térségi kis kapocs
Ingyenes információs és hirdetési havilap
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Adony > Beloiannisz > Besnyo > Ercsi > Iváncsa > Kápolnásnyék > Kulcs > Pusztaszabolcs >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > Sinatelep > Szabadegyháza > Zichyújfalu

FULLHD

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

Beépíthető Totalcook
GÁZLAP,
Wok-égő, inox kivitel,
kovácsoltvas edénytartó,
egykezes szikráztató gyújtás,
Ára: 59.900 Ft

LG TELEVÍZIÓ 32"
81 cm képátmérő, FullHD képfelbontás. Dinamikus
színjavítás. DVB-T S2/C2,
USB, HDMI
Ára: 59.900 Ft

Alul-felül gáz TŰZHELY
Szikráztató, hőfokjelző.
Sütőtér világítás, állítható
lábak, üvegtető, tepsi, rács.
Kapható fehér és inox
kivitelben.
A fehér kivitelű ára:
59.900 Ft

Totalcook ELSZÍVÓ
600 m3/óra, érintővezérlés.
Döntött üveg kivitel.
Led világítás
Ára: 49.900 Ft

Hotpoint Ariston
MOSÓGÉP
Designes kivitel, 7 kg,
1200 centrifuga fordulat,
babaprogram, rövid
program, A+++
Ára:
134.900 Ft

A Nálunk vásárolt tűzhelyeket szakemberünk
kedvezményesen beüzemeli a helyszínen.

Esetleges helyesírási
hibákért, elírásért
felelősséget nem vállalunk!

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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Több éves víz-fűtésszerelői
tapasztalattal rendelkező
vállalkozó vagyok.
Kisebb javításokat,
illetve teljes felújításokat
egyaránt vállalok.
Keressen bizalommal!
Vágó Bence
0630 5266 759

FUVAROZÁS
3,5 tonnás billenős kisteherautóval
Sóder, homok, egyéb
építőanyagok fuvarozása;
KONTÉNERES sittszállítás
Légkondicionáló berendezések telepítése,
gépi rakodással
karbantartása, javítása.
Tereprendezés és egyéb mini
LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
rakodógépes munkálatok.
Tel.: 06 70 429 64 38
Czelecz Zsolt
E-mail: gomoriklima@gmail.com
06 20 574 78 95

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, nincs egé szsé gi nyilatkozat
•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).
•Megkö thető 40-80 év között, a biztosı́tá s dı́ja a
kortó l é s a dı́jfizeté si ü temtő l fü gg.
Ha felkeltette érdeklődését, kérjen visszahívást!
Boka Erika

06 20 544 7555 vagy 06 25 225 234

Az Avium2000 Baromfifeldolgozó Kft.
Besnyő - Felsőbesnyőre
C, E jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt,
üzemi karbantartó
munkakörbe
műszaki beállítottságú

MUNKAERŐT
keres!
Érdeklődni lehet:
06 25 515 013 vagy
avium2000@avium.hu

Kikelet hava
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Szépíthetjük, ahogy akarjuk, mentegetőzhetünk meg mellébeszélhetünk...
Sz

elegünk van már ebből az egy éve tartó furcsaságból! Nézem, ki hogy
reagál rá – mindenki másképp csinálja, de ami biztos: feszültek vagyunk
valamennyien! Ki ezt, ki azt hiányolja a régi életéből, de hogy senkinek sem
igazán jó, azt hiszem, abban egyetértünk. Az természetes, hogy nem
egyformán reagálunk a kialakult helyzetre, mindenki másként oldaná meg
az életét – de a stílus, ami elharapózott az utóbbi időben, szerintem
minősíthetetlen!
Valószínű a sok felgyülemlő energia és a megnövekedett szabadidő tette az emberek jó részét
V
szakértővé oktatási, egészségügyi, gazdasági, politikai, közlekedésbiztonsági ... és
sorolhatnám, még milyen területeken. Amit hiányolok: az együttérzés! Ha már oly sokan veszik
a fáradságot, hogy kiműveljék magukat az élet bármely fontos területén, ha már veszik a
bátorságot a kendőzetlen véleménynyilvánításra, legalább jóindulattal, építő és segítő
szándékkal tegyék azt akár az internetes oldalakon vagy csoportokban, akár szóban bárhol,
ahol hallgatóságot találnak! Anévtelen-arctalan-álneves ész-osztókat meg nem minősítem...
Bevallom, nekem már nincs kedvem elnézően statisztálni ahhoz, hogy divattá vált mindent
kritizálni, mindenkinek beszólni, következmények nélkül ócsárolni másokat, pálcát törni mások
felett úgy, hogy meggyőződésem: mindenkinek van söprögetni valója a saját háza előtt! Kicsit
több szeretettel, jóval kevesebb ítélettel sokkal elviselhetőbbé válna a világ!
A megújuláshoz, a tavasz kezdetéhez mindenkinek alapos önvizsgálatot, tükör-gyakorlatokat,
A
szívből jövő útkeresést kívánok!
BokaE
Erika
B

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 © 2021. A kiadó minden jogot fenntartott. • Eng. sz: CE/31713-2/2016.
V. é vfolyam 2. 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. március 17.

Impresszum

József Attila: Ars poetica - részlet
„…Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!”
1937. február-március
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Húsvéti
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

ÉLŐHAL
VÁSÁR!
Április 1. csütörtök,
8:00 - 11:00
Előrendelést felveszünk!

2021. március 1-től 2021. április 3-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 26" női kerékpár
További nyeremények: Fieldmann körfűrész,
Sencor botmixer, Sencor hajszárító és
sok értékes ajándékcsomag

Sorsolás: 2021. április 3. 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

Kikelet hava

www.kiskapocs.hu

Placskó Ferenc
festés, mázolás, tapétázás
Iváncsa, Szabadság u. 55.
Telefon:

06 30 378 50 61
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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

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77
https://italiaizei.hu
HÁZIKERT GONDOZÁS
FAKIVÁGÁS ÁGDARÁLÁSSAL, fűnyírás stb.
Lakásfelújítás, villany, tető,
belső munkálatok SZÁMLÁVAL!
Szakképzett kisgépszerelői kártyával
rendelkezve átvállaljuk kertgondját,
felújítási gondját.

GÁLL SZABOLCS e. v.
06 20 442 0124 • 06203571459
Az Adonyi Agroszerviz Kft.

autószerelő és villanyszerelő
végzettségű munkatársakat 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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A Musashi Hungary Ipari Kft. japán tulajdonban lévő, Ercsiben található autóalkatrészgyártó cég.

Új megrendeléseink teljesítéséhez bővítjük csapatunkat!
Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat többműszakos munkarendben, saját
állományba, azonnali kezdéssel:

CNC gépbeállító • Operátor
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, Velence, Baracska, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Százhalombatta, Ercsi

Folyamatmérnök • Termelési csoportvezető
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.

Kikelet hava
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PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony

Házi készítésű gyógyhatású, minőségi szappanok,
Bio-kozmetikumok széles választéka

•
•
•
•
•
•
•

Kiváló minőségű 100%-ban organikus alapanyagokból
házilag előállított tisztálkodási termékek
Mert Édesanyáink, Nagyanyáink is így csinálták!
Javaslom mindenkinek:
Ajándék ötletként (szülinap, névnap, vagy csak úgy)
Szeretünk mindent, ami natúr
Kerülni szeretnénk a vegyszerekkel dúsított készítményeket
Különböző bőrproblémák megoldásaként (bőrpír, szárazság,
ackne, psoriasis, érzékeny bőr)
Speciális, minőségi összetevők (alapanyagok, Illóolajok,
színezékek, egyéb)
Választható egyedi összetételek és kivitelezés
Barátságos, megfizethető ár/érték arány: 450-750,- Ft/db
(az összetételtől függően)
Szeretettel ajánlom mindenkinek:
Obritán Ildikó (Adony) • Telefon: 06 20 234 0632
komplementer medicina terapeuta
egészségügyi és természetgyógyász szakember

MEGÉRKEZTEK!
Cadbury töltött tojások, különleges
édességek, teák Nőnapra,
Húsvétra vagy csak úgy.
Húsvéti barkácsolás alapanyagok,
egység csomagok,
dekorációs kellékek.

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

kapocs@kiskapocs.hu
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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

KUMMER ANTAL
víz- és fűtésszerelés

Kisebb
munkákat
is vállalok!

•

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

Telefon:
06 30 4256 707

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

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

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

Kikelet hava
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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
Százhalombatta - TESCO
Tel.: 06 20 549 7868
www.lauraekszer.hu

§§§

DR. NÉMETH ISTVÁN ÜGYVÉD

Dr. Németh István ügyvéd tájékoztatja tisztelt régi és leendő új ügyfeleit, hogy 2020. évben is
ügyfélfogadási óráit változatlan helyen és időpontban tartja.
Az ügyfélfogadás helye és ideje:
szerdai napokon 15:00-18 óra Pusztaszabolcs, Polgármesteri Hivatal ingyenes tanácsadás,
csütörtöki napokon 15-18 óra Pusztaszabolcs, Sport utca 2. (sorompóval szembeni üzletsor, tetőtéri iroda.)

Dr. Németh István ügyvéd teljes körű jogi ügyintézéssel vállalja

• társaságok alapítását,
• már meglévő társaságok társasági szerződéseinek módosítását,
• ingatlanokra, ingóságokra vonatkozó adásvételi, ajándékozási, eltartási, házassági vagyonjogi,
öröklési szerződések elkészítését,
• közös tulajdon megállapítása és megszüntetése stb.,
• Egyéb okiratok (végrendelet, haszonélvezeti jog alapítása, használati és szolgalmi jogok
alapítása és gyakorlása stb.) megszerkesztését.
Szükség esetén – előzetesen egyeztetett időpontban – a jogi tanácsadásra,
illetve a szerződés megkötésére a megrendelő lakásán is sor kerülhet.
Az ügyfélfogadási időpontra az alábbi telefonszámokon vagy e-mailen előre be lehet jelentkezni:

06-22/355-587, 06-30/504-5049 E-mail: drnemeth57@gmail.com
Dr. Németh István ügyvéd
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ADONYI VASTELEP ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
Zsalukő • Vasanyag • Cement • Mész • Sóder • Homok

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

GÉPI FÖLDMUNKA
Tel: +36 30 826 56 12

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

Karosszéria lakatos

1%

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

06-20/363-94-31
Várkonyi István

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

INGYEN ELKÉSZÍTJÜK
ADÓBEVALLÁSÁT!

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:
Ercsi Egészséges Életmód Egyesület:
18003493-1-07
Remény a Leukémiás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány: 18557071-1-09
Magyar Rákellenes Liga:
19653417-2-43
Alapítvány az Alapítványokért
(Plüss Kommandó): 18941548-1-41
Szironta Együttes: 18501472-2-07

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

Kikelet hava
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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
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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
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

www.kiskapocs.hu
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Kedves Olvasók!
Nagyon kényes kérdés más pénztárcájában kutakodni, valami hasonlót
teszek mégis évek óta. Pedagógus pályáról nyergeltem át, amit most már
nem bánok, de nem volt könnyű a magyar nyelv pallérozása, az irodalom
tanítása után biztosítási összegekről, fizetendő díjakról, módozatokról
és káreseményekről beszélni.
A munkám során mint egy „gyóntató” vagy más, titoktartásra kötelezett
szakma képviselője, bepillantást nyertem Ügyfeleim életébe, örömeibe,
sajnos többször a bánatukban osztoztam… Vannak már vagy
nyolcszázan, akik valamelyik vagyontárgyukat vagy az életbiztosításukat bízták rám, ki többet, ki kevesebbet – és születtek eközben barátságok, üzleti
lehetőségek, sok emberi pillanatot élhettem meg!
Az elmúlt hetekben ketten is megkerestek azzal, hogy talán már nem vagyok a megszokott
biztosítómnál, hogy nem láttak a Kapocsban róla anyagot! Nem, nem váltottam, továbbra is az
oroszlánt képviselem, csak a hirdetési szabályok változása miatt nem használhatom úgy a
logót, szlogeneket és a cég nevét, mint régebben, de a FB oldalaimon találnak anyagot!
Szóval, miért válasszanak engem?
• Mert tudunk találkozni nagyon rövid időn belül személyesen, kérhetnek visszahívást,
szerződéskötés szükség szerint akár az Önök otthonában!
• Mert irodám van Százhalombattán, Pusztaszabolcson és Beloianniszban, ahol nyitvatartási
időben vagy előre egyeztetett időpontban kereshetnek: kalkulációt kérhetnek, módosítás, igazolás
és egyéb ügyintézésben segítek.
• Mert cégünk minden biztosításának megkötésére jogosultságom van, így egy kézben tudhatják
élet-, vagyon, utazási vagy céges biztosításaikat.
• Mert törekszem a sokoldalú együttműködésre, rugalmas megoldásokra, ami a mai rohanó világban
nagy segítség lehet Ügyfeleimnek.

Jelmondatom: Pénzügyi döntés előtt kérjenek tőlem is egy ajánlatot!
A mai modern technika lehetővé teszi, hogy adategyeztetéssel akár telefonon,
akár interneten küldjek ajánlatot, ha kérik!
Az elmúlt hónapok eseményei bebizonyították, hogy muszáj az öngondoskodást megtanulni,
tartalékot képezni, ésszerű pénzügyi döntéseket hozni. Sok lehetőség adódik arra, hogy (akár
segítséggel) felülvizsgálják pénzügyi szokásaikat a biztonságos háttér érdekében.
Odafigyeléssel, kis módosításokkal meg lehet teremteni azt az anyagi tartalékot, amely akár
hónapokra is kisegítheti a bajból a családot! Tájékozódjanak ezekről a lehetőségekről nálam!

Boka Erika tanácsadó
Telefon: 06 20 544 7555 vagy 06 25 225 234
E-mail: kiskapocs@generalimail.hu
FB oldalaim: Generali Képviselet Százhalombatta; Generali Pusztaszabolcs
A százhalombattai iroda nyitva tartása: kedd 8 – 14 óra, csütörtök 12 – 17 óra
Pusztaszabolcson továbbra is CSAK ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN
tartózkodom az irodában! Kérjenek visszahívást egyeztetésre!

Kikelet hava

www.kiskapocs.hu
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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.
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

Műanyag ajtók,
ablakok olcsón,
közvetlenül
a gyártótól.
Masszív Ajtó Kft.
Iváncsa, Kandó K. u. 6.

Redőnyök,
árnyékolástechnika
INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

TEL.: 06 70 433 3640

GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK
ACÉLBÓL
Könnyű szerelés
Kedvező ár
10 év garancia
Egyszerű telepítés
200 féle szín

Kerítések,
kocsibeállók
komplett
kivitelezését
vállaljuk!

Kocsibeálló

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

Telefon: 06 70 433 36 40
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ZÖLD SAROK
Zöldhulladék égetési tilalom: mit szabad és mit nem?

A kerti hulladékok elégetésének lehetősége rövid időn belül megszűnik. Az erre vonatkozó szabályozást a
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet végéig még nem kell alkalmazni. A családi házban élők,
telektulajdonosok azonban fel kell, hogy készüljenek a változásra!
Mi következik ezután? - Több megoldási lehetőség is kínálkozik:
• A hulladék egy részét (avar, fűnyesedék) egyszerűen szétteríthetjük olyan helyeken a saját telkünkön, ahol
nem zavaró. A kerti hulladék néhány hét alatt lebomlik. A talajtakarás védi a földet a kiszáradástól, kevésbé
gazosodik a veteményes.
• Szintén jó megoldás a komposztálás. Ehhez vannak készen megvásárolható komposzt edények, de
magunk is készíthetünk saját tárolót.
• Derítsük ki, hogy mikor és milyen formában szállítják el a zöldhulladékot! Addigra a megfelelő formában
összekészíthetjük azt, amivel végképp nem tudunk megbirkózni a kertünkön belül (pl. gallyak, fertőzött
növénymaradványok).

Mi a helyzet a külterületi égetéssel?
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a külterületen
történő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
szabadtéri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha
egyéb jogszabály megengedi (pl. növényegészségügyi
okok).

Grillezni és szalonnát sütni lehet?
Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az erdőben, a
kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás továbbra is
megengedett (kivéve tűzgyújtási tilalom idején), viszont itt is figyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok
betartására.
• Aszabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
• Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, vízről, homokról!
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
• Hasonlóan fontos, hogy csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani!
• A tűzrakás helyének kiválasztásakor is körültekintőnek kell lennünk, hogy ne legyenek a közelben könnyen
lángra kapó éghető anyagok.
• Arra is ügyelni kell, hogy szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz ilyenkor a lángok könnyen tovább
terjedhetnek.
• Ellenőrizzük, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom! Ennek tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken,
valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a
felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és
gyomégetés is.

Ha mégis megtörténik a baj
A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem csak
a törvényszegéssel és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem apróbb figyelmetlenségek is
tragédiához vezethetnek: egy rossz helyen eldobott gyufa, egy cigarettacsikk óriási károkat okozhat, de
hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el.

Veszély esetén hívja a 112-t vagy a 105-öt!

Kikelet hava
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A NAPELEMES RENDSZEREKRŐL
Tényleg megszűnik a szaldós elszámolás?
A jövőben az is fizet villanyszámlát, akinek napelem rendszere van?
Akinek napelemes rendszere van az jelenleg is fizet „villanyszámlát”, ugyanis bármennyit
termel a rendszer, van egy alapdíj, amit éves szinten fizetni kell. (Pár ezer forintról van szó.) A
szaldó elszámolás évente egyszeri leolvasással, oda-vissza mérő órával folyamatos betáplálási
és vételi lehetőséggel, egyszeri elszámolással zárul. Ha többet fogyasztott, fizet, ha kevesebbet fogyasztott, visszakap
valamennyit a szerződő.

Az igazság a szaldós elszámolás megszűnéséről
Háttér: 2023. december 31-e után már nem lehet szaldós elszámolást kérni, ezt egy EU-s szabályozás miatt kell
meglépni. 2020 októberében megjelent egy hír az új lakossági vissza nem térítendő energetikai pályázatokról. Abban
leírták, hogy a vissza nem térítendő támogatásban részesülők csak 2021.06.30-ig kötött szerződéshez választhatják
majd a szaldós elszámolást – de ennek a kivitelezése ennyi idő alatt nem igazán esélyes. Viszont kiegészítették:
A 2023 végéig megkötött hálózati szerződéssel rendelkező, vissza nem térítendő támogatásban nem részesülő
háztartási méretű napelemes rendszerek esetén a jelenleg hatályos elszámolási szabályok (vagyis a szaldó
elszámolás) változatlanok maradnak.
TEHÁT: aki készpénzes megrendelő vagy hitelkonstrukcióval kívánja megoldani a rendszer kiépítését, azok most még
(várhatóan 2023 év végéig) szaldó elszámolásra szerződhetnek.

Összefoglalva:
• Aki 2023 december 31-ig a szaldós elszámolást választja, az a későbbiekben is ebben az elszámolásban marad.
• Kivéve aki vissza nem térítendő támogatást kap. Ők nem választhatják a szaldós elszámolást 2024 előtt sem.
Tehát a ebből az következik, hogy aki teheti, még előtte válassza ezt az elszámolási formát!
Kalkulációt, árajánlatot kérjenek tőlem is ár – érték arányban a legjobb, legkorszerűbb napelemre!

Boka Erika - 06 20 544 7555

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

Tavaszváró – tudnivalók kutya-macska vásárlás, örökbefogadás előtt
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 2021. ÁPRILIS 1-TŐL!
Tavasszal megszaporodik az örökbefogadható, elvihető, megvásárolható
kutyusok, cicusok száma. A korábbi cikkeinkben arról már írtunk, mit jelent a
felelős állattartás: egy élő, érző lényt nem lehet eldobni, mint egy plüssmackót,
ha ráun a család. A döntés meghozatala előtt fel kell mérni higgadtan, valóban
alkalmasak-e a körülmények, lehetőségek örökbefogadásra, vásárlásra.
Sokszor találkozunk olyan esetekkel, hogy a „tenyésztő” nem ad oltási könyvet, szerződést a kutyával, nincs
chipelve, és az oltásokat, féreghajtásokat sem tudja igazolni. A jóhiszemű új tulajdonos az állatorvosi
rendelőben szembesül azzal, hogy a kutyája valószínűleg semmilyen védőoltást nem kapott, férges, bolhás.
Szerződés, egyedi azonosító (microchip) hiányában a vásárló „futhat a pénze után”, főleg, ha a kiskutya
megbetegszik, esetleg elpusztul.
A visszaélések visszaszorítása érdekében az utóbbi időben számtalan hazai és közösségi intézkedés,
jogszabály született, amelyek célja az állatvédelmen felül a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmének
felügyelete.
A 2021. április 1-vel hatályba lépő rendelkezések* elősegítik a kutyatenyésztők, állatfelvásárlók, menhelyek
tevékenységének nyomon követhetőségét, a regisztrációhoz, és bizonyos esetekben állategészségügyi
engedélyhez kötött tevékenységét.
Mire kell figyelnünk leendő tulajdonosként?
1. Legfontosabb a szerződés! Egyértelmű adatokkal, dátummal, az iratminták letölthetők az internetről.
Szerződés (vásárlási / ajándékozási) hiányában az állatorvos nem tudja átvezetni a Petvetdata rendszerben
az új tulajdonos nevére az állatot.
2. Legalább egyszer oltott, hat hetesnél (de leginkább 8 hetesnél) idősebb kutyát vegyen meg!
3. Rendelkezzen állatorvos által kiállított oltási könyvvel, amelyben szerepelnek az eladó és az állat adatai,
egyedi állatazonosító száma (chip szám).
4. A „fajtatiszta” kutyák, macskák akkor tekinthetők fajtatisztának, ha az eladó törzskönyvet ad az állathoz, az
összes többi esetben az oltási könyvben „fajta jellegű” szerepel.
5. Kérjen kiskutyához egy darabot abból a takaróból, amelyen anyjával, testvéreivel aludt a kutyus korábban: az
alomtársai illata megnyugtatja, csökkenti a szállítási és a tartási hely változásával járó stresszt.
6. A tenyésztők általános felvilágosítást adnak a kutya igényeiről, és csomagolnak pár napra elegendő
kutyatápot.
7. A vásárlást követően javasolt állatorvoshoz vinni a kis kedvencet általános vizsgálatra és szaktanácsadásra,
belső-külső paraziták elleni kezelésre, a javasolt és kötelező oltások átbeszélésére.
*a Kormány 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről ill. a 2035/2019/EU rendelet
kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó előírásai

„A macska nem ravasz, a nyúl nem gyáva, a liba nem
buta, a galamb nem szelíd, az oroszlán nem a vadon
királya és a méh nem nyárspolgár. Nyugodjunk bele,
hogy egészen más síkon mozognak, mint az ember és
tulajdonságaik is egészen mások. Egy előnyük
mindenesetre van az emberrel szemben: nem ismerik
a nagyképűséget.” (Bálint György)

dr. Kelemen Ferenc
állatorvos-menedzser, szakállatorvos
Telefon: 06 30 530 1513

www.kiskapocs.hu
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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!
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

ISKOLACSALOGATÓ
A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda nagy-nagy szeretettel várja az érdeklődőket.

Miért érdemes intézményeinket választani?
nyugodt
környezet

görög
hagyományőrzés

iskolabusz
Pusztaszabolcsról

gyermekbarát, nyitott
szellemű tantestület
színvonalas oktatás,
anyanyelvi és kétnyelvű
pedagógusok

nyári görögországi
táborok

alacsony létszámú
csoportok, osztályok,
családias légkör

görög, angol nyelv
oktatása

változatos tanórán
kívüli programok

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus segíti
a gyerekek fejlődését
Ha felkeltettük érdeklődését, látogasson el hozzánk gyermekével együtt, a felvétel folyamatos!

Tel.: 06 30 163 55 15, 06 30 720 80 65

www.belosuli.hu
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Márciusi horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
Helyezzen kellő hangsúlyt a kommunikációra – különösen
a párkapcsolatában –, hogy megelőzze a konfliktusokat!
Bika (április 21. - május 20.)
Szerencsés időszaka következik: bármilyen nehézség
felbukkan, máris adódik hozzá segítő és megoldás!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Valami mozgásformát kell kezdenie, ha meg akarja őrizni
testi és szellemi frissességét! Ha sportol, bővítse a
szabadban töltött mozgásidőt!
Rák (június 22. - július 22.)
Most Ön mellett állnak a csillagok, ezért ne felejtsen el
körülnézni döntései előtt!
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Kihívások várják a munka területén, de nincs mitől
megijedni – felkészülten, körültekintően és ha kell,
segítséggel meg tud mindent oldani!
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Megéri nagy energiát fektetni munkájába, elképzeléseibe,
a megálmodott tervek megvalósításába, mert sikeres
időszak vár Önre!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Az otthona kerül figyelme középpontjába: felújítás vagy
átalakítás, de lehet, hogy csak egy átrendezés
megmozgatja Ön körül az energiákat!
Skorpió (október 24. - november 22.)
Érzelmi életét érintő események várhatók családi életével
vagy az egészségével kapcsolatban, arra ügyeljen, ne
ragadják el az indulatok se pozitív, se negatív irányba!
Nyilas (november 23. - december 21.)
Fura helyzet teremt kihívást az otthonával kapcsolatban –
ne akarja egyedül megoldani, kérjen szakszerű segítséget
minél hamarabb!
Bak (december 22. - január 20.)
A spontaneitás lesz jellemző elkövetkező heteire! Szinte el
sem hiszi, hogy akkor is mehet valami egyszerűen és
gyorsan, ha nem tervezi meg előre lépésről lépésre.
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Önnek a pénzügyek kerülnek a középpontba! Megfontoltan
költsön, körültekintően használja ki kereteit, és semmiképp
se felejtkezzen el a tartalék létrehozásáról sem!
Halak (február 21. - március 20.)
A szerelem kap nagyobb szerepet mindennapjaiba az
eddigiekhez képest! Szeressen, engedje, hogy szeressék,
éljen szíve szerint, nem fogja megbánni!

A közelmúltban történt egyik „Kapocstelepülésen” az a tragédia, amely
összefogásra hívja a közösséget.
A 2021. márciusi és áprilisi szám minden
egyes hirdetéséből 500 – 500 Ft-ot
felajánlok a kislánynak!
Boka Erika
A Baptista Szeretetszolgálat felhívása:
Gyűjtést indít az árván maradt 6 éves
kislány javára a Baptista
Szeretetszolgálat.
Egyetlen napon belül veszítette el
mindkét szülőjét Covid fertőzés miatt az
a vidéki gyermek, akit a baptista
közösség felkarolt, és támogatni fog
helyzete rendeződéséig. A kislány anyai
nagyszüleinél került elhelyezésre,
akik hálásak minden adományért.
A Baptista Szeretetszolgálatot a család és
a barátok keresték meg azzal a kéréssel,
hogy nyújtson szervezeti hátteret az
adományok fogadásához.
Hiszünk a közösség erejében!
Kérjük, támogassa Ön is az árván
maradt kislányt!
UniCredit - 10918001-55555555-55555555
OTP Bank - 11736082-20054403-00000000
Közlemény: "Borostyán”

Kikelet hava

www.kiskapocs.hu

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

Minőségi ágdarálás!
Szombati- István
06 30 570 8828

MASSZÁZS

A gyógy- és sportmasszőr házhoz is megy!
• Frissítő, relaxáló svédmasszázs
(30, 45, 60 perc);
• Sportmasszázs (30, 45, 60 perc);
• Aroma olajos masszázs (30, 45, 60 perc);
• Relaxáló arcmasszázs (arc, nyak,
dekoltázs 20 perc)
• Shea vajas puhító lábmasszázs
• Cellulit masszázs (köpölyözéssel vagy
tekercseléssel)

Bejelentkezés telefonon:
06 30 734 5970

•

kapocs@kiskapocs.hu
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dr. Nagy Zsuzsanna
ügyvéd

06 20 428 2456
iroda@drnagyjog.hu
Jogi tanácsadás
Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek
Bankok, hivatalok, bíróságok,
végrehajtók, munkáltatók
előtti képviselet
Cégekkel, válóperrel
kapcsolatos ügyintézés

Időpontok 9 és 17 óra között
előzetes egyeztetéssel.
Igény esetén ügyintézés az otthonában!

PEDIKUR ÉS
LÁBÁPOLÁS
A szakember
házhoz is megy!
Bejelentkezés
telefonon:
06 30 734 5970
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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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