
Ingyenes információs és hirdetési havilap 20 .21 júniust k kérségi is apocs
Adony Beloiannisz Besnyo Iváncsa Pusztaszabolcs> > > Ercsi > > Kápolnásnyék > Kulcs > >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > > > > ZichyújfaluSeregélyes Sinatelep Szabadegyháza

Kedvezményes díjaink a következőek: Kulcs, Perkáta és Rácalmás területén 15.000 Ft helyett -ért.9.900 Ft

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 • Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kápolnásnyék,5.000 Ft

Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza, Zichyújfalu 7.500 Ft

FULLHD
DUNAÚJVÁROS, VEREBÉLY L. ÚT 12.
06 (20) 359-6062 • freetrade2000kft@gmail.com

5 programos légkeveréses sütő +
gáz főzőlap, szikráztató, öntöttvas rács

139.800 Ft helyett 125.800 Ft

A nálunk vásárolt tűzhelyeket szakemberünk a helyszínen.kedvezményesen beüzemeli
Esetleges helyesírási hibákért, elírásért

felelősséget nem vállalunk!

8 kW hőszivattyú

telepítéssel együtt 1.868.500 Ft-tól

Telepítési díj: 500.000 Ft

Daikin 3,5 kW split klíma

szereléssel együtt 255.000 Ft
Telepítési díj: 60.000 Ft

www.fullhd.hu
Nyitva tartás:

hétfőtől - csütörtökig:
8-17 óra;

pénteken: 8-16 óra;
szombaton és vasárnap:

zárva

Vedd célba a legjobbat!

Totalcook BE5 +
Totalcook KA007

akciós
beépíthető

szett

50 cm széles
tűzhely,
szikráztató,
hőfokjelző
üvegtető,
tepsi, rács
alsó-felső
sütés

Fehér: 69.900 Ft
Inox: 73.900 Ft

Fehér: 84.900 Ft
Inox: 89.900 Ft

60 cm széles
tűzhely,
szikráztató,
hőfokjelző
légkeverés,
világítás,
grill rács
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DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD
Telefon: 06-70/777-53-19

Örömmel tájékoztatom tisztelt meglévő és leendő ügyfeleimet, hogy ügyvédi
szolgáltatásom A BALATONI RÉGIÓBAN LÉVŐ INGATLANOK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEI KÉSZÍTÉSÉVEL IS BŐVÜLT.
Mindemellett a szám alatt2456 BESNYŐ, JÓZSEF ATTILA UTCA 21.

működő a továbbiakban is,ügyvédi irodámban
előzetes időpontegyeztetés alapján:

Ingatlan adás-vételi, egyesített telekalakítási, ajándékozási és
házassági vagyonjogi szolgalmi jogokszerződések elkészítésével,
alapításával végrendeletekés szerkesztésével, továbbá ingatlanokkal
kapcsolatos beszerzésével változatlanul állokenergetikai tanúsítvány

a tisztelt Ügyfeleim rendelkezésére!
Fenti ügyekben és IRODÁMBAN személyesjogi tanácsadás jogi szolgáltatás
ügyfélfogadás keretében, ahol a fenti telefonszámon hétköznap 10 és 17 óra
között történt várom tisztelettel ügyfeleimet.előzetes bejelentkezés alapján

Részletek

az üzletben!
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KKedves Olvasók!

Nyakunkon a nyár! A második, amikor bizonytalanul várjuk, milyen lehetőségeket
tesz elénk a sors. Tervezgetünk, reménykedünk, de szinte mindenkin érezni,
milyen óvatosan fogalmaz a jövőt illetően. Emlegetjük a „régi” életünket,
visszasírjuk – de valahol a szívünk mélyén érezzük, hogy már sohasem lesz olyan,
mint annak előtte... Lassan másfél éve, hogy elkezdődött az elhidegülés a
közösségtől, és bár egyrészt nyavalygunk, hogy megcsappantak az emberi
kapcsolatok, másik oldalról meg mindent megteszünk, hogy leszűkítsük a
kommunikációt. Mintha szívesebben pötyögnénk telefonon, számítógépen, mintsem leüljünk egy kiadós
beszélgetésre! Lesz mit bepótolnunk! Ha ismét igazán társas lényként élünk, vissza kell zökkennünk a
mindennapok önfeledt társalgási szokásaiba: hogy őszinte érdeklődéssel figyelünk egymásra, és amit
eddig eltakart a maszk, most meglássuk a rezzenéseket, a mosolyokat, az arc játékát. Remélhetőleg
megint gyakorolhatjuk az ölelést, a kézfogást, ami egy mozdulattal oldani képes a feszültséget, bátorít és
támogat!
Mi kellene ahhoz, hogy kellő jelentőséget tulajdonítsunk annak, ha újra visszakapjuk a személyes emberi
kapcsolatok varázsát, a közösség éltető-lüktető energiáját, azt a természetességet, amelybe nemrég
beleszülettünk és belenőttünk? Szerintem csak rajtunk múlik! Szívből kívánom mindannyiunknak, hogy e
felfedezés örömét megéljük és megértsük valamennyien!

Baráti öleléssel:

Következő lapzárta: 2021. június 16.

Kiadja: Kiskapocs Szociális Szövetkezet • Adószám: 24889795-1-07 • Postacıḿ: 2455 Beloiannisz,
Szeptember utca 12. • Szerkesztő: Szombati István • Hirdetésszervező: Boka Erika

Mobil: • Telefon: (25) 225 234 • •06-20/544-7555 www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu
Bankszámlaszám: 10700093-70230235-51100005

Nyomdai előkészıt́és: Sólyom Balázs • Nyomdai kivitelezés: Innovariant, Szeged
A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratot nem őrzünk és nem küldünk vissza.

Copyright © 2021. A kiadó minden jogot fenntartott. • Eng. sz: CE/31713-2/2016.
V. évfolyam 5. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik példányban a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000
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EBBoka Erika
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Reményik Sándor: Béke

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Napisten hava

„Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –

Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –

Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerűlhetetlen,

Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –

S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:

Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.”
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Az Adonyi Agroszerviz Kft.

autószerelő és villanyszerelő
végzettségű munkatársakat keres.

Kiváló szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú munkakapcsolat.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni a telefonszámon,06 30 902 15 41-es
vagy az címen lehet.agroszervizkft@gmail.com

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

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu

Gépi földmunka

tereprendezés

betontörés

alapásás

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

Légkondicionáló berendezések telepítése,
karbantartása, javítása.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. június
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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

Kárpitozott bútorok

áthúzása, javítása:

Ülő- és fekvőbútorok,

motorülések, kerti bútorok.

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS

Bútorszövet-választékkal, szállítással!

Ha régi, kényelmes, megszokott bútorától

nem szeretne megválni, de felújításra szorul,

keressen bizalommal!

Tabi László • 06 20 214 6664

Tüzelő:
Konyhakész akác és csertölgy tűzifa!

Ömlesztett és zsákos szenek!
Fabrikett és német brikett!

Érdeklődjön bátran!

Tüzelő:
Konyhakész akác és csertölgy tűzifa!

Ömlesztett és zsákos szenek!
Fabrikett és német brikett!

Érdeklődjön bátran!

IVÁNCSAI TÜZÉP
Iváncsa, Hunyadi út vége

(A benzinkút mellett, a vasútállomáshoz közel)

IVÁNCSAI TÜZÉP
Iváncsa, Hunyadi út vége

(A benzinkút mellett, a vasútállomáshoz közel)

Építőanyagok:
Gipszkarton és hőszigetelő rendszer!

Kültéri és beltéri falfesték!
Fenyő fűrészáru.

Kapható és megrendelhető minden,
ami az építkezéshez szükséges!

Kiszállítást vállalunk!

Építőanyagok:
Gipszkarton és hőszigetelő rendszer!

Kültéri és beltéri falfesték!
Fenyő fűrészáru.

Kapható és megrendelhető minden,
ami az építkezéshez szükséges!

Kiszállítást vállalunk!

Nyitva:
kedd-péntek: 7:30-16:00

szombat: 7:30-12:00

Nyitva:
kedd-péntek: 7:30-16:00

szombat: 7:30-12:00

FB: Láng Tüzép
Tel.: (25) 255-459
Mobil: (30) 92-77-024

FB: Láng Tüzép
Tel.: (25) 255-459
Mobil: (30) 92-77-024

Regisztrációs szám: AA 5831513Regisztrációs szám: AA 5831513

Lábápolás otthonában!

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edit pedikűrös

TELJES KÖRŰ
KERTÉSZETI MUNKÁK

sövény és lombnyírás
fűnyírás, traktorral,

kézi fűnyíróval, fűkaszával
fakivágás, veszélytelenítés

telek rendezés,
zöldfelület kezelés

egyéb kerti munkák
zöldhulladék elszállítás

egyéb szállítás
06 30 253 47 81
06 30 294 52 63

Kulcsárné A. Rozália • Kulcsár Attila
számlaképes egyéni vállalkozók

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Napisten hava
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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

Mozgó illetveautójavítást,
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

Az autó klímát rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell. Az autó

klíma elpárologtató részében gomba-spórák szaporodnak el.

Szervizünkben a legkorszerűbb klímafertőtlenítést, az úgynevezett

ózonos tisztítási eljárást alkalmazzuk, melynek 6000-szer nagyobb

a hatásfoka, mint a normál fertőtlenítőszereknek.

Az ózonos fertőtlenítés teljes mértékben vegyszer és káros

anyagok felhasználása nélkül történik, ezért különösképpen

ajánlott kisgyermekesek, allergiások, valamint vegyszerekre
érzékenyek számára. (A habbal, spray-vel történő fertőtlenítés

sokáig kellemetlen szagot hagy maga után, az emberi szervezetre káros és erős vegyszereket

tartalmaz.)

Rendkívül hatékony, gyors és megbízható eljárás az amely aózonos autóklíma fertőtlenítés,
klímaberendezés és az utastér együttes tisztítására, illetve sterilizálására is alkalmas.

Autószerelő szervizünk területén mind a mind a javítjuk és karbantartjuk. Azmanuális, digitális klímát
autó klímaberendezések évente hűtőközegük 20%-át veszítik el, ami befolyásolja az autóklíma

működését. Amennyiben az autó klímából a hűtőközeg elszivárog (ez a leggyakoribb probléma), ennek

megkeressük a helyét nyomáspróbával, illetve vákuumozással. Ha ez megvan, utána töltjük fel az autó

klímaberendezését.

Klímatöltőgép használata: 6.000 Ft
A rendszer hűtőközeggel való feltöltése: 30 Ft/gramm

Pl. 500 gramm hűtőközeg esetén: 6000 Ft + (500 gramm x 30 Ft) = 21.000 Ft

Olaj és UV színezőanyag töltését a rendszerbe INGYENES! (Az UV adalék rendszerbe töltése lehetővé

teszi, hogy az esetleges szivárgás helyét UV lámpával meg lehessen találni.)

Az ár a pollenszűrő csere munkadíjának illetve anyagának árát. Az eltömődöttNEM tartalmazza
pollenszűrő nem megfelelően ereszti át a szükséges levegőmennyiséget, csökken a klíma hűtésének

hatásfoka, illetve az elszennyeződött szűrőben baktériumok és gombák is megtelepedhetnek. Célszerű

10.000 km-ént cserélni.

Ózongenerátoros klímatisztítás ára: 3.500,- Ft
Nitrogénes nyomáspróba ára: 2.500,- Ft

Nagy Árpád autószerelő-mester • Telefon: 06-30/237-1398
2490 Pusztaszabolcs, Gárdonyi Géza utca 20.

AUTÓKLÍMA - SZERVIZ - JAVÍTÁS - FERTŐTLENÍTÉS

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. június
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Jakus Földmunka Kft.Jakus Földmunka Kft.

Tel: +36 30 826 56 12Tel: +36 30 826 56 12

Mindenfajta
• gépi földmunka
• ömlesztett anyag

szállítás 24 tonnáig

Mindenfajta
• gépi földmunka
• ömlesztett anyag

szállítás 24 tonnáig

• sitt elszállítás
• fűnyírás,

ágdarálás, favágás
• úthengerezés

• sitt elszállítás
• fűnyírás,

ágdarálás, favágás
• úthengerezés

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Napisten hava

• épületenBontás nélkül
belül és kıv́ül

• csatorna-Magasnyomású
mosás (WOMA)

• területénFejér megye
• GARANCIÁVAL!

Tel: 06 30 956 05 04
Bánor Bt. Velence - www.csatornadoktor.net
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A kávézacc igazi csodaszer, ha növénynevelésről van szó. Íme néhány indok arra, miért
nem érdemes kidobnod a reggeli feketéd maradékát!
Elsőre nem is gondolnánk, de a kávé nem csak ránk, emberekre van jó hatással, hanem a
körülöttünk élő növényekre is!
1. Kitűnő trágyája a rózsáknak – Igen magas a nitrogéntartalma, és még a talaj pH-értékét is

képes megváltoztatni. Megváltoztatja a talaj légáteresztő képességét, megfelelő közeget
teremt a föld alatt élő giliszták számára, és még abban is segít, hogy a növények szépen és
gyorsabban virágozzanak.

2. Megakadályozza a gyomosodást – Szórjunk zaccot kedvenc kerti növényeink köré, és nem
kell majd attól tartanunk, hogy gaz nő a virágok tövében!

3. Véd a gombás betegségek ellen – Mivel
savas kémhatású, kitűnően lehet vele
védekezni a gombás fertőzések és a penész
ellen, így érdemes azon növények földjére
szórni, amelyek hajlamosak az ilyen
megbetegedésekre.

4. A vetőmagokat is serkenti! – Kalciumban
és magnéziumban is gazdag, amikor pedig
elkezd bomlani, foszfort, nitrogént és káliumot bocsát ki magából, melyek segítik a
vetőmagokat növekedésre serkenteni.

5. Véd a macskák és a meztelen csigák ellen – Ez a két állat nem kedveli a kávézaccot, a
csigák így nem fogják megdézsmálni növényeink leveleit, a macskák pedig nem fognak a
zaccos bokrok alatt hemperegni.

ZÖLD SAROK

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. június

MIT TEHETÜNKAMÉHEKÉRT?

Sokszor halljuk a segélykiáltást: VESZÉLYBEN VANNAK A MÉHEK! A
vegyszerhasználat, az éghajlati szélsőségek, a virágzó növényvilág
sokféleségének csökkenése mind rontja élettani körülményeiket, pedig méhek
nélkül nincs élet, a globális élelmiszertermelés 76%-a függ a házi- és
vadméhfajok beporzásától, minden harmadik falat étel nekik köszönhető!
Egy szakember tanácsai, miként járulhatunk hozzá a túlélésükhöz:
„Ami viszont szuper lenne, és segíteni tudnátok vele, az a minél több virág
ültetése, amiben megtalálják az ő kincsüket, a nektárt. Amitől a család
szaporodhat, hisz minél több nektárt hordanak be a dolgozók, a királynő annál
többet petézik. Ha nincs nektárhordás, a petézés megáll, nem fejlődik a család.
Rengeteget segíthettek a tiszta edényben kihelyezett tiszta vízzel. A vízen nincs
tolongás, harc, mivel nem édes. Ilyenkor rengeteg vízre van szükségük a
méheknek. Az edénybe kavicsokat tegyetek, amire rá tud szállni a méh, és
öntsétek fel vízzel úgy, hogy ne fulladjon bele!”

Boros Tibor méhrajbefogó
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Homlokzati hőszigetelő
anyagok egész évben
kedvező áron!

Színes homlokzati nemesvakolat alapozóval

-től
1.045,- Ft/m

2

2431 Perkáta, Szabadság tér 4.

www.szigetelthaz.hu

Tel.: 20/347-86-82

Komplett rendszer vásárlása

esetén ingyenes házhozszállítás!

Kérjen árajánlatot

telefonon vagy

honlapunkon keresztül!

Hőszigetelő alaprendszer:

5 cm............
............

......1.745 Ft/m
2

8 cm............
............

......2.420 Ft/m
2

10 cm............
............

....2.870 Ft/m
2

15 cm............
............

....3.995 Ft/m
2

20 cm............
............

....5.120 Ft/m
2

Szombati István
06 30 570 8828

Ömlesztett áru, tüzelő,
építési anyagok, méteráru,

törmelék, sitt stb.
szállítása

-

űnyírás
akivágás
uvarF

ADONYI VASTELEP ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Zsalukő • Vasanyag • • •Cement • Mész Sóder Homok

G É P I   F Ö L D M U N K A

Alapásás, árokásás, bontás, törmelék elszállítás,

tereprendezés, egyéb földmunka

Szállítás saját autóval!

Bővebb információ kérhető személyesen vagy telefonon!

Tel: 06 30 423 6014
FB: Vastelep Adony és Adony Gépi Földmunka

Adony, Deák F. u. 1341/20. (a 21-gyel szemben)

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Napisten hava
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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

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. június
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GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK

ACÉLBÓL

Könnyű szerelés
Kedvező ár

10 év garancia
Egyszerű telepítés

200 féle szín

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

INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

Műanyag ajtók,
ablakok olcsón,

közvetlenül
a gyártótól.

Redőnyök,
árnyékolás-

technika

TEL.: 06 70 433 3640

Kerítések,
kocsibeállók

komplett
kivitelezését

vállaljuk! Kocsibeálló

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

Telefon: 06 70 433 36 40

Szarvas Zoltán

szobafestő-mázoló,

tapétázó

06 30 752 4859

FESTÉKBOLT
Ercsi, Dózsa György út 23.

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 7 - 17 óráig

szombaton 8 - 13 óráig

vasárnap zárva

SZÍNKEVERÉS

HELYBEN!

Telefon: 06 30 634 6439

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Napisten hava



• •12

Kutyák és macskák fogászati problémáinak elhanyagolása több,
különböző, akár súlyos betegség kialakulását teszi lehetővé.
A tulajdonosok nagyon ritkán keresik fel az állatorvosi rendelőket
fogápolási tanácsok vagy fogászati problémák miatt, pedig szőrős
barátaink fogainak egészsége nagyon fontos része egészségük
megtartásához. Biztosnak kell lennünk abban, hogy a kölykök már kis
korban hozzászokjanak a fogápoláshoz. Az első lépéseket a maradandó fogak megjelenésével
(metszőfogak 3-4 hónap között, szemfogak 5-6 hónaposan váltódnak ki) kell kezdenünk. Ezzel
megelőzhetjük a fogászati betegségeket, amelyek alapjául szolgálhatnak több súlyos kórképeknek,
például szívbetegségeknek, szívbelhártya gyulladásnak.
A fogászati betegségek sajnos a leggyakrabban diagnosztizált betegségek közé tartoznak a kutyáknál és
a macskáknál is. Általában a három évnél idősebb kutyák és macskák esetén négyből háromnál látunk
valamilyen fogászati problémát. Az Egyesült Királyságban a három évesnél idősebb kutyáknál a
leggyakoribb egészségügyi probléma.
Több tanulmányból tudjuk, hogy a kutyák hajlamosabbak az ínybetegségekre, a fogakat tartó, rögzítő
anatómiai képletek gyulladására, mint fogszuvasodásra. Ez azért lehetséges, mert a kutyák szájában
nem azok a baktériumok fordulnak elő, mint az emberi szájüregben. Szintén meghatározásra került a
macskák szájában előforduló mikroflóra és azok a baktériumok, amelyek a macskák ínybetegségeit
okozzák. Ezek is eltérnek az emberitől.
Kutyák és a macskák is eltitkolják, ha valamijük fáj, csak a legutolsó pillanatban derül fény arra, hogy
mégis gond van. Ezért nekünk kell fokozottan figyelni a különböző tünetekre, fogászati bántalmak esetén
a következőkre;

rossz lehelet egy oldalon történő rágás
nem szívesen eszik, falat kiesik a szájából nem játszik szívesen kedvenc játékával
nem engedi, hogy a fejet/orrát érintsük, simogassuk tüsszögés vagy orrfolyás
véres nyál testtömeg csökkenése
kinövés, dudorodás a szem alatt, a pofán ínyzsugorodás
kevésbé érdeklődik a környezete iránt elhúzódik a „társaságtól”

Ha a fenti tüneteket látja, gondolnia kell arra, hogy kedvencének valamilyen fogászati betegsége lehet. A
kezelő állatorvos betegvizsgálattal felállítja a diagnózist, és megkezdhető a gyógykezelés. Ne hagyja,
hogy kutyája, macskája feleslegesen szenvedjen, hiszen a szakszerű ellátás után fájdalma és betegsége
kezelésre kerül, és kedve és viselkedése is visszatér a normál kerékvágásba!

Állatorvosi sorok
A kutyák és macskák fogászati problémái

Romhányi József: Tenyérjósnál

„Amit önnek jósolok,

talán nem mind jó dolog,

de mindazt, mit nekem elmond ez a tenyér,

elmondok őszintén egy pengő ötvenér’.

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. június

Durva, nagy vonások szelik át a tenyerét:

ön nehéz munkával keresi kenyerét.

Modora goromba, felfogása nehéz,

sőt nagyobb bajt is mond énnekem el e kéz:

Ön gyengeelméjű! Ütődött! Ön hülye!

Tenyérből jósoltat, s kezén a kesztyűje!”
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www.perkataigyujtemenyek.hu

www.perkata.hu

Helytörténeti és
technikatörténeti

állandó
kiállítás

ISMÉT VÁRJA LÁTOGATÓIT A
GYŐRY KASTÉLY PERKÁTÁN
ISMÉT VÁRJA LÁTOGATÓIT A
GYŐRY KASTÉLY PERKÁTÁN

06-30 994 7396

06-25 889 102
06-20 381 5526

A nyitva tartásról
szíveskedjenek

érdeklődni
az adott

elérhetőségeken.

Állandó kiállítások

“Gróf Győry család
története”

“Kisperkáta”

“Kínai Kulturális
Központ kiállítása”

Időszakos kiállítások

“Keresem az utam”
festménykiállítás

“Trianon 100”
emlékkiállítás

• JAVÍTÁS
• KERESKEDÉS
• ALKATRÉSZ ÁRUSÍTÁS
• KARBANTARTÁS
• BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS
• MOBILTELEFON SZERVIZ

• RIASZTÓRENDSZEREK
• KAMERARENDSZEREK
• KAPUMOZGATÁS
• VAGYONVÉDELEM
• BIZTONSÁGTECHNIKA
• INTELLIGENS OTTHON

INTERNET Pusztaszabolcson,
Iváncsán, Besnyőn, Szabadegyházán,

Sárosdon és Beloianniszban

INTERNET Pusztaszabolcson,
Iváncsán, Besnyőn, Szabadegyházán,

Sárosdon és Beloianniszban

3.383 FT/HÓ-tól!3.383 FT/HÓ-tól!

PUSZTASZABOLCS, SPORT U. 2/2. 3. lh.
(AZ OTP AUTOMATA MELLETT)

JELENLEG FELÚJÍTÁS MIATT ZÁRVA, NYITÁS JÚNIUS 10-ÉN!

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

MOBILTELEFON SZERVIZ
PUSZTASZABOLCS

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony

Adony, Bajcsy-Zs. u. 6.
Telefon: 06 20 596 6910

06 25 230 520
FB: Papír Kincs Papírbolt Adony

Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

GYEREKNAP, PEDAGÓGUSNAP,
BALLAGÁS, CSALÁDI ÜNNEP?
Minden alkalomra, miden korosztálynak

találhatsz kedves / szép / finom / hasznos
apró vagy értékes ajándékot üzletünkben.

Héliumos lufik, party-kellékek,
dekorációk, képeslapok, fejlesztő

játékok, mesekönyvek...
OVIS BALLAGÁSRA iskolatáskák

20% ENGEDMÉNNYEL
vagy NÉZD MEG A NETEN

(www.arsuna.hu)
ÉS RENDELD MEG TŐLÜNK!

Ezüst ékszerek hihetetlen jó áron,

hatalmas választékban!

PAPÍR-ÍRÓSZER-IRODASZER-
NYOMTATVÁNY MINDEN SZINTEN!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Napisten hava
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Kos (március 21. - április 20.)
Munkájában odateszi magát, most a csapattevékeny-
ség kap nagyobb szerepet, számítanak Önre kollégái!

Bika (április 21. - május 20.)
Váratlan utazás tartja lázban, ami nagyon szerencsés
kimenetelű lesz, élvezze minden percét!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Annyi változást hozott már eddig is az év, hogy szinte
beleszédül. Ne dőljön hátra, nem ért még a végére!

Rák (június 22. - július 22.)
Nagy erénye, hogy képes a megfelelő időt kivárni
cselekvés előtt, ennek most nagy hasznát veszi!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Túlterhelte magát az év első felében, most szüksége
van egy kis pihenőre. Kérje szabadságát mielőbb, hogy
feltöltődve folytathassa életét!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Mindenhova menjen el, ahova lehetősége adódik! Olyan
energiákkal telítődik útjai során, amelyek segítik a
későbbi kihívások leküzdésében!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Támogatóra talál, a legjobbkor, mert most jobban rá van
utalva, mint eddig bármikor! Ne aggódjon, ki fog
egyenlítődni a számla, nem marad adósa senkinek sem!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Szerelmi életében várható némi izgalom – hogy új
partner személyében-e vagy a régivel, az nagyban
Önön múlik!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Valaki megérinti a szívét! Ne féljen az érzelmektől,
amennyire csak lehet, élvezze a helyzetet!

Bak (december 22. - január 20.)
Hiába minden tartása, most olyan helyzetbe kerül, ami
előtérbe helyezi érzelmeit, amelyeket nem tud (és talán
nem is akar) titkolni!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Párkapcsolatában némi zavar támadhat, aminek a
tisztázása az Ön feladata, nem várhat külső
megoldásra!

Halak (február 21. - március 20.)
Életében változás várható, amelyet ha nyitottan fogad
és megérzéseire hallgat, áldásnak éli meg!

Júniusi horoszkóp
KEDVES ÜGYFELEIM!

Továbbra is:

MINDEN, AMI BIZTOSÍTÁS!

Keressenek bátran, ha szükségük van

kötelező felelősségbiztosításra,
cascóra, lakásbiztosításra,

utasbiztosításra,
baleset-, egészség- vagy

életbiztosításra,
ha vagykegyeleti célú életbiztosítást
nyugdíj-megtakarítást indıt́anának;

ha egészség- vagy nyugdíjpénztári
számlát nyitnának,

ha vállalkozóként szeretnék

tevékenységüket, vagyontárgyaikat
biztosítani,

ha tájékozódnának az öngondoskodás
lehetőségeiről!

Kárbejelentés, ügyintézés, igazolások,
tanácsadás – személyesen a

százhalombattai vagy a beloianniszi
irodában, biztosításkötés esetleg

az Önök otthonában.
Nyitva tartás Százhalombatta,

Damjanich u. 23.

kedd 8 – 14, csütörtök 12 – 17 óráig;

Beloiannisz, Szeptember utca 12-ben

csak előre egyeztetett időpontban!

Kérdéseikkel megtalálnak telefonon:
06 20 544 7555; 06 25 225 234

vagy emailben:
kiskapocs@generalimail.hu;

FB oldalamon: Generali Képviselet
Százhalombatta

Keressenek bizalommal!
Boka Erika

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. június
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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!

dr. Nagy Zsuzsanna
ügyvéd

06 20 428 2456
iroda@drnagyjog.hu

Napisten hava

Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók

Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!

Műanyag nyílászárók színesben is!
BEJÁRATI AJTÓ AKCIÓ:

3 féle méretben, 15 féle típus
90.000 Ft/db!

Szekcionált garázsajtók motorral is.

Szolgáltatásaink:

• ingyenes felmérés • árajánlat készıt́és

• szakszerű beépıt́és, tanácsadás

• igény szerint visszajavıt́ás.

Propszt Zsolt • 06 20 416 3947
propsztzsolt@gmail.com

bizonyilaszarok@gmail.com

HORVÁTH KRISZTIÁN

KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

HORVÁTH KRISZTIÁN

KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

SÍREMLÉK készítés felsőfokon!
Gránit, márvány, műkő

síremlékek

készítése, felújítása.

2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 41.
Telefon: 06-20/315-67-97 • E-mail: horvathk78@gmail.com

Hívjon most és kérjen személyes találkozót!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Áraink Dunaújváros és az adott helység, vagy az adott helység és Dunaújváros
(a helységek központja) között a következők:

Adony: 5 000 Ft Beloiannisz: 8 000 Ft Besnyő: 8 000 Ft
Ercsi: 8 500 Ft Iváncsa: 6 500 Ft Kulcs: 3 500 Ft
Pusztaszabolcs: 7 500 Ft Perkáta: 4 500 Ft Rácalmás: 2 500 Ft
Ráckeresztúr: 9 500 Ft Seregélyes: 9 000 Ft Szabadegyháza: 6 500 Ft

Veszettség elleni
kötelező oltás

2021.
Pusztaszabolcs

Helye: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló
Ideje: 2021. 06. 12. szombat 10-12 óra és 13-15 óra

2021. 06. 19. szombat 10-12 óra és 13-15 óra
Ára: (oltás + 1 db tabletta)5000 Ft

minden további tabletta 250 Ft
Maszkviselés és a védőtávolság betartása kötelező!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. június
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