
Utalványokat, bankkártyát
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

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

Karácsony hava

www.kiskapocs.hu
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SÍKKÖSZÖRÜLÉS
hengerfejek, gyalukések,
húsdaráló rostélyok, lemezvágó ollók

Esztergálás • Marás
Kulcsmásolás • Gravírozás
Egyedi és fényképes pólók, bögrék
Turiné Bt. - 2457 Adony, Hóvirág utca 21.
Telefon:
06 20 4456 995 vagy 06 70 600 8583

Varrás, javítás,
Gépi hímzés (céglogó, ovis jelek, nyugdíjas
otthonba nevek, számok, jelzések ruhákba)
Törölközőbe egyedi feliratminta, hímzés
karácsonyra, névnapra, születésnapra és
egyéb alkalmakra!
Egyedi hímzett képeslapok ünnepekre!
Megrendelés alapján egyedi ajándékok
személyre szabott díszítése!
Laukóné Müller Erzsébet 06 70 298 7920

Pedikűr-manikűr Adonyban
a Míra BeautyFull Stúdióban!
Köröm korrekció, tyúkszem,
paraffin, benőtt köröm...
Mindenkit várok szeretettel!

Németh Ági 06 30 230 71 14

Golden Hour Ékszersziget
Adony, Rákóczi u. 17. • Tel.: 06 25 951 893
E-mail: ghekszersziget@gmail.com
Facebook: Golden Hour Ékszer sziget
Decemberi nyitva tartás:
h–p: 9:00 – 17:00, szo–v: 8:00 – 13:00

KARÁCSONYI AKCIÓ!
Arany ékszerek -15%
Ezüst ékszerek -40%
Acél ékszerek -10%
Törtarany
beszámítás: 13.000 Ft/g
felvásárlás: 8.000 Ft/g
Karórák, ébresztőórák (elemcsere), ékszerjavítás
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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.

Karácsony hava
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FUVAROZÁS
billenő platós teherautóval

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

Tel: +36 30 253 47 81

PÁLINKAFŐZŐ
Bérfőzés Adonyban!

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

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

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

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.
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Karácsony hava
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Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!
Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók
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DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD
2456 Besnyő, József Attila utca 21.
Elérhetőség: 06-70/777-53-19
bacsalmasicsilla@gmail.com

INGATLANOK ADÁS-VÉTELE,
ÉS EGYÉB INGATLANÜGYEK
TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA
Műanyag nyílászárók színesben is!
BEJÁRATI AJTÓ AKCIÓ:
3 féle méretben, 15 féle típus
90.000 Ft/db!
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

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

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

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

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:
A részleteket tekintse meg honlapunkon: Gipszkarton és hőszigetelő rendszer!
Kültéri és beltéri falfesték!
www. nemesdoktor.hu
Fenyő fűrészáru.
NYITVA TARTÁS:
Kapható és megrendelhető minden,
hétfőtől péntekig 8–10 és 17–19 óráig;
ami az építkezéshez szükséges!
szombaton 8 – 12 óráig
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
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Karácsonyi
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

2020. december

00

00

DEC. 22. 8 -12 :
ÉLŐHAL VÁSÁR!
Előrendelést felveszünk!
2020. december 1-től 2020. december 24-ig minden elköltött 5.000 Ft
után 1 db nyereményszelvényt adunk, melyet kitöltve és bedobva a
boltban elhelyezett gyűjtőládába, ajándéksorsoláson vesz részt.

FŐDÍJ: 1 db 100 cm-es LED televízió
További értékes nyeremények!

Sorsolás: 2020. december 24. 11:30-kor az üzletben

Folyamatos akciók, széles termékválaszték!
Szabadság téri üzletünkben friss sertés-, marha-, csirke-, kacsa- és
pulykahús kapható! Helyben sütött pékáru egész nap kapható!
Hentesáru, pékáru rendelést felveszünk!
Mobilegyenleg feltöltés, Telenor teljes számlabefizetés!
E.ON áram feltöltés.

Széchenyi utcai Reál Pont üzletünkben
megújult árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Üzleteinkben bankkártyával is fizethet!

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

hétfő-péntek: 5:00-18:00
szombat:
6:00-12:00
vasárnap:
6:00-12:00

hétfő-péntek: 6:00-17:00
szombat:
6:00-11:00
vasárnap:
zárva

2431 Perkáta,
Szabadság tér 5.
Telefon:
06 25 229 993

2431 Perkáta,
Széchenyi utca 57.
Telefon:
06 25 452 723

www.kiskapocs.hu
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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
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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
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ZÖLD SAROK
Összegyűjtené a lehullott leveleket? - Inkább NE tegye!

Szakemberek szerint jobb, ha hagyjuk őket a talajon, ezáltal jobban óvjuk a Földet.
Ha mégis úgy éreznénk, túl sok levélhalom gyűlt fel, menjünk át rajta mulcsozó fűnyíróval,
azaz aprítsuk fel, hetente egyszer – javasolják a gyepgazdálkodás tudományával
foglalkozó szakemberek, írta a magyarmezogazdasag.hu.
Íme három ok, miért ne gereblyézzük össze a leveleket:
A talaj fontos tápanyaga
„A levelek elfedik a gyökérrendszert, megőrzik a talaj nedvességtartalmát, elnyomják a
gyomokat. Lassan bomlanak le, és fontos tápanyagokat juttatnak a talajba. Ez egy
tökéletes rendszer, semmi sem vész el a természetben.”
Kevesebb műtrágyát kell alkalmazni, ha hagyjuk lebomlani a leveleket a talajon. Kevesebb trágya lefolyással pedig csökkenthető az
egyre riasztóbb méreteket öltő algavirágzás. Az algavirágzás egyik kiváltója a vízfolyásokba került felesleges trágya; ez
elpusztíthatja a vadon élő állatokat, de káros lehet az ember egészségére is.
Kevesebb hulladékot termelünk
„A legrosszabb dolog, amit tehetünk, hogy a levél hulladékot bezsákoljuk, és a szemétlerakó helyre küldjük.” – mondta David
Mizejewski, természettudós. Amellett, hogy sok helyet foglalnak, metán is képződhet a lebomlásuk alatt, ha más szerves hulladékkal
keverednek. Ez az erős üvegházhatású gáz hozzájárul az klímaváltozáshoz.
A környezetnek szüksége van rá
A természettudós szerint a pillangók és a madarak is függenek a levél alomtól. „A téli hónapokban sok lepke és molylepke található a
levél hulladékban báb vagy hernyó formában. A gereblyézéssel pillangók teljes populációját semmisíthetjük meg.” - figyelmeztetett
Mizejewski.
A levél alomban megbúvó rovarok elpusztításával kevesebb élelem marad a madaraknak, akik így nem tudják táplálni fiókáikat.
Különösen fontos erre figyelni, hisz 1970 óta mintegy hárommilliárd madár tűnt el az észak-amerikai kontinensről – közölte a
Forrás: https://magyarmezogazdasag.hu
szomorú tényt a Science című tudományos folyóirat ez év szeptemberében.

Kulcsárné Aszalós Rozália e. v.
Teljeskörű kertészeti munkák

Fűtsön klímával télen féláron
H tarifás, hőszivattyús
fűtésre optimalizált klímával,
vagy nyáron
hűtsön kedvezőbben
A+++ energiaosztályú
készülékekkel!
Tiszta, csendes és biztonságos!
Napelemmel kombinálva ingyen
élvezheti minden előnyét!
Készülékek kedvező áron
3-10 év garanciával elérhetőek!
A jövő a klímáké!

Telefon: 06 20 59 888 31

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

Fabrikett 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

Karácsony hava
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NYUGALOM ÉLETBIZTOSÍTÁS
Az elmú lá s az é let ré sze. Hiá ba vagyunk tisztá ban a
té nnyel, elfogadni é s feldolgozni nehé z.
Hozzá tartozó nk, szerettü nk elveszı́té se nemcsak
é rzelmileg á llı́that megterhelő idő szak elé :
megtakarı́tá s hı́já n az anyagi gondokkal is meg kell
kü zdenü nk. Ha szeretné megó vni szeretteit az
ehhez hasonló gondoktó l, Nyugalom
életbiztosításunk segíthet a megoldásban.
Miért ajánlom?
• Megfizethető !
• Nincs orvosi vizsgá lat.
• Arra kö ltik, amire akarjá k, nincs elszá molá si
kö telezettsé g!
• Nem ré sze a hagyaté knak, a kedvezmé nyezett
azonnal pé nzt kap.
• Nincs hagyaté ki illeté k!! é s kamatadó -mentes.
• Vá lasztható biztosı́tá si ö sszegek (300.000 Ft-tól
1.200.000 Ft-ig).
• Elő rehozott ré szletkifizeté s lehető sé ge.
Ha felkeltette érdeklődését, kérjen visszahívást!
Boka Erika

06 20 544 7555 vagy 06 25 225 234
kiskapocs@generalimail.hu

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
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Állatorvosi sorok

A felelős állattartás alapelvei: Környezet, Táplálás, Felelősség
Szeretet, Egészség, Mozgásigény-Játék, Szaporodás

4. rész - Szaporodás
Az internetes rendelések fellendülésével reneszánszukat élik az
illegális kutyaszaporítók, akik sokszor megkeserítik a tisztességes
tenyésztők és a vásárlók életét. Amíg a boltban egy kifliről is kapunk
számlát, vagy bármilyen nagyobb értékű tárgy vásárlásánál szerződést írunk, ezekről a szaporítók
nagyvonalúan megfeledkeznek - és sajnos a lelkes vásárlók is. Így a vevő semmiféle szavatossági
igényt nem támaszthat, hiszen nincs bizonyítéka a vásárlásról.
A kutyatenyésztés ugyanolyan tudományos hátteret igényel, mint pl.a növénynemesítés, attól, hogy
valaki vesz valahonnan egy szukát és egy kant, nem válik tenyésztővé. Az agrár egyetemeken
éveken át tanítanak genetikát, szaporodás biológiát, élettant, állattenyésztést. A komoly kutya- vagy
macskatenyésztők agrár végzettséggel rendelkeznek - sok esetben állatorvosok -, és kutyáik,
macskáik szerepelnek hazai és nemzetközi megmérettetéseken. Rendszeres szűrővizsgálatokra
hordják őket, és csak azon állatok maradhatnak a tenyésztésben, amelyek nem hordoznak öröklődő
betegségeket. Természetesen ezen kutyák ára jóval meghaladja a „fajtatiszta”, interneten hirdetett
kutyák árát, de a tenyésztő szavatol a vételárért, nem kell néhány havonta tetemes összegekért
műttetni vagy legrosszabb esetben elaltatni a kedvencüket.
A leggyakoribb tenyésztői (szaporítói) hibák, amelyek akár szabad szemmel is láthatók: rejtett here,
köldöksérv, dysplasia, hibás fogazat ill. eltérő hosszúságú állkapcsok.
Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni: a felelős állattartás szerves része az ivartalanítás. A kóbor,
elszökött állatok sorsa megpecsételődik, ha állandóan fialniuk kell szűkös táplálék mellett, betegen,
fagyban, rajtuk próbálnak segíteni a menhelyek gyógyítással, ivartalanítással, befogadással.
Hazánkban a tehetősebb önkormányzatok szerveznek ivartalanítási kampányokat az állatorvosok
bevonásával. A hosszútávú megoldás az országos ivartalanítási program lenne, hiszen sok család
számára megterhelő költség a beavatkozás ára. Ugyanakkor a vásárlás, befogadás előtt mérlegelni
kell, felkészült- e erre az egyszeri kiadásra a család. Akárhogy is dönt, semmiképp ne támogassa
azokat a szaporítókat, akik az állatokat méltatlan körülmények közt tartják - nyúlketrecben, sötét
pincében összezsúfolva, lezsarolva. Ne elégedjen meg azzal, hogy kihozza a „tenyésztő” a
kerítéshez a kutyát, győződjön meg, nem állatkínzó-e. Amennyiben igen, értesítse a település
jegyzőjét, aki tulajdonképpen az állatvédelmi hatóság.
dr. Kelemen Ferenc
Folytatjuk!
állatorvos-menedzser, szakállatorvos
Telefon: 06 30 530 1513
„Azt mondják, az állatoknak nincs lelke...
Hát én (ebben) nem hiszek...
Ha a lélek annyit jelent, hogy képessé tesz
a szeretetre, hűségre, halálra,
akkor az állatok különbek sok embernél.”
James Herriot
(Állatorvosi pályám kezdetén c. könyvéből)
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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

MARTONVÁSÁR KÖZELI CÉG

ÁLLATGONDOZÓ

MUNKATÁRSAKAT KERES.
BRUTTÓ 250-350 EZER FORINTOS MUNKABÉR,
NYOLC ÓRÁS MUNKAREND.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06 30 9488 543
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
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Szöllősi Bernadett: 2021

A Térségi Kis Kapocs
valamennyi olvasójának
áldott karácsonyt,
sikeres új évet kívánok!
Boka Erika

térségi kis kapocs

Kétezer-huszonegyre mit kívánjak neked?
Ételtől roskadó asztalt, egészséget,
mindig legyen tele minden zsebed,
hírből se ismerd a szegénységet.
Jó urat vagy asszonyt ágyadba,
olyat, ki élete végéig szeret,
barátot, ki kést nem szúr hátadba,
de megmozdít érted egy egész hegyet.
Kívánom, hogy legszebb éved legyen az új év,
fogadd e kis verset tőlem, ennyit mondok: B. Ú. É. K.!

PÉNZÜGYEKRŐL A MINDENNAPOKBAN
Egy otthon felépítése vagy megvásárlása
többnyire egy életre szóló elköteleződés.
Nagyon sok figyelem és rengeteg pénz
kell hozzá.
Hogyan gyűjtsünk rá pénzt?
Ha má r megvan, vigyá zunk rá , szé pı́tgetjü k, bő vı́tjü k – é s persze veszü nk bele
mindenfé le, a ké nyelmü nket é s mindennapjainkat szolgá ló berendezé si tá rgyakat.
Hogyan gondoskodhatunk arró l, hogy pó tolni tudjuk ezeket egy esetleges
balszerencsé s esemé ny utá n?
Mi minden érheti az otthonunkat? Vihar, tűz, víz, üvegtörés, dugulás és
sorolhatnám… Lakásbiztosítás lehet a megoldás!
Gyarapodik a csalá d, jö nnek a gyerekek, akik elő bb – utó bb felnő nek é s ö ná lló é letet
kezdenek. Hogyan tá mogassuk ő ket? Nem lehet elé g korá n elkezdeni!
Gyermekjövő programmal komoly segítséggel indíthatjuk el őket!
Sokan má r nem csak a pihené sre, kirá ndulá sra é s bevá sá rlá sokra haszná ljá k
autó jukat, hanem mindennap bevetik a munká jukhoz is. Nagyon fontos, hogy
idő ben é s jó helyen kö ssenek
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítást és cascót!
Telnek – mú lnak az é vek tová bbra is, lassan a visszavonulá son gondolkodunk. Mibő l
fogjuk fenntartani otthonunkat é s magunkat nyugdı́jas korunkban? Mibő l lesz
mé ltó sá gteljes ö regsé gü nk, ha a gyerekeink kirö pü ltek é s az unoká ink segı́té se lesz
a feladatuk? Akinek nincs gyermeke, kire tá maszkodhat? Sajá t magá ra!
Nyugdíjprogramok!
Sorolhatná m a mezőgazdasági- és vállalkozói biztosításokkal, az egészség- és
balesetbiztosításokkal a pé ldá kat, de legjobb, ha konkré t helyzetrő l, az
é letmó djuknak megfelelő lehető sé gekrő l beszé lgetü nk.
Kérjenek személyes találkozót (ami lehet internetes vagy telefonos is ebben a
bizonytalan időszakban)!

A pénzügyi tanácsadás nem az ajánlat aláírásával végződik! Ott kezdődik!
Boka Erika

Telefon: 06 20 544 7555 • E-mail: kiskapocs@generalimail.hu
FB: Generali Pusztaszabolcs illetve Generali Képviselet Százhalombatta

Karácsony hava
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Szöllősi Bernadett: Bennünk van
Ajándék vesz téged körbe-körbe,
gyere, nézzünk együtt a tükörbe.
Most elmesélem, hogy hol az a kincs,
amit pénzért nem kapsz, és a boltban sincs.
És nincs a fa alatt, vagy a szendvicssütő mellett,
vagy a plüssben, amit kaptál zokni helyett,
se a harmadik tusfürdőben, egy csomag teában,
se egy serpenyőben, tudod, olyan Tefal-ban.
Nincs a mézeskalács színes mázában,
se a kutya, - vagy a macska házában,
se kócos angyalhajban, se cukros papírban,
vagy asztalon hűlő rántott hús panírban.

SZIRONTA
EGYÜTTES

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Se koszorú alatt, se táncoló gyertyalángban,
szerte a városban, vagy a nagyvilágban,
ne nézd a papucsban – ott sosem leled,
kuglóf mazsolái közt se keresd.
Hisz nincs átkötve, nincs rajta masni –
ezt nem lehet csak úgy ajándékba kapni.
Nem rozé pezsgő ez, ami kifut és habzik,
vagy porcica, ami az ágy alatt alszik,
ez nem egy ígéret, vagy tóban ringó ladik,
nem lábjegyzet, ami a lap alján lakik,
nem ígéretektől roskadó, szétfirkált papír,
nem drágakő – smaragd, vagy zafír.
Nem nyakkendő, amit kaptál, épp a hatodik,
mert ezt úgy hívják, hogy szeretet, és benned lakozik.

Szironta advent - kicsit másképp
„hogy ne maradjon harangszó nélkül a karácsony!”

Talán, mondanunk sem kell, a 2020-as év embert próbáló volt
az előadó-művészeti szakmának is. A Szironta Együttes 97
koncertjét, előadását törölte ebben az évben. A Covid-19
komoly kihívás elé állította a világot és a Szirontát is.
Sajnos idén nem mutathatjuk be új karácsonyi repertoárunkat élőben a közönségünknek, ezért online
koncertre hívjuk Önöket. Így nem marad harangszó
nélkül ez az adventi időszak sem.
Persze, meglepetésekkel is készülünk, egyik nagy álmunk is
valóra válhat - reméljük - és eljuthatunk a Művészetek
Palotájába, ahol a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral online koncertet vehetünk fel a Bartók Béla
Hangversenyterem színpadán, érdemes Facebook oldalunkat (fb.com/szironta) követni, ha elsőként szeretné
hallani ezt az előadást is!

Online harangkoncert a Szirontával:
2020. december 19. 19:00 • 2020. december 26. 19:00
Ez a maci biztosan ott lesz az online koncertünkön.
A koncertet követően pedig rászorulókhoz kerül, hogy harangszóval megtelve tegye szebbé a karácsonyt számukra is!
Csatlakozzon kezdeményezésünkhöz! Töltsük meg az online koncert nézőterét plüssökkel,
amelyet a koncertet követően olyan gyermekek részére ajánlhatunk fel, akik számára talán ez a játékmackó
jelenti az egyetlen ajándékot! Küldje el ajándékba szánt plüssállatát címünkre,
hogy biztos helye legyen a koncerten és aztán örök barátja lehessen valakinek!
A felajánlott plüss játékokat 2020. december 15-ig várjuk a 2456 Besnyő, Viola utca 5. címre!
Egy telefonhívással is segíthet, hívja az ADHATVONAL telefonszámát, ezzel 500 Ft-tal támogatja
a daganatos gyermekek gyógyulását! SMS küldése: Kérjük, küldje a 71-es kódszámot a 13600-as telefonszámra.
Telefonon: hívja a 13600-at majd a gépi hang után 71-es kód!
Ezzel biztosítjuk a leukémiás és daganatos beteg gyermekek gyógyulásához nélkülözhetetlen fertőtlenítő, tisztító eszközök,
ún. steril csomagokat, valamint a családok szociális segélyezését, anyagi támogatását a gyógyuláshoz vezető úton.

• 18 •
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Novemberi horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
Egyáltalán nem baj, ha néha elrugaszkodik a valóságtól!
Hadd szárnyaljon fantáziája, ezzel alapozhatja meg az előre
haladását!
Bika (április 21. - május 20.)
Az évvégi értékelésben visszanézve meglátja, mennyit
fejlődött munkája területén, Ha mégsem, hát itt az ideje a
váltásnak!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Fárasztó évet tud maga mögött, megérdemelten tervezgeti
évvégi pihenését. Élvezze minden percét szabadságának a
családja körében töltött ünnepek alatt!

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Híresztelő

• Pusztaszabolcson a Szabolcs ligetben eladó lakást
keresünk. Tel.: 06 30 484 95 90
• Eladóvá vált a házunk 82 m2-es tetőtér beépítési
2
lehetőséggel rendelkező 1.079 m telekkel. Tavaszi –
nyári költözéssel, Pusztaszabolcson.
Tel.: 06 30 484 95 90
• Albérlet kiadó Iváncsán, 2020. december 1-jétől.
Bútorozott, maximum 2 fő számára. Csak NEM
dohányzók hívjanak! Tel.: 06 30 341 85 10

Pedikűr – gyógypedikűr, benőtt, gombás, sérült köröm
Rák (június 22. - július 22.)
Olyan lendülettel dolgozik, hogy észrevétlenül ideérnek az kezelése. Telefon: 06 30 567 99 02 (Ketseti Edit)
ünnepek! Akkor azonban teljes figyelmét szeretteire fordítsa,
és emlékezetesen szép napok várnak Önre!
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Pénzügyi helyzete stabilizálásán dolgozik, aminek sikere
minden bizonnyal bekövetkezik. Azért ne dőljön hátra, és
főleg nagyon nézze meg, kit avat be pénzügyeibe!
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Nem kell túl nagy erőfeszítéseket tennie a karrierjében a
sikerért. Használja ki a sikert és élvezze az eredményét!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Érzelmi hullámvasúton ül, és a stabilitásra még várnia kell –
remélhetőleg nem sokat! Befelé fordulással segítheti magát
az egyensúlyhoz közelíteni.
Skorpió (október 24. - november 22.)
Örömteli módon alakulhat magánélete, főként a szerelmi
élete! Kitartás, figyelem és odaadás, amivel segítheti a
csillagok állását.
Nyilas (november 23. - december 21.)
Nem szereti a függőségeket semmilyen formában sem!
Pedig ha boldogságra vágyik, az érzelmi
kiszolgáltatottsággal járhat, ami ellen berzenkedik.
Bak (december 22. - január 20.)
A fejlődés éve volt 2020 a Bakoknak. Sokat tanultak a
karrierjükkel kapcsolatban, év végére pedig a családi életben
fejleszthetik a kommunikációt.
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Most érdemes megfontoltan döntenie pénzügyekben, mert
veszélybe kerülhet egzisztenciája. Keressen másodállást,
alkalmi kiegészítést, hogy ne érhesse meglepetés!
Halak (február 21. - március 20.)
Sokat tanult idén, de még tovább fejlesztheti intuitív
képességeit, amellyel a jövőben eredményesen dolgozhat.
Ne csüggedjen átmeneti nehézség miatt, a siker az Ön
kezében van már!

Kedves HIRDETŐIM!
Tö bbszö ri visszajelzé sü kre
szeretné k reagá lni:

SENKINEK NEM ADOM ÁT
AZ ÖNÖK ADATAIT!
Van egy „kollé ga”, aki minden ú jsá got
á tbö ngé sz, aztá n hı́vogatja az ú j megjelenő ket,
hogy ná la is hirdessenek. Ezt a magatartá st
felhá borı́tó nak tartom, fő leg annak tü kré ben,
hogy milyen ROSSZ TAPASZTALATOKAT
osztottak meg velem azok, akik é ltek ezzel a
l e h e t ő s é g g e l ! N o m e g e z a l a p ve t ő e n
ÁLTALÁNOS TILALOM, ugyanis a Kapocs nem
ilyen jellegű ü zletszerzé si cé llal ké szü l.
U
zleti szempontbó l ez egy INKORREKT
VISELKEDÉS, é s VISSZAÉLÉSSZERŰEN
haszná lja ü gyfé lszerzé sre az ú jsá gomat, aki
nem a szolgá ltatá saik miatt hı́vja O
nö ket.
Ké rem, ennek ismereté ben tá rgyaljanak azzal,
aki hirdeté si lehető sé ggé l zaklatja O
nö ket! A
Té rsé gi Kis Kapocs eddig sem volt é s ezutá n
SEM LESZ ILYEN CÉLRA HASZNÁLHATÓ!
Kö szö nö m eddigi bizalmukat,
A JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉST
A 15. ÉVBEN IS FOLYTATJUK!
Boka Erika
„Lányomnak mondom,
menyem is értsen belőle!”

Karácsony hava
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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
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!

•

kapocs@kiskapocs.hu
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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
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

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

www.kiskapocs.hu
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•

kapocs@kiskapocs.hu

2020. december

Utolsó nekifutás karácsony előtt...
DUNAÚJVÁROS, VEREBÉLY L. ÚT 12.
06 (20) 359-6062 • freetrade2000kft@gmail.com

Vedd célba a
legjobbat!
www.fullhd.hu

KARÁCSONYI AKCIÓK!

Totalcook gáz tűzhely
alul-felül gáz, sütőtér
világítás, szikráztató.
Ára fehér színben:

Felültöltős mosógép
6 kg-os ruhatöltet,
1000 fordulatos centrifuga.
Ára:

59.900 Ft

84.900 Ft

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

A Full Hd csapata kíván minden kedves olvasónak
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog, békés új évet!
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!

