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Adony > Beloiannisz > Besnyo > Ercsi > Iváncsa > Kápolnásnyék > Kulcs > Pusztaszabolcs >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > Sinatelep > Szabadegyháza > Zichyújfalu
Kombinált TŰZHELY
60 cm széles, légkeverés,
ajtóba épített hőfokjelző,
szikráztató, sütőtér
világítás.
Kapható fehér és inox
kivitelben.
A fehér kivitelű ára:
84.900 Ft

Candy MOSÓGÉP
5 kg ruhatöltet,
1200 fordulat/perc
centrifuga,
telefonról vezérelhető,
digitális kijelző
Ára:
89.900 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
Esetleges helyesírási hibákért, elírásért felelősséget nem vállalunk!

13.900 Ft

12.900 Ft

19.900 Ft

Húsvéti
akció!

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

Candy
hűtőszekrény
160 cm magas,
felülfagyasztós,
197 l hűtőrész,
50 l fagyasztórész
fehér színben
Ára:
74.900 Ft
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Lábápolás otthonában!

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77
https://italiaizei.hu
Zöldhulladék elszállítása
Teljes körű kertészeti munkák
Építőanyag és tüzelő szállítása
06 30 253 47 81
06 30 294 52 63
Kulcsárné A. Rozália • Kulcsár Attila

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edig pedikűrös

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

PAPÍR-KINCS

MORVA KERTÉSZET

FOLYAMATOSAN NYITVA VAGYUNK
a szokásos nyitva tartással!
Cadbury töltött tojások, különleges
édességek, teák húsvétra
vagy csak úgy.
Húsvéti barkácsolás alapanyagok,
egység csomagok,
dekorációs kellékek.

Balkonnövények,
egynyári palánták, muskátlik
és kaspós virágok árusítása

Papírbolt Adony

Rengeteg lego, fejlesztő játékok,
sok-sok ajándékba való minden
korosztálynak.
Ezüst ékszerek hihetetlen jó áron,
hatalmas választékban!
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

2457 Adony, Dózsa György út 6/A
Tel: (25) 231-191, mobil: (30) 726 6099
E-mail: morvakerteszet@gmail.com
facebook: Morva Kertészet

Szelek hava
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Kedves Olvasók!
K
Az a jó a természetben, hogy teszi a dolgát időről időre, és bár az emberek
A

már jócskán belepiszkáltak az élővilágba, azért tavasszal csak elkezdődik
egy új életszakasz! Ahogy éled körülöttünk az állat- és növényvilág,
színesedik és világosodik a Föld, kedvet kapunk mi is megújulni. Érdemes
kihasználni ezt az alkalmat a váltásra, változásra, hiszen a szemünk előtt
zajlik az ÉLET, örömujjongással fakadnak dalra a madarak és egyre több a
NAPSÜTÉS!
Új korszak kezdődik most, amiben itt az idő elengedni lejárt fogadalmakat, elavult nézeteket,
Ú
megszokott, de előre nem vivő tevékenységeket. A tavaszi nagytakarításban talán a lakás
szellőztetésén kívül a fejünkben is szelektálni kell a gondolatokat, és nyitnunk valami új felé.
Felvállalhatunk érzéseket, érzelmeket akkor is, ha ez nem túl divatos manapság – és
elsősorban vállaljuk fel magunkat minden tulajdonságunkkal! Itt az idő, hogy beengedjük az
életörömöt a mindennapjainkba, hogy a MOST-ban legyünk és ne tekingessünk vissza folyton,
és főleg ne rettegjünk a jövőnktől. Az elfogadást kezdjük saját magunkkal és azokkal, akik
szeretnek bennünket! A változást, a megújulást magunkon kezdjük – a többi majd jön, ahogy
jönnie kell!
Szép tavaszt, magunkra (és egymásra) találást kívánok szeretettel!
Sz
Boka Erika

B E

Juhász Gyula: Az élet szonettje
„...És minden alkony opálosan éled
És minden hajnal szőkén rámkacag
És mindig forrnak vágyak és nyarak,
Be csodás vagy, csókok szülötte, élet!

És nem fáradok el téged szeretni
S téged gyűlölni, lázas csoda, élet,
Naponta vággyal járulok elébed

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 3. 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. április 21.

Impresszum

S bár mindig közelebb a szürke semmi,
És mindig küldesz új bánatokat
Te egyre szépülsz, mélyülsz s én szegény,
És új reményt is, ami dalra méltó
És szemeket, amelyek, mint a mély tó, Úgy érzem, gazdag voltam benned én.”
Balzsamot adnak nékem s titkokat.
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Szelek hava

HELYESBÍTÉS
A februári címlapon tévesen adtunk meg egy termékárat,
amellyel sajnos kellemetlenséget okoztunk. Az elírást
olvasónk jelezte, aki csalódott a történtek miatt. Elnézésüket
kérjük a hibáért!
Dr. Németh István ügyvéd hirdetésében a márciusi szám 9.
oldalán tévesen 2020-as év jelent meg. Természetesen 2021ben várja ügyfeleit az Ügyvéd úr, de egyelőre nem
személyesen, hanem telefonon és emailben.
Köszönjük megértésüket, néha belefutunk mi is valami
tévedésbe.
Boka Erika

KUMMER ANTAL
víz- és fűtésszerelés

Kisebb
munkákat
is vállalok!

•
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Minden, ami fuvar!
Fuvarozás
billenő platóval:

ömlesztett áru, tüzelő,
építési anyagok,
méteráru, törmelék, sitt stb.

Minőségi ágdarálás!
Szombati- István
06 30 570 8828

Telefon:
06 30 4256 707

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

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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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 • 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.

Szelek hava
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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

GÉPI FÖLDMUNKA
alapásás, tereprendezés, konténerrakodás
Csányi Péter Pál
2456 Besnyő, Petőfi Sándor utca 38.
Telefon: 06 30 86 42 318

Légkondicionáló berendezések telepítése,
karbantartása, javítása.

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

Tel.: 06 70 429 64 38
E-mail: gomoriklima@gmail.com

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

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

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

FUVAROZÁS
3,5 tonnás billenős kisteherautóval
Sóder, homok, egyéb
építőanyagok fuvarozása;
KONTÉNERES sittszállítás
gépi rakodással
Tereprendezés és egyéb mini
rakodógépes munkálatok.

Czelecz Zsolt
06 20 574 78 95

Szelek hava

www.kiskapocs.hu

Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!
Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók
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Víz-, fűtésés csatornaszerelés
Vágó Bence

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

0630 5266 759
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

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

• 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

Jakus István egyéni vállalkozó
Mindenfajta
• sitt elszállítás
• gépi földmunka
• fűnyírás,
• ömlesztett anyag
ágdarálás, favágás
szállítás 24 tonnáig • úthengerezés

Tel: +36 30 826 56 12
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ZÖLD SAROK
ÁPRILIS 22. - A FÖLD NAPJA

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Odafigyeléssel, megengedéssel, együttérzéssel sokat tehetünk azért, hogy a bennünket körülvevő
színes világ ne veszítsen olyan gyors ütemben fényéből! Az évnek mind a 365 napja lehetőséget ad arra,
hogy tegyünk valamit környezetünkért, a világnapok pedig figyelmünket irányítják az adott területre.
Például Az év élőlényeire:

2021 MADARA A CIGÁNYCSUK
LISZTES BERKENYE AZ ÉV FÁJA
AZ ÉV EMLŐSE A HERMELIN
AZ ÉV ROVARA A KACSAFARKÚ SZENDER
ÓRIÁS BOCSKOROSGOMBA AZ ÉV GOMBÁJA
2021 KÉTÉLTŰJE A ZÖLD VARANGY
VETÉSI KONKOLY AZ ÉV VADVIRÁGA
AZ ÉV HALA A JÁSZKESZEG
Itt a tavasz, megkezdődtek a kerti munkák, fák, bokrok metszése, kivágása. Nem tud mit kezdeni a
megmaradt gallyakkal, ágakkal?

Itt a lehetőség: darálja le és használja fel!
Természetes - később komposztálható - talajtakaró anyag, mely megóvja újonnan ültetett
növényeit a kiszáradástól!
Az ültetést követően a növény töve köré 5 - 10 cm vastagon terítsen fadarálékot, és máris sokat tett
a klímaváltozás talajt szárító negatív hatása ellen, ráadásul növénye gyökérzete számára is több
víz marad a talajban. Ezek mellett a gyomok növekedését is nehezíti, megállítja.
A későbbiek folyamán a darálék belerohad a talajba, táplálja a növényeket, lazítja a föld
szerkezetét.
A vegyes gally-apríték tulajdonságai:
• Többféle növény, ág, gally darálásából készült termék: vastagabb ágak darálékától kezdve
apróbb gallyak, levélrészek is vannak benne. A többféle kiindulási anyag keverékének
következtében majdnem pH semleges.
• Ha már nincs rá szükség vagy lecserélnénk, nagyon jól komposztálható.
• Kiterítésével csökkenthetjük a talaj kiszáradását, tömörödését, élénkül alatta a talajélet.
• Bomlásából a növény számára felvehető tápanyagok szabadulnak fel
• Kiválóan alkalmas frissen ültetett növények tányérjának takarására, virágágyak, cserjefoltok
gyommentesen tartására;
A fenyőkéreg savanyítja a talajt, belerohad a talajba, lazítja,
gyommentes lesz a terület.
Ha nincsenek ágai, kevés a famaradvány, amit le
lehetne darálni, de szüksége lenne némi darálékra
kertje szépítésére, ápolására:

Vásárlásra is van lehetőség!
Zsákos kiszerelésben kapható 2.000 Ft/zsák áron.
Hívjon bizalommal!

Szombati István • 06 30 570 8828

Szelek hava
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BIZTONSÁGBAN OTTHON(UNK) IS!
A Generali Biztosító Zrt. azon kevés társaságok közé tartozik, amely a sikeres pályázati kiírásokat követően 2021. április
1-jével elindítja (a korábban már rendkívül sikeres) HÁZŐRZŐ Otthon-, és életmód biztosítása mellé a Házőrző
MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT Otthonbiztosítását is – rövid nevén MFO -, melyet a Magyar Nemzeti Bank szigorú
előírásainak megfelelően, a korábbi módozat mellé kínál ügyfeleinek.
Az MFO termék legfontosabb elve az összehasonlíthatóság megteremtése volt, így a jövőben lehetőséget teremtünk
arra, hogy ügyfeleink egyszerűen megismerhessék, összevethessék cégünk lakásbiztosítási ajánlatát másokéval.
Kiemelten fontos szempontunk volt, hogy a legnehezebb helyzetben, a megélhetést fenyegető vagyoni károk esetén
minden eshetőségre felkészülve segítsük ügyfeleinket egy kedvező díjszabású termékkel. Ezért ha nehézséget okoz
Önnek a jelenlegi díjat fizetni vagy még egyáltalán nem rendelkezik jelenleg
otthonbiztosítással, akkor tökéletes választás lehet a Házőrző Minősített Fogyasztóbarát
Otthonbiztosításról tájékozódni és egy díjkalkulációt kérni, mert:
• rugalmas, bármilyen ütemben és bármilyen módon fizethető, akár csekken is;
• 20-nál több kiegészítő fedezet választható hozzá;
• online és személyesen is köthető;
• megváltozott életmód vagy egyéb fedezetigény-bővülés, -szűkítés esetén szinte
bármikor átdolgozható.
A vagyon-, baleset- és utasbiztosítást kötő Ügyfeleimnek azt szoktam kívánni: Legyen kidobott pénz! – hiszen ez
azt jelenti, nem érte őket kár! Most kiegészíteném azzal, hogy Legyen kevesebb az a kidobott pénz! – és
természetesen maradjanak kár nélkül!
Ha Ön szeretne ajánlatot kérni vagy modernizálná, aktualizálná meglévő biztosítását és szívesen összehasonlítaná egy
új termékkel, hívjon vagy küldjön nekem sms-t!

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

Kutyák szívférgessége - egyre gyakrabban előforduló parazitózis
Az átlagos napi hőmérséklet emelkedése aktíválja a szúnyogokat is, a
szívférgek köztigazdáit. Ettől a pillanattól fogva újra komoly figyelmet kell
fordítani erre a férgességre.
A szívférgesség (kórokozó: dirofilaria immitis), hazánkban is emelkedő
számban előforduló kórkép, leggyakrabban kutyákban, ritkábban
macskákban, esetenként vadászgörényekben. A szívférgesség az elmúlt 10
évben jelentkezik egyre gyakrabban Magyarországon. 2010 óta az esetek száma emelkedik, és ezek között
egyre nagyobb arányban halálos kimenetelűről számolnak be. A kifejlett férgek a szív körüli nagyerekben, főleg
a tüdő artériában élnek, és a szív utolsó dobbanása során képződő szívóerő hatására sodródnak a jobb
kamrába. A féreg jelenléte súlyos fertőzöttség esetén halálos is lehet. A fertőzött kutya ereiben élősködő férgek
nőstényei első stádiumú (L1) lárvákat „szülnek”, amelyek a vérkeringéssel a bőr alatti erekbe is eljutnak. Innen a
szúnyogok a vérszívásuk során felveszik a továbbfejlődő parazitát kb. 14 nap után - egy másik vérszívás
alkalmával – oltják be a fogékony kutya szervezetébe. Ezt egy bonyolult, az eb szervezetében több hónapig
tartó lárvavándorlás követi, míg a féreg a számára megfelelő tartózkodásai helyet megtalálja. A fejlődés teljes
időtartama kb. 6-8 hónap. Az enyhe, pár féreggel történő fertőződés nem okoz klinikai tüneteket, de lehetőséget
ad a férgesség fenntartásához, és a szúnyogok aktivitásának köszönhetően a betegség széles körben való
elterjedéséhez. A már meglévő férgesség gyógykezelése nagyon kockázatos vállalkozás, hiszen az elölt férgek
szétesnek, és a vérkeringésben sodródva, érszakaszokat zárhatnak el komoly keringési elégtelenséget okozva
az adott területen. Másik lehetséges megoldás a férgek műtéti úton történő eltávolítása. Ezt jelenleg külföldön
néhány specialista végzi, hazánkban nem számít rutin beavatkozásnak, és igen költséges. Egyszerűbb
megoldás a bántalom megelőzése, mint a kifejlett férgek elpusztítása. Magyarországon olyan állatgyógyászati
készítmények vannak forgalomban, amelyeket havonta alkalmazva a szúnyogok által beoltott féreglárvák
(mikofiláriák) elpusztíthatók, így a kifejlett férgek kialakulására nincs lehetőség. Az első preventív kezelés előtt
meg kell állapítani a fertőzöttség meglétét vagy hiányát. Ez nagyban befolyásolja megelőzési stratégia
összeállítását. Erről a lehetőségről érdeklődjön a kedvencét kezelő állatorvosnál.
A szívférgességnek közegészségügyi jelentősége is van, mert emberekben is képesek a szúnyog által beoltott
lárvák vándorolni, de a férgesség nem alakul ki szerencsére. A hatékony védekezés érdekében a házi
kedvencek betegség-megelőző kezelésével együtt szúnyogot írtani szúnyogot távoltartó rácsepegtető
oldatokat (spot on-t) alkalmazni.
dr. Kelemen Ferenc
állatorvos-menedzser, szakállatorvos
Romhányi József:
Telefon: 06 30 530 1513
Mókusmese
„Dió-tetten ért egy kis
mókust a gazda.
Ketrecre ítélte, de
nem bántalmazta.
Majd meg is kedvelte
szegény rabfiókát,
s megetette vele
az összes dióját.
Mikor mind felfalta
a mohó mihaszna,

gazdánk egy nagy zsákkal
rohant a piacra.
Hogy elfogyott, bőven
hozott neki menten,
de fogva tartotta,
nehogy megint csenjen.
Őszig hét zsák diót
vett még a foglyának.
Ez is állatmese.
De melyik az állat?”

Szelek hava
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A NAPELEMES RENDSZEREKRŐL
Akinek napelemes rendszere van,
jelenleg a szaldó elszámolással
(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.
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.
Aki 2023 december 31-ig a szaldós elszámolást
választja, az a későbbiekben is ebben az
elszámolásban marad.
Tehát a ebből az következik:
aki teheti, még előtte válassza
ezt az elszámolási formát!

•

kapocs@kiskapocs.hu

• 13 •

Részidőben munkatársat, esetleg
alvállalkozót keresek FAIPARI
céghez. Olyan jelentkező
fényképes bemutatkozását várom,
aki munkájára és megjelenésére
igényes, és önálló
feladatvégzéshez
alapismeretekkel rendelkezik.
joskahajoska@gmail.com

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

GÉPI FÖLDMUNKA
Alapásás, árokásás, bontás, törmelék elszállítás,
tereprendezés, egyéb földmunka
Szállítás saját autóval!

Kalkulációt, árajánlatot kérjenek tőlem is ár – érték
arányban a legjobb, legkorszerűbb napelemre!

Bővebb információ kérhető személyesen vagy telefonon!
Adony, Deák F. u. 1341/20. (a 21-gyel szemben)

Boka Erika - 06 20 544 7555

Tel: 06 30 423 6014

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

• 14 •

www.kiskapocs.hu

Áprilisi horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
Olyan döntéshelyzetbe kerül, amelyhez minden
jártasságát, kapcsolatát és a csavaros észjárását is be kell
vetni, de megéri a fáradság!
Bika (április 21. - május 20.)
Ne legyen türelmetlen, ha problémája nem egyik napról a
másikra oldódik meg! Járja körbe a témát, lehet, hogy más
aspektusból még jobb megoldást talál!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Családjával, otthonával kapcsolatban kerül nehéz
helyzetbe. Egy jó beszélgetés egy baráttal vagy közeli
ismerőssel segíthet a megoldásban!
Rák (június 22. - július 22.)
Utazást ígérnek a csillagok! Akár munka, akár
kikapcsolódás, esetleg tanulás miatt indul útra, nagy
kalandok, felejthetetlen élmények várják!
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Összekuszálódhatnak pénzügyei, ha nem higgadtan
gondolkodik. Most jó lenne a pénzügyi manőverekkel
kapcsolatban időt nyerni, később jobb döntést hozhat!
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Szerelmi életében változás lehetősége merül fel, jó lenne,
ha nem az eszére, hanem a szívére hallgatna!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Most a szív kerül gondolatai középpontjába! Bármi döntést
hoz, legyen őszinte önmagához és párjához, ha
párválasztás előtt áll, engedjen az új dolgoknak!
Skorpió (október 24. - november 22.)
Ha párkereső, szerető és hűséges társsal hozza össze a
sors, akivel egy életre szóló, boldog kapcsolatot alakíthat
ki.
Nyilas (november 23. - december 21.)
Nagyobb kihívásokra nem kell számítania, de ez nem
jelenti azt, hogy lazíthat, főnöke figyelmét semmit sem
kerüli el!
Bak (december 22. - január 20.)
Magabiztosan helyt áll munkahelyén, ami javítja
előléptetési esélyeit és munkájának értéke is nő.
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Munkahelyén többször kell rátermettségét bizonyítani, ami
nyomás alatt tartja, de szakértelme kifogástalansága
átsegíti a nehézségeken.
Halak (február 21. - március 20.)
Családi életében lehet valami nézeteltérés, de kezelni tudja
a helyzetet, meg is oldja, csak ne nagyolja el a problémát!
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FELELŐSSÉGGEL DÖNTENI AZ EGY
SZÁZALÉKRÓL, most még fontosabb, mint
eddig! A civil szervezetek, alapítványok egy éve
nem tudnak jótékonysági rendezvényeket
szervezni, előadásokat tartani – vagyis elestek
bevételi lehetőségeik egy részétől!
Javasoljuk, mindenki felelősségteljesen
válasszon a szervezetek közül olyant, amelyet
szívesen támogat adójának felajánlható
egy százalékával!
Évek óta segítünk összegyűjteni a
környezetünkben működő civileket, a
legfontosabb országos szervezeteket.
Válasszanak szívük szerint!

Ercsi Egészséges Életmód Egyesület:
18003493-1-07
Magyar Rákellenes Liga:
19653417-2-43
Magyar Természetvédők Szövetsége:
19014654-2-43
Remény a Leukémiás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány: 18557071-1-09
Szironta Együttes: 18501472-2-07

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

Szelek hava
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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!

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

Kerítések,
kocsibeállók
komplett
kivitelezését
vállaljuk!

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

Redőnyök,
árnyékolástechnika
Kocsibeálló

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

Telefon: 06 70 433 36 40

INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

TEL.: 06 70 433 3640
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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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