térségi kis kapocs
Ingyenes információs és hirdetési havilap

2021. május

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

Telepítési díj: 500.000 Ft

Daikin 3,5 kW split klíma

Midea 3,5 kW split klíma

szereléssel együtt
255.000 Ft

szereléssel együtt
200.000 Ft

Telepítési díj: 60.000 Ft

8 kW hőszivattyú

Telepítési díj: 60.000 Ft

telepítéssel együtt
1.868.500 Ft
Beépíthető
szett

Totalcook BE11 +
Totalcook RT021 +
Totalcook D001
beépíthető szett
195.250 Ft
Totalcook BE5 +
Totalcook E440
107.800 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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űnyírás
avágás
uvar

Ömlesztett áru, tüzelő,
építési anyagok, méteráru,
törmelék, sitt stb.
szállítása

Szombati- István
06 30 570 8828

•

kapocs@kiskapocs.hu
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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

FESTÉKBOLT

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony

Ercsi, Dózsa György út 23.

GYEREKNAP, BALLAGÁS,
CSALÁDI ÜNNEP?

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 7 - 17 óráig
szombaton 8 - 13 óráig
vasárnap zárva

Minden alkalomra, miden korosztálynak
találhatsz kedves / szép / finom / hasznos
apró vagy értékes ajándékot üzletünkben.
Héliumos lufik, party-kellékek dekorációk, képeslapok, fejlesztő
játékok, mesekönyvek...

SZÍNKEVERÉS
HELYBEN!

Telefon: 06 30 634 6439
Szarvas Zoltán
szobafestő-mázoló,
tapétázó
06 30 752 4859

OVIS BALLAGÁSRA iskolatáska,
tolltartó, sulis kellékek.
NÉZD MEG A NETEN
(www.arsuna.hu)
ÉS RENDELD MEG TŐLÜNK!
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

Ígéret hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Kedves Olvasók!
K
Milyen nehéz megállni, hogy ne irányítsam a Sorsot! Szeretném diktálni a tempót,
M

a történéseket, türelmetlenül várom az eredményt és hajlamos vagyok a
csüggedésre, ha valami nem sikerül – vagy nem úgy valósul meg, ahogy
elterveztem! Nem jellemző rám, hogy lógatom az orrom, de bevallom, az érzelmi
hullámvasút engem is elért az elmúlt hetekben, és nem mindig tudom elég szépnek
látni a világot. Kemény próbákat tett – tesz elénk az élet, és ebben a kavarodásban
megtalálni az egyensúlyt kész művészet! Bárhogy fáj, el kell engedni azt, ami
idejétmúlt, és tovább kell lépni a nem működő helyzetekből. Búcsút intünk
embereknek, tárgyaknak, munkahelynek, kényelemnek, megszokásnak – és felvállalva a bukás
lehetőségét elindulunk egy új úton. Minden tavasz egy új kezdet, egy új út, ami színeivel, illatával és
csábító zsongásával magával ragad bennünket (szerencsére), és mire észbe kapunk, már nincs
visszaút, benne vagyunk a sűrűjében! Hát ki kell venni belőle, ami a miénk, hozzá kell tenni, ami szívből
jön, kilépni a taposómalomból és a tárgyak bűvköréből, és önfeledten beleolvadni a világba! Könnyebb
leírni, mint megvalósítani. Mert nem egyszerű dolog a szívünk szerint élni! Mert bukdácsolunk, néha el is
esünk, de ha nem tévesztjük szem elől a célunkat, esélyes, hogy elérjük. Csak hinni kell benne, erősen
hinni, és szeretettel keresni a megoldást. A jutalmunk pedig az a boldogság, amit a jól végzett feladat, a
siker és elégedettség vált ki belőlünk. Keressük ezt a félelmek helyett!
Szívből kívánom, hogy mindannyian találjuk meg a belső békét, és ehhez legyenek társak, akikkel
Sz
megoszthatjuk a mindennapjainkat!
Illyés Gyula: Szeress, ne kérdezd
(részlet)

Erika
BBokaE

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 4. 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. május 19.

Impresszum

„Szeress, ne kérdezd, hogy miért,
ha nem magamért: magadért,
a jövőért, egy napodért,
ezért a meleg mosolyért,
mit mégis ízlelhetett ajkad,
ennyiért,
ízéért e friss pillanatnak.”
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Lábápolás otthonában!

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edig pedikűrös

Zörényi
Gumiszerviz

Pusztaszabolcs, Kastély utca 3.

SZOLGÁLTATÁSAIM:

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

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

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

Veszettség elleni
kötelező oltás 2021-ben
MÁJUSI AKCIÓ!
DR. NEMES LÁSZLÓ
állatorvos
PUSZTASZABOLCS,
BÉKE UTCA 53.
TEL: 06-20/97-05-987
Jelentkezzen Ön is kedvencével az idei kötelező
veszettség elleni oltásra!
Az oltás ára 5.000 Ft, ami tartalmaz 1 db féreghajtó
tablettát. (Minden további tabletta 250 Ft.)

Ígéret hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Gépi földmunka
SZABÓ ZSOLT
tereprendezés REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ
betontörés • Új mérőhelyek
alapásás kiépítése
• Teljesítménybővítés

Tel.: 06-30/483-68-58
Sztavropulosz Szoririsz e. v.

Az elvégzett munkákra garanciát vállalok!

Telefon: 06 20 5524976

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77
https://italiaizei.hu

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

•

kapocs@kiskapocs.hu

2021. május

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

KUMMER ANTAL
víz- és fűtésszerelés

Kisebb
munkákat
is vállalok!

Telefon:
06 30 4256 707

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

Ígéret hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Jakus Földmunka Kft.

Légkondicionáló berendezések telepítése,
karbantartása, javítása.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

Tel.: 06 70 429 64 38
E-mail: gomoriklima@gmail.com
Székesfehérvár, Károly J. u. 45.

30/227-9035

Tel: +36 30 826 56 12
ADONYI VASTELEP ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

e-mail: info@ek-ingatlan.hu
Ingatlanközvetítés egyszerűen, kötöttségek nélkül

Zsalukő • Vasanyag • Cement • Mész • Sóder • Homok

KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT

Alapásás, árokásás, bontás, törmelék elszállítás,
tereprendezés, egyéb földmunka

sikerdíjunk 2-3%
kizárólagosság nélkül!

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

HÁZIKERT GONDOZÁS
FAKIVÁGÁS ÁGDARÁLÁSSAL, fűnyírás stb.
Lakásfelújítás, villany, tető,
belső munkálatok SZÁMLÁVAL!
Szakképzett kisgépszerelői kártyával
rendelkezve átvállaljuk kertgondját,
felújítási gondját.

GÁLL SZABOLCS
egyéni vállalkozó
06 20 442 0124
06 20 357 1459

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

GÉPI 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
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

térségi kis kapocs
ÖN IS HIRDETNE?

Hívjon fel! 06 20 544 7555 vagy 06 25 225 234
Írjon e-mailt! kapocs@kiskapocs.hu
Küldjön levelet! 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 12.
A vállalkozói keretes hirdetések tervezése,
készítése is benne van az árban!
KÉRJEN AJÁNLATOT!
Lakossági apróhirdetés: 800 Ft / 180 leütésig
amely ajánlat kizárólag magánszemélyek apróhirdetéseire
és nem vállalkozói hirdetésekre vonatkozik!

•8•
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ZÖLD SAROK
„CseppetSem!” Program - Használt sütőolaj begyűjtése

Környezetünkben már több településen működik a használt sütőolaj begyűjtése. Pár
évvel ezelőtt a benzinkúton történő leadási lehetőségről írtam, most bemutatom Önöknek
az egyre terjedő, helyi gyűjtést lehetővé tevő módszert. Több cég foglalkozik ezzel az újrahasznosítással, én a „CseppetSem!” Programot mutatom be most, és szeretném felhívni
a figyelmet a mozgalom jelentőségére:
• Magyarországon fejenként 13,7 kilogramm használt sütőolaj és sütőzsiradék keletkezik,
melynek kb. 70%-a a háztartásokból kerül ki.
Avisszagyűjtés mindössze 0,2 kg/fő/év volt.
• A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír
rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz,
mely a háztartásból kikerülve hatalmas
károkat okoz. Egyetlen liter használt sütőolaj
1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni
és fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
• A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz: jelentős része a
települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket és
patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli.
• Aszelektív gyűjtési rendszer mentesíti a települési csatornahálózatot és a szennyvíztisztítókat
a szennyező anyagtól, csökkentve ezáltal az önkormányzatok üzemeltetésre fordított
kiadását is. Csatornázatlan településeken legtöbbször a földbe kerül az olaj, mely erősen
szennyezi a talajt, elégetve pedig rákkeltő füstöt termel.
• Az összegyűjtött olaj 100%-ban újra-hasznosításra kerül: a feldolgozás során biodízel
alapanyag készül belőle.
• A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karbantartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben
történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben a gyűjtőbe kell helyezni az
olajat, önteni nem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye.Agyűjtő
cég előre egyeztetett időpontban, rendszeresen és igény szerint biztosítja az elszállítást
és az edények cseréjét.
• A szolgáltatás díjmentes, a partnereket semmiféle pénzügyi kötelezettség nem terheli. A
gyűjtőcég ezen felül minden hasznosítható begyűjtött kilogramm sütőolaj után 25 forint
visszatérítést ad egy, az önkormányzat által megjelölt szervezetnek (iskola, óvoda, alapítvány,
egyesület, környezetvédelmi alap), így a környezetvédelmi előnyök mellett a település némi
bevételhez is juthat, mellyel saját intézményeit támogathatja.

A részletekről honlapjukon tájékozódhatnak: www.cseppetsem.hu

Ígéret hava

www.kiskapocs.hu

IVÁNCSAI TÜZÉP

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!
Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók

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 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

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

www.kiskapocs.hu
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Állatorvosi sorok
EBOLTÁS 2021.

Megyénkben hagyományosan májusban került megszervezésre az ebek összevezetett oltása: veszettség elleni
immunizálása. Ennek ütemezése idén, a jelenlegi járványügyi
helyzetben bizonytalan.
Az engedélyezett állatorvosi rendelőkben és háznál, a
tulajdonos megrendelésére természetesen elvégezhető az ebek „éves kötelező oltása”.
Évről évre fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a veszettség zoonozis: állatról emberre
terjedő betegség, és időben elkezdett kezelések hiányában az ember halálához vezet.
Ebmarás, macskaharapás v. bármilyen vadon élő állat harapása (pl. szelídnek tűnő róka)
esetén haladéktalanul keresse fel háziorvosát! Minden esetben javasolt tetanusz anatoxin
beadatása, ha ön öt éven belül nem kapott tetanusz oltást. Ha a kutya, macska rendelkezik
érvényes veszettség elleni oltással, a sebkezelésen kívül nincs további teendő.Amennyiben
a kutya, macska 365 napon belül nem kapott veszettség elleni védőoltást, úgy oltatlannak
minősül. Ilyen esetekben a háziorvos értesíti a hatósági állatorvost, aki elrendeli az
ebmegfigyelést.
Aki teheti, vakcináztassa macskáját is, és gondoskodjon külső-belső parazita elleni
védelméről! Az oltások során rendelői környezetben a részletes klinikai vizsgálat fényt
deríthet alattomosan kialakuló betegségekre pl. méhgyulladás, cukorbetegség,
vesebetegség, szívelégtelenség, amelyekre igen korlátozott mértékben adódik lehetőség
az összevezetett oltás során.
Amásik tavaszi "slágertéma" az ivartalanítás: számos rendelő, önkormányzat hirdet ilyentájt
ivartalanítási kampányt. Óriási előrelépés a felelős állattartásra nevelésben a napokban kiírt
pályázat: az 5000 lakos alatti települések pályázhatnak ivartalanításra, veszettség oltásra,
chipelésre. Reményeink szerint több hasonló kezdeményezés javítani fogja kutyáinkmacskáink életminőségét, állattartási kultúránkat.
dr. Kelemen Ferenc
menedzser-állatorvos,
szakállatorvos
Telefon: 06 30 530 1513

dr. Rigó Zsuzsa
állategészségügyi igazgatástani
és járványügyi szakállatorvos
Telefon: 06 30 608 75 99
„Ha egy macska nyávog a lábadnál és
felnéz rád, az élet mosolyog rád.”
(Kedi - Isztambul macskái c. film)

Ígéret hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu

• 11 •

Kedves Ügyfeleim!
Tö bben é rtesü ltek má r ró la az interneten keresztü l, hogy a pusztaszabolcsi
irodá t bezá rtam. A munka azonban folyik tovább, csak é ppen az O
nö k
otthoná ban vagy a beloianniszi irodá mban, melyhez előre egyeztetett időpont
szükséges! – illetve Százhalombattán, a vá ros kö zepé n tová bbra is heti
ké tszer megtalá lnak: kedden 8 – 14, csütörtökön 12 – 17 óra kö zö tt!
Azt is kihangsú lyozom, hogy
• kö telező felelő ssé gbiztosı́tá st
• laká sbiztosı́tá st
• utasbiztosı́tá st
• balesetbiztosı́tá st má r online is készítünk, tehá t egy
telefonos visszahı́vá ssal megoldható a szerző dé s! Ha rajtam
keresztü l kö tik meg ezeket, akkor mindenfé le ü gyinté zé sben tudok segı́teni a ké ső bbiekben is aká r szemé lyes
talá lkozó né lkü l!
Ká rbejelenté ssel, ü gyinté zé ssel, igazolá ssal tová bbra is
keressenek, mert abban is segı́tek!
Az elmú lt é v kü lö nö sen megerő sı́tette az öngondoskodás jelentőségét.
Sajná latos, hogy sok ká rt jelentettem be a biztosı́tá saik terhé re, az viszont
megnyugtató volt, hogy VOLT SEGÍTSÉG A BAJBAN!
• Legyen az egészség- és balesetbiztosítás (kó rhá zi napi té rı́té seket,
csonttö ré seket, é s sajnos halá leseti té rı́té st is igé nybe vettek U
gyfeleim);
• Kegyeleti célú életbiztosítás kifizeté sé re is tö bbszö r sor kerü lt pá r napos
hatá ridő vel;
• A vagyonbiztosításaik teré n fel sem tudom sorolni, mennyi fé le dolog miatt
fordultak rajtam keresztü l a biztosı́tó hoz, é s szinte mindenre volt megoldá s,
a jogos igé nyeket legtö bbszö r pá r napon belü l megté rı́tettü k!
Az öngondoskodás cé lja az, hogy legyen a csalá dnak vé sztartalé ka baj eseté n.
Nem kell ahhoz nagy tragé dia, hogy megbillenjen a pé nzü gyi egyensú ly:
hosszabb idő re leá ll a munkahely, né há ny hetes betegsé g, kó rhá zi á polá s, fizeté s
né lkü li szabadsá g – é s má ris komoly kiesé s van a jö vedelembő l. Ezekre nyú jt
megoldá st tö bb megtakarı́tá si mó dozatunk – ké rjenek egy ajá nlatot!
Kérdéseikkel megtalálnak telefonon: 06 20 544 7555; 0625 225 234
vagy emailben: kiskapocs@generalimail.hu;
FB oldalamon: Generali Képviselet Százhalombatta

Keressenek bizalommal!
Boka Erika
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Kedves Vállalkozók!
Végre olyan pályázatról adhatok hírt, ami a
térségünkben elég sok cégnek, egyéni
vállalkozónak ad esélyt a fejlesztésre,
bővítésre, felújításra vagy éppen profilváltásra.
Egyelőre csak a tervezet ismert, tehát
pontos információkkal még nem rendelkezünk, de az biztos(nak tűnik), hogy az
5.000 főnél kisebb lakosságszámú
települések (a környékünkről Adony, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa,
Kápolnásnyék, Kulcs, Nagyvenyim, Rácalmás, Ráckeresztúr, Seregélyes,
Szabadegyháza és Zichyújfalu) vállalkozói kérhetik a 70 %-os vissza nem térítendő
támogatást, amelyek maximum 10 főt foglalkoztatnak, és persze nincs
köztartozásuk.
A biztosítói tevékenységem és az újság kapcsán, no meg a népművelői – pedagógusi
munkám okán nagyon sokan ismernek a környéken, ezért szívesen vállaltam az
együttműködést a Vizi Iroda Kft-vel, hogy felderítsük, mely vállalkozások profitálhatnának ebből a pályázatból. Magam is vállalkozó vagyok 1990 óta, lassan 14 éve
főállásban, tehát érzékenyen érint a téma, és sok üzleti partnerem, ismerősöm
mindennapjaiba láthatok bele, tudok a nehézségeikről és akadályokról is. A Vizi Iroda
Kft. munkatársai több éves pályázatírási és menedzselési gyakorlattal rendelkeznek. A
projektek tulajdonosainak a kezdeti lépésektől teljes körű segítséget adnak: átfogó
támogatást nyújtanak a projektcélok kidolgozásban, a pályázat megírásában,
továbbá a sikeres megvalósításában is.
A pályázat megjelenése után gyorsan kell reagálni, hiszen a beérkezés sorrendjében
támogatják a kiírásnak megfelelő pályázókat, ezért most feltérképezzük, kik szánnak
rá időt, energiát és fektetnek be pénzt, hogy állami támogatáshoz juttassák cégüket.
Annyit tudunk, hogy eszközbeszerzésre, bérre és korszerűsítésre fordítható a
támogatás, de részletekkel később szolgálhatunk.
Kedves Vállalkozók, Cégvezetők!
Ha úgy gondolják, hogy élnek a fenti lehetőséggel, és ezt rajtunk keresztül kívánják
megtenni, kérjenek adatlapot tőlem, a továbbiakról pedig tájékoztatást!
Sikeres fejlesztéseket, a pályázattól függetlenül mindenkinek jó üzleti évet,
megvalósítható ötleteket, elégedett ügyfeleket kívánok!

Boka Erika
06 20 544 7555 és erika.boka@gmail.com
(de bármelyik üzleti e-mail címemre érkezhet az infó!)
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MORVA KERTÉSZET

Balkonnövények,
egynyári palánták, muskátlik
és kaspós virágok árusítása
2457 Adony, Dózsa György út 6/A
Tel: (25) 231-191, mobil: (30) 726 6099
E-mail: morvakerteszet@gmail.com
facebook: Morva Kertészet

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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Májusi horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
Konfliktusba kerülhet közeli hozzátartozójával, de ha ezt
építő kritikával fogadja, még hasznára is válhat!
Bika (április 21. - május 20.)
Jó lenne, ha nem lenne ellenállásban, hanem most
engedné a dolgokat, hogy történjenek, ahogy akarnak! Le
fog tisztulni minden magától!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Lehetősége nyílik végre baráti találkozóra eljutni, ami
megtölti a lelkét, jókedvre derül és lendületet kap a
továbbiakhoz.
Rák (június 22. - július 22.)
Romantikus események elé néz, ami az egészségére és
vitalitására is jó hatással lesz.
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Vezetői babérokra törhet, de figyeljen a kapcsolataira, ne
hagyja, hogy érzelmei befolyásolják a munkahelyi
döntésekben.
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Ne tulajdonítson mindennek túl nagy jelentőséget! A dolgok
jönnek, mennek, néha engedje, hogy történjen, ami akar!
Ne irányítson mindig mindent!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Hosszú távú tervezések időszaka köszönt Önre, amiben
támogatóra is talál, így igazán boldog lehet, minden a
kedve szerint alakul!
Skorpió (október 24. - november 22.)
Bár nem szeret középpontban lenni, most nem húzódhat a
háttérbe. Olyan események elé néz, amelyek során fel kell
vállalnia, hogy reflektorfénybe kerül!
Nyilas (november 23. - december 21.)
Vannak helyzetek, amikor egy kívülálló jobban rálát a
dolgokra, mint aki benne él. Valószínű most így alakul, ne
röstelljen segítséget kérni!
Bak (december 22. - január 20.)
Tavalyról áthúzódó feladat végére kerülhet pont, ami
megkönnyebbülést hoz és nagy örömöt okoz. Használja ki
alkotásra ezt az eufóriát!
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Hullámzó kedélye és egészségi állapota ellenére érdemes
kitartania, mert a nehézségek átmenetiek, az eredmény
viszont megéri a fáradságot!
Halak (február 21. - március 20.)
Olyan feladatok sorakoznak, amelyekben kihasználhatja
remek kommunikációs készségét, még az is lehet, hogy
ezzel kapcsolatban új munka vár Önre!

•
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Közeledik az adó 1% felajánlások végső
határideje! Bár már a tavalyi évben is egészen
magas, 1,6 millió 1%-os felajánlás érkezett a
civil szervezetek számára 9,6 milliárd Ft
értékben, de ez lehetne több is. Tudták, hogy
ezen felül még közel 5 milliárd forintot kaphat a
civil szektor, ha mindenki nyilatkozik?
Néhány tipp, kiket támogathatnak:

Magyar Természetvédők Szövetsége:
19014654-1-43
Remény a Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány: 18557071-1-09
Magyar Rákellenes Liga: 19653417-2-43
Ercsi Egészséges Életmód Egyesület:
18003493-1-07
Szironta Együttes: 18501472-2-07
Alapítvány az Alapítványokért
(Plüss Kommandó): 18941548-1-41
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány:
18485529-1-42
Magyar Gyermekmentő Alapítvány:
18116533-1-42
Vadmadárkórház Sukoró: 18502693-1-07
Sérültekért Alapítvány, Százhalombatta:
18116533-1-42
Velencei és Velencei-Tó Környéki
Nagycsaládosokért és Rászoruló
Családokért Alapítvány: 18912456-1-07

INGYEN ELKÉSZÍTJÜK
ADÓBEVALLÁSÁT!
Az elmúlt évekhez hasonlóan
2021. május 7-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!

Dobja be a szükséges dokumentumokat
postaládánkba (Besnyő, Viola utca 5.),
vagy küldje el az ado@szironta.hu címre!
06 20 5 777 666, 06 25 222 111

Adószám: 18501472-2-07

SZIRONTA
EGYÜTTES

Ígéret hava
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Víz-, fűtésés csatornaszerelés
Vágó Bence

0630 5266 759
HIDEGBURKOLÓ
Lakásfelújítást vállalok
számlaképesen,
referenciaanyaggal!
Fő profil HIDEGBURKOLÁS!
Kérjen árajánlatot ingyenesen!

Bicskei Péter egyéni vállalkozó
Telefon: 06 70 6077 151
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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

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!

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

• 16 •

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu

2021. május

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

