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

Mosogatógép
109.900 Ft

Klíma és
szerelés

Samsung TV
59.900 Ft

2 in 1 porszívó Felültöltős mosógép
19.900 Ft
99.900 Ft

FULLHD

DUNAÚJVÁROS, VEREBÉLY L. ÚT 12.
06 (20) 359-6062 • freetrade2000kft@gmail.com
www.fullhd.hu Vedd célba a legjobbat!
11 programos sütő, légkeverés,
Nyitva tartás: hétfőtől - csütörtökig: 8-17 óra;
érintőkijelzős, tepsi és rács
pénteken: 8-16 óra; szombaton és vasárnap: zárva
34.900 Ft

Alul-felül gáz tűzhely. Szikráztató, hőfokjelző.
Sütőtér világítás, állítható lábak, választható
alsó vagy felső sütés. Üvegtető, tepsi, rács.
Kapható fehér és inox kivitelben.
Az inox kivitelű ára: 64.900 Ft

Inox felületű, 4 zónás gázlap,
szikráztató, levehető rács
34.900 Ft

Kombinált gáztűzhely. Légkeverés, kiolvasztás,
szikráztató, 11 programos sütő, érintőkijelzős,
sütővilágítás, állítható lábak. A tepsi és rács
tartozék. Kapható fehér és inox kivitelben.
Az inox kivitelű ára: 84.900 Ft

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
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www.kiskapocs.hu
Mozgó autójavítást, illetve
autóvillamossági szerelést
vállalok helyszíni kiszállással!

Ha elromlott az autója, akár az úton,
akár az otthonában állok rendelkezésére.
Másodállásban végzem ezt a tevékenységet,
főállásban is autószerelő, illetve autóvillamossági
szerelőként dolgozom. Több, mint 20 év
szakmai tapasztalattal rendelkezem.
Várom hívását! Szűcs András egyéni vállalkozó
06 30 347 96 78 • andras.szucs2@gmail.com

Munkájára és megjelenésére igényes,

faipari szakma iránt érdeklődő
fiatal munkaerőt keresek.
Szakmai ismeret előny, de nem feltétel!
Kiemelkedő munkáért kiemelt bérezés!
Érdeklődő, nyitott, ügyes munkatárssal
hosszú távra tervezek!
Fényképes bemutatkozó levelet erre az
email címre várok:

joskahajoska@gmail.com

•

kapocs@kiskapocs.hu
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A

Duna-Intertoll ZRt.,
mint az M6 Autópálya I. szakasz üzemeltetője
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

ÚTKARBANTARTÓ
Elvárások:
- „C” kategóriás vezetői engedély
- Lakóhely: Iváncsa 25 km-es vonzáskörzetéből
Előny:
- „E” kategória, Nehézgépkezelői bizonyítvány
(OKJ), GKI kártya
Feladat:
- Az M6 autópálya üzemeltetésébe tartozó feladatok
(útkarbantartás)
Amit nyújtunk:
- Modern munkakörülmények
- Útiköltség támogatás az adótörvényben
meghatározottak szerint
- Bérezés megegyezés szerint

Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
Duna-Intertoll ZRt.
contact@dunaintertoll.hu
2454 Iváncsa, Kilencedi út 1.

Munkavédelmi szaktanácsadás
Dömény Sándor e. v.
06 70 608 11 35
Munkavédelmi
dokumentációk készítése
Kockázatértékelés
Oktatások
Egyéni védőeszközök
Területi ellenőrzések

Karosszéria lakatos
vállalja Fejér megyében
és környékén
korrodált és sérült autók
javítását
valamint minőségi
alvázvédőzést
1 év garanciával!

06-20/363-94-31
Várkonyi István

Jégbontó hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu
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AA legjobbakat kívánom az új esztendőre, kedves Olvasók! Haladunk az

idővel, és bár telünk még nem annyira volt, azért bízzunk abban, hogy nem
csak a versekből és leírásokból tudjuk majd, milyen is az!
2020-ban valamennyien megtanulhattuk, hogy nem rajtunk múlik elképzeléseink kimenetele, a tervezés csak egy részlete életünknek.
Rugalmasságot, alkalmazkodóképességet és elfogadást tanulhattunk –
így aztán már edzetten, bátrabban vághatunk bele az idei évbe, jöjjenek
csak a kihívások, elbírunk velük! Ide nekünk az oroszlánt is!
Szerintem óriási lehetőséget kaptunk arra, hogy felülvizsgáljuk értékrendünket, és talán
Sz
érettebben, megfontoltabban hozzuk meg majd idén döntéseinket. A türelem is azok közé
tartozik, ami most malmunkra hajtja a vizet, de talán legfontosabb üzenete a kialakult
helyzetnek a felelősségvállalás. Most mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy egyenként
mennyivel járulhatunk hozzá a közös sikerhez, és ahogy a kisgyermekek először maguk körül
fedezik fel a világot, mi is magunk körül kezdjük meg az átértékelést! A figyelem fókuszát oda
helyezhetjük, amire legnagyobb a befolyásunk: saját magunkra és a közvetlen környezetünkre.
Az újévi fogadalmak lendülete ilyenkorra már többnyire elvész, de az újratervezésre mindig van
lehetőségünk, elhatározás kérdése csupán! Komoly kihívás ez mindenkinek, amihez önismeret
és lelkiismeret szükségeltetik. Remélem, minél többen megbirkózunk vele!
Szívből kívánom, hogy jó egészségben, jókedvben, a világgal megbékélésben teljen 2021
Sz
mindenkinek!
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Erika
BBokaE
„Jég ül a fákon,
fagy dala cseng.
Csend van a földön,
s csend odafent.
Hó-puha réten

Roppan az ág,
büszke agancson
Fagy muzsikál.
Szökken a szarvas,
s szétveti az
ég peremén a
csillagokat.”

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.
V. é vfolyam 1. szá m, Kisté rsé gi Kapocské nt alapı́tva 2006 decemberé ben.
Megjelenik 9.000 pé ldá nyban a cı́mlapon felsorolt telepü lé seken.

Kö vetkező lapzá rta: 2021. február 17.
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Tóth Árpád: Téli csend
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www.italiaizei.hu • +36 70 771 21 77
Üzlet bezárása miatt

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS

ELADÓ
ruházati bolt
felszerelése.

Bútorszövet-választékkal, szállítással!

(Üveges pult, polcok, konzolok)

Érdeklődni lehet:
06 20 3193 441

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

Jégbontó hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Székesfehérvár, Károly J. u. 45.

30/227-9035
e-mail: info@ek-ingatlan.hu
Ingatlanközvetítés egyszerűen, kötöttségek nélkül

KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT
sikerdíjunk 2-3%
kizárólagosság nélkül!

www.ek-ingatlan.hu
ingatlanközvetítés, értékbecslés, energetika

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.

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

A részleteket tekintse meg honlapunkon:

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

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony
Szezonális kínálatunk: EXTRA
ÉDESSÉGEK Valentin-napra

JELMEZEK, arc- hajfestékek,
csillámporok, dekorálható maszkok
farsangra!
Lego, fejlesztő játékok, sok-sok
ajándékba való minden
korosztálynak.
Ezüst ékszerek hihetetlen jó áron,
válogatott ajándéktárgyak...
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

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

2021. február

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

Jégbontó hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu
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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

ADONYI VASTELEP ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Jakus István egyéni vállalkozó

Zsalukő • Vasanyag • Cement • Mész • Sóder • Homok

TÜZELŐANYAG
GÉPI FÖLDMUNKA
Alapásás, árokásás, bontás, törmelék elszállítás,
tereprendezés, egyéb földmunka
Szállítás saját autóval!
Bővebb információ kérhető személyesen vagy telefonon!
Adony, Deák F. u. 1341/20. (a 21-gyel szemben)

Tel: 06 30 423 6014

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

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

GÉPI FÖLDMUNKA
Tel: +36 30 826 56 12
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
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Összefoglaló a Lelki Egészségközpont működéséről
„Az alapellátás és népegészségügy rend-szerének átfogó
fejlesztése-népegész-ségügy helyi kapacitás fejlesztése a
mentális egészség területén”
A projektet az EFOP -1.8.20-17-2017-00041 azonosító számú
pályázat tette lehetővé, mellyel az Ercsi Járóbeteg-szakellátó
Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 40.000.000 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2018. október 1-től 2020. december 31-ig tartó
megvalósítási időszakra.
Martonvásári Járás Lelki Egészségközpont települései: Ercsi, Ráckeresztút, Martonvásár, Baracska, Kajászó,
Gyúró, Tordas és Vál.
A program célja a széles körű lelki egészségfejlesztési tevékenység szervezése és megvalósítása a járás
lakossága számára. A lelki egészségközpont létrehozása mérföldkövet jelent a mentális egészséggel kapcsolatos
prevenciós ellátásban a járás lakosságának részére ingyenesen. Fontos volt számunkra a szolgáltatás egészség
megőrző jellege, a LEK mentálhigiénés munkatársai és partnerei olyan kliensekkel tudtak foglalkozni, akik
különböző mentális problémával küzdöttek ezt felismerve segítséget kértek és a megoldásokat egyedül találták
meg a pszichológus, mentálhigiénés szakember vezetésével. Célcsoportok kialakításánál az egyes programoknál
figyelembe vettük az előzetes felmérések alapján megállapított igényeket. A járás lakosságának 3% -át sikerült
bevonni a programokba. 1238 fő vett részt 2018.10.01-2020.12.15. a foglalkozásokon. 27 rendezvényt, előadást,
tréninget bonyolítottunk le a pályázat ideje alatt:
Baba-mama - klub, kismama - klub, művészetterápiás csoport, önismereti csoport, relaxációs csoport,
szerhasználatot - megelőző csoport, szenvedélybetegek hozzátartozók csoportja, tartós betegeket ápolók
csoportja, depressziót - megelőző csoport, gyász - veszteséget megelőző csoport, segítő beszélgetés,
egészségnap, időskori - demencia előadás, krízis intervenciós előadás, zene gyógyít rendezvény / idősek
világnapja, városi anyák napja, gyereknap, szociális munka napja, Eötvös napi koncert, Zorica tánc, Lek nap,
szorongást depressziót megelőző előadás, kiégést megelőző előadás, felkészülés a szülő szerepre, alzheimer kór
filmvetítés, öröm tánc előadás, konfliktus kezelés.
Az idősebb korosztály szívesen vett részt a művészetterápián, zene gyógyít előadáson és egészség napon.
Intézmények dolgozói érdeklődéssel fogadták a különböző témájú tréningeket (pl. szorongást, depressziót
megelőző előadás, kiégési tréning, krízis intervenció). Gyerekek részt vettek a szerhasználatot megelőző
foglalkozáson, gyász és veszteség feldolgozó csoportban, mentális önvédelem tréningen. A lakosság az
előadásokat látogatta szép számmal.
A projekt fejlesztési célja, jövőképe a járásban, mint lelki egészség
fejlesztési színtereken teljesült.
További cél a fenntartási időszakban, hogy felhasználásra
kerüljenek a jól bevált programok, gyakorlatok, tapasztalatok a
lelki egészségfejlesztés munkatársai és kliensei között.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves
részvevő közreműködését!
Ercsi, 2020. december 16.
Lek munkatársai
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ZÖLD SAROK
Korszerűsítsd az otthonod támogatásból!
Igényelj Otthonfejlesztési Támogatást, vissza
nem térítendő akár 3.000.000 Ft értékben!
Költsd ezt a pénzt okosan olyan dologra, ami
pénzt (energiát) termel = NAPELEMRE!
Legyen a te havi számlád is NULLA FORINT!
DÖNTS MOST, mert ha az áramszolgáltatóval
szaldóelszámolásra akarsz szerződni úgy, hogy a
támogatást is megkapd, 2021. június 30-ig rendelkezned kell az áramszolgáltatói engedéllyel!
Legyen a Te házad is modern, takarékos és
gyönyörű!
Jelezd, mikor akarod, bízz meg bennünket és dőlj
hátra a karosszékben, a többit mi elintézzük!
Magyarország piacvezető cégével!
Nincs pénzed önerőre? Nem gond, megoldjuk!
Bővebb tájékoztatásért, ingyenes ajánlatért
HÍVJ MOST!
Részletek - Boka Erika: 06 20 544 7555
Én már ezt használom!!

Siket Norbert:
Válaszoló Föld
Picit megmordulok,
Kicsit megmozdulok,
Fészkelődök cseppet,
Kérgem dőzsöl egyet,
Hárítom a csendem,
Pánikodat keltem,
Házaidat bontom,
Tárgyaidat rontom,
Lázas hatásommal,
Váratlanságommal
Lelkedet fájdítom,
Terhemet szállítom,
Megöl titkos rendem,
Te Föld-gyilkos ember,
Kusza rom a "jutalmam",
Mutatom az uralmam...

Minden, ami fuvar!
Fuvarozás billenő platóval:
ömlesztett áru, tüzelő, építési anyagok,
méteráru, törmelék, sitt stb.

Lomtalanítás,
költöztetés, bútorszállítás!

Minőségi ágdarálás!
Szombati- István
06 30 570 8828

Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) által
meghatározott levegőminőségi
határértékek betartásával
évente több mint 50 ezer
ember korai halálát lehetne
megakadályozni Európában –
derül ki egy friss kutatásból.
A WHO becslései szerint a
levegőszennyezettség évente
nagyjából hétmillió ember
haláláért felelős és világszerte
az egyik vezető kiváltó oka a
betegségeknek.

INGYEN ELKÉSZÍTJÜK
ADÓBEVALLÁSÁT!
Az elmúlt évekhez hasonlóan
2021. április 30-ig INGYENESEN
készítjük el a magánszemélyek
2020. évi adóbevallását,
cserébe azt kérjük, rendelkezzen
civil 1%-áról a Szironta javára.
Kerülje el az önellenőrzést és az esetleges
adóbírságot, kérje dokumentumai alapján
adóbevallása egyeztetését, elkészítését!
Irodánkban csak időpontfoglalást követően
tudjuk fogadni: 06 20 5 777 666, 06 25 222 111

Adószám: 18501472-2-07

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

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

• 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

KUMMER ANTAL
víz- és fűtésszerelés

Kisebb
munkákat
is vállalok!

Telefon:
06 30 4256 707

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
5. rész - Szeretet
„Végy egy kiskutyát, s pénzeden megvásároltad a rendíthetetlen
szeretetet.” (Kipling)
A Térségi Kis Kapocs korábbi számaiban írtunk a felelős állattartás több
alapelvéről. Most a szeretettel történő tartás jelentőségéről szólunk.
A szeretet - különböző érzelmeket, állapotokat, magatartásformát jelölhet a személyek közötti
vonzalomról, a személyek és állatok közötti kapcsolatról.
Kedvtelésből tartott állatokra, elsősorban kutyákra macskákra úgy gondolunk mint családtagjainkra,
barátainkra. Gyakran az az érzésem, hogy jópár tulajdonos kis szőrös, négylábú “embernek” képzeli
kedvencét és úgy is bánik vele. Szerencse, hogy nem tudjuk a kutyák, macskák miként látnak minket –
nagy, csupasz kétlábú kutyának, macskának?Az biztos, hogy a gazdihoz való viszonyulásuk eltérő.
A kutyáknak nagyon fontos a gazdi közelsége, érintése és mellette nagyon jól érzik magukat. Macskákra
ez kevésbé jellemző. Ők önállóbbak, és akkor jönnek közel, amikor ők akarnak velünk kontaktusba
kerülni. Ha macskánk egy – másfél méteres távolságon belül helyezkedik el és ott tisztálkodik, pihen, az
számára teljesen megfelelő “szoros” kapcsolat, és mélységesen felháborodik, ha mi az ölünkbe akarjuk
venni és elkedjük simogatni. Viszont az is teljes természetességgel fordul elő, hogy megjelennek, és addig
“erőszakoskodnak”, amíg az addig végzett munkánkat félbe kell hagynunk, és velük kell foglalkoznunk,
mert ő éppen azt igényli.
Az ideális ember – állat kapcsolatnak szeretetre kell alapulnia. Ha már vállaltunk egy állatot, akkor
szeretettel kell gondoskodnunk róla. A kutya szinte feltétel nélkül tud szeretni, a macskák kicsit önzőbbek,
de ha megtanulunk velük kommunikálni, rájövünk, hogy ők is teljes mértékben szeretnek, csak más
módon mutatják ki. Mindegyik fajjal annak igénye, tulajdonsága, vérmérséklete szerint kell foglalkoznunk.
Ha döntöttünk és magunkhoz fogadunk egy kedvencet, akkor annak egészségére is figyelnünk kell.Alapja
a megfelelő táplálás, az egyéb fajra jellemző igények: például séta, játék, nyugalom biztosítása. Ismerjük
meg pontosan a faj és fajta igényeit a végső döntés előtt!
Ha magunkhoz fogadtunk egy vagy több kedvencet, akkor viszont gondoskodjunk a rendszeres külső és
belső paraziták elleni védelemről ( legalább három havonta), és a védőoltások rendszeres beadatásáról.
dr. Kelemen Ferenc
állatorvos-menedzser,
szakállatorvos
Gólya vendégség
Telefon: 06 30 530 1513

Romhányi József verse

„A szívélyes gólya mit vett a fejébe?
Meghívta a nyájas varangypárt ebédre.
Sőt továbbment - még a kicsik is jöhetnek!
De azt már nem mondta meg,
hogy csak köretnek...”

Nagy teljesítményű géppel

ágdarálást vállalunk
(17 cm ágvastagságig)

vagy az ágdaráló gép
1 fő személyzettel

bérbe vehető.
Pup és Társa Kft.
Telefon:

06 30 247 66 77

Jégbontó hava
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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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Híresztelő

1%

Kos (március 21. - április 20.)
Vége a halogatásnak! Itt az ideje lezárni, elengedni • Használt berendezési tárgyak Dunaújvárosban
mindazt, ami már nem szolgálja Önt! A réginek nincs helye
költözés miatt kedvező áron eladók: szekrénysor
tovább!
10.000 Ft; hűtő (fönt mélyhűtővel) 6.000 Ft;
Bika (április 21. - május 20.)
ülőgarnitúra 3 részes (1+2+3) 15.000 Ft. Érdeklődni
Nagyon sikeres éve lesz, ha beleáll erejébe és végre azt
lehet: 06 20 254 19 11
teszi, ami előbbre viszi, és többé nem tekinget vissza!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Ahhoz, hogy jól menjenek dolgai, el kell döntenie az irányt!
Nem csapódhat ide-oda, választania kell, mit akar elérni!
Rák (június 22. - július 22.)
Ebben az évben türelmet kell tanulnia, és ha ezt megteszi,
és csak akkor cselekszik, amikor annak van itt az ideje,
nagyot fejlődhet és szép sikereket könyvelhet el!
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Ebben az évben lehetősége lesz, hogy kezébe vegye az
irányítást. Még az sem kizárt, hogy több területen is! Ha
okosan csinálja, remek eredmények várnak Önre!
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Valószínű sok feladatot állít Ön elé az élet a következő
évben. Legyen kitartó, felelősségteljes, és ha lassan is, de
beérik a siker!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Újítás vár Önre ebben az évben! Valószínű, több
életterületen is nagy változást kínál fel az élet – ha
elfogadja, biztosan nem bánja meg!
Skorpió (október 24. - november 22.)
Nagyon fontos, hogy ne kapkodjon! Legyen körültekintő, és
akkor elkerülheti a buktatókat, amik adódnak az év során.
Nyilas (november 23. - december 21.)
Nehéz időszakot zárt le, most élvezheti annak az
erőfeszítésnek az eredményét, amiért megdolgozott.
Vigyázzon az egészségére és a kapcsolataira!
Bak (december 22. - január 20.)
Lendülettel veti bele magát feladataiba, de ez megszokott
Öntől. Ne sürgesse a dolgok menetét, várja ki türelemmel
mindenre az optimális időt!

Ne felejtsenek el rendelkezni adójuk
2 x 1 %-áról, amikor készítik
adóbevallásukat!

A sok kicsi sokra megy elve alapján a
felajánlott összeg nagy segítség lehet az
alapítványoknak, civil szervezeteknek.
Nézzenek körül lakókörnyezetükben,
biztosan van olyan közösség, amelyet
szívesen segítenek a felajánlással! Ha pedig
mégis nagyobb volumenű csoportnak
adományoznának, íme néhány igazán
kiemelkedő célkitűzésű szervezet:
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat:
18162785-2-41
Remény a Leukémiás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány: 18557071-1-09
Magyar Gyermekmentő Alapítvány:
18116533-1-42
Vadmadárkórház, Sukoró:
18502693-1-07
Velencei és Velencei-Tó Környéki
Nagycsaládosokért és Rászoruló
Családokért Alapitvány: 18912456-1-07
Szironta Együttes: 18501472-2-07

Családi ház építése, kőműves munkák,
bontás, átalakítás, falazás,
vakolás, kitűzés, új épületek építése,
Vízöntő (január 21. - február 20.)
térburkolatok,
Szerencse vár Önre, de azért ne bízza magát csak arra!
hideg
burkolat
kivitelezése.
Legyen résen, fogja be a szelet vitorlájába, és hihetetlen
sikereket érhet el!
Gipszkartonozás.
Halak (február 21. - március 20.)
30 éves szakmai tapasztalat!
Kedvezően alakulnak legfőbb dolgai, munkájában is
Hívjon minket bizalommal!
előrelépés várható. A változásokat fogadja nyíltan,
érdeklődőn – és hasznot fognak hozni Önnek!

Tel.: 06 30 210 68 37

Jégbontó hava
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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.
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dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéd
06 70 369 64 16
iroda@drnagyjog.hu
Jogi tanácsadás
Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek
Bankok, hivatalok, bíróságok,
végrehajtók, munkáltatók
előtti képviselet
Cégekkel, válóperrel
kapcsolatos ügyintézés

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

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

GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK ACÉLBÓL
Kerítések, kocsibeállók komplett
kivitelezését vállaljuk!
Könnyű szerelés
Kedvező ár • 10 év garancia
Egyszerű telepítés
200 féle szín

Kocsibeálló

Műanyag ajtók, ablakok, árnyékolók, redőnyök
közvetlenül a gyártótól, szereléssel!
INGYENES FELMÉRÉS!

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

Telefon: 06 70 4333 640
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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

2431 Perkáta, Szabadság tér 4.
Homlokzati hőszigetelő
anyagok egész évben
kedvező áron!
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