
Ingyenes információs és hirdetési havilap 20 .21 júliust k kérségi is apocs
Adony > > > Ercsi > > Kápolnásnyék > Kulcs > >Beloiannisz Besnyo Iváncsa Pusztaszabolcs
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

A nálunk vásárolt tűzhelyeket szakemberünk a helyszínen.kedvezményesen beüzemeli

Esetleges helyesírási hibákért, elírásért
felelősséget nem vállalunk!

www.fullhd.hu
Nyitva tartás:

hétfőtől - csütörtökig:
8-17 óra;

pénteken: 8-16 óra;
szombaton és vasárnap:

zárva

Vedd célba a legjobbat!

Itt a

NYÁR!

Alulfagyasztós
hűtőszekrény

175 cm (m) * 55 cm (sz)
4 fagyasztófiókos

99.900 Ft

Indukciós főzőlap
Szabadonálló

13.900 Ft

Vivax 3,5 kW split klíma

szereléssel együtt 200.000 Ft

Midea 3,5 kW split klíma

szereléssel együtt 250.000 Ft

Daikin 3,5 kW split klíma

szereléssel együtt 320.000 Ft

Telepítési díj: 60.000 Ft

Gáztűzhely
Gáz főző- és sütőrész, 50 cm széles,
szikráztató, világítás, sütőben alsó-
és felső sütés. Üveg tető, állítható
láb. PB fúvóka szett.
Fehér színben:

69.900 Ft

Tűzhely
90 cm széles, 5 égős,

elektromos sütő rész, légkeverés,
kihúzható tepsi, digitális kijelző,

dupla csirkeforgató nyárs,

219.900 Ft

Split klímák

telepítéssel
együtt!
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Dugulás-elhárításlefolyótisztításvízvezeték-szerelés, -javítás06 70 575 29 72Kovács Pál

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

Festés - Mázolás
• Teljeskörű festő és mázoló munkák
• Glettelés, javítás, tisztasági festés
• Bontás
• Egyéb felújítási munkálatok

Kocolárisz Dimitrisz
06 30 461 5410

Szelényi Tamás
06 30 659 22 29

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)

2021. július

Az Avium2000 Baromfi-

feldolgozó Kft.

Besnyő - Felsőbesnyőre
C, E jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt,

baromfifeldolgozó
munkakörbe férfi munkaerőt,

üzemi kezelő és

karbantartó munkakörbe

műszaki beállítottságú

MUNKAERŐT

keres!
Egyműszakos munkarend,

szabad hétvége, cafetéria,

versenyképes bérek,

év végi juttatás,

beiskolázási támogatás.

Érdeklődni lehet:

06 30 849 94 52

06 25 515 013 vagy
avium2000@avium.hu
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KKedves Olvasók!

Annyi információ zúdul ránk különböző csatornákon át, hogy már azt sem tudjuk,
kinek, minek higgyünk! Mivel egészen kicsi korunktól irányítanak bennünket: hova
menjünk, mit olvassunk, mit tanuljunk, kivel hogyan beszéljünk és sorolhatnám,
szóval egyszer csak azon kapja magát az ember, hogy már nem is tudja, melyik a
helyes út, mi a sajátja, és mit követ csupán azért, mert mások is ezt teszik. Abban a
zajban, ami a világban manapság tombol, elég nehéz meghallani a saját belső
hangunkat, pedig ha azt tennénk, valószínű közelebb járnánk ahhoz, hogy a saját
életünket éljük. Hiszek abban, hogy soha nem késő váltani, változni, új irányt keresni, önmagunkat
fejleszteni. Szerintem hosszú távon kifizetődő őszintén belemenni a kapcsolatainkba és nem csak
érdekből, hanem szeretet által motiválva cselekedni, és azt mondani, amit gondolunk. Tudom, ezt az
emberek zöme nem szereti! Sokkal jobb azt hallani, ami zene füleinek, még akkor is, ha rajta púder, álca
és becsapós hab van! De mit ér az a dicséret, elismerés, amit csak a szemünkbe mondanak? Mire jó az a
társalgás, amelyet a hátunk mögött kifordítva adnak tovább?

Talán egyszer eljön az ideje az egyenes beszédnek, a játszmák helyetti őszinte megnyilvánulásoknak,
amikor nem lesz baj, ha nem egyforma a véleményünk a dolgokról, de ettől még tisztelhetjük egymást.
Amikor a magánélet megmarad a magán szférában, és nem nyomják le az ember torkán a felületes
„érzelmeket”, amikor nem az ítélkezés lesz a divat, hanem a szeretet szabadsága.

Igaz barátokat, szerető családot, feltöltő programokat, értékes munkát, nagyon jó nyarat kívánok
mindenkinek!

Következő lapzárta: 2021. július 21.

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 6. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik példányban a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000
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Várnai Zseni:

Szeretni

„Szeretni ezt az életet,
az egyetlent a végest,

Szeretni még ha bánt is,
ha mostohánk is néhanap,
de kék az ég, és süt a nap,

van benne boldogság is.

E szép és szőrnyű kor során
csodákat tesz a tudomány

a titkok titka tárul,
a tudás fája lombosul,

de atom felhő tornyosul:
mérges gyümölcs a fárul.

…
Csak élni, élni emberek!

Időnk oly gyorsan el pereg,
egy perc csupán az élet...
de ez a perc lehet csodás
teremtő munka, alkotás
amely megőriz téged!”

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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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

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

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

FÜZETCSOMAG AKCIÓ!
VEDD MEG NÁLUNK gyermeked füzet-
írószer csomagját (min. tízezer forint

értékben), mi adunk10% kedvezményt
csomagod árából!

Most minden iskolatáskánkhoz
juthatsz hozzá20% ENGEDMÉNNYEL

a tavalyi, baráti árból!
Vagy extrém akciós áron!

Ha a legújabb dizájnt szeretnéd NÉZD
MEG A NETEN (www.arsuna.hu)

ÉS RENDELD MEG TŐLÜNK
a sulihoz valókat NETES áron!

Ezüst ékszerek hihetetlen jó áron,

hatalmas választékban!

PAPÍR-ÍRÓSZER-IRODASZER-
NYOMTATVÁNY MINDEN SZINTEN!

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

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

Állateledel üzlet
és takarmánybolt
Állateledel üzlet

és takarmánybolt
Germán Mártonné egyéni vállalkozó

2456 Besnyő, Petőfi utca 18. • Telefon: 06 30 372 4602
Nyitva: h-p: 8-17-ig, szo.: 8-12-ig, vas.: zárva

2456 Besnyő, Petőfi utca 18. • Telefon: 06 30 372 4602

Háztartási PB palack és
motorikus palack is cserélhető!

Állateledel üzletemben folyamatosan bővülő
választékkal, minőségi Versele-Laga

eledelekkel várom vásárlóimat.
Csak gyári kiszerelésű illetve előre

csomagolt termékeket tudok kiszolgálni.
Bolha, kullancs elleni szerek • Féregtelenítő tabletta •

irtószerek • Macskatápok,kutyatápok • Kisrágcsáló eledelek
(hörcsög, tengerimalac, vadászgörény, nyúl) • Díszmadár
eleségek (papagáj, kanári, pinty, galamb) • Haszonállat
takarmányok, takarmánykiegészítők • Macskaalmok,

forgácsok, szénák, madárhomok, madárgrittek
Ami nincs készleten lehetőség szerint beszerzem!
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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

Lábápolás otthonában!

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edit 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

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

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

• 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
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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

Gépi földmunka
tereprendezés

csatornázás
térkövezés
betontörés

alapásás

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

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Áldás hava
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Keressenek bátran, ha szükségük van

kötelező felelősségbiztosításra, cascóra,
lakásbiztosításra, utasbiztosításra,

baleset-, egészség- vagy életbiztosításra,
ha vagykegyeleti célú életbiztosítást
nyugdíj-megtakarítást indıt́anának;

ha nyitnának,egészség- vagy nyugdíjpénztári számlát
ha vállalkozóként szeretnék tevékenységüket,

vagyontárgyaikat biztosítani,
ha tájékozódnának az lehetőségeiről!öngondoskodás
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

KEDVES ÜGYFELEIM!
Továbbra is:

MINDEN,
AMI BIZTOSÍTÁS!

Keressenek bizalommal!
Boka Erika
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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

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

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

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

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

0630 5266 759

Víz-, fűtés-
és csatorna-

szerelés

Vágó Bence

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



Aszály ellen így védekezz konyhakertben!
Az éghajlatváltozás jele az egyre több aszályos időszak!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat információi szerint a talaj felső 20 cm-es rétege igen

száraz, a növények számára hasznosıt́ható vıźmennyiség mindössze 15-25%-át tartalmazza,

ami továbbra sem éri el a növények számára hasznosıt́ható vıźtartalom 30%-át – sokfelé

kritikusan száraz a talaj.

Szebenyi Péter környezetvédelmi influencer tippjei:

1. Fúrt kút, maga az áldás! Az öntözést, a locsolást ne közvetlenül a kútból végezzük, hanem

előzetesen tárolóedényekbe kiengedve tegyük, mivel ott a vıź felmelegszik. I�gy nem a hideg

vıź kerül a növényeinkre. Sok növény nem szereti a hideg vizet, a fejlődésükben is negatıv́an

befolyásolja őket.

2. A kútfúrás hosszú távon megérheti – Ha nincs kút a kertben, akkor érdemes érdemes

elgondolkodni saját kút fúratásán, megkeresni az ebben a témában szakosodott megfelelő

vállalkozót. Drága mulatság is lehet a

kútfúrás, de nem szabad megijedni. Minél

több árajánlatot kell bekérni.

3. Kerti öntözőrendszer – O�ntözőrendszer

házilag is elkészı́thető, többféle útmutató

található róla az interneten, de boltokban is

komplex öntözőrendszerek kaphatóak.

4. Locsolási kedvezmény igénybevétele – Az

általában 10%-os átalánydı́jas locsolási

kedvezmény szinte minden településen igénybe vehető, ahol adott intervallumban

igényelhető.

5. Talajtakarás, avagy a mulcsolács - O�sszetevője kerti vagy mezőgazdasági hulladékanyag,

például fűnyesedék, darált faaprólék.

6. Esővıź gyűjtése – Igaz, hogy ritkábban esik az eső, de ennek ellenére is érdemes beszerezni

olyan tárolóedényeket, tartályokat, amikben a tetőről lecsordogáló esőcseppeket

összegyűjthetjük.
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ZÖLD SAROK

Illóolaj kisokos
Melyik illóolaj mi ellen óv?

HANGYA
Borsmenta, vadnarancs,

fodormenta

LEVÉLTETŰ
Pacsuli, vadnarancs,
cédrusfa, fenyőfélék

BOGÁR
Borsmenta, kakukkfű

SZÚNYOG
Levendula, citromfű,

rozmaring

MOLYLEPKE
Borsmenta, cédrusfa,

levendula

CSÓTÁNY
Cinnamon fahéj,

kakukkfű, cédrusfa

HERNYÓ
Rozmaring

BOLHA
Levendula, rozmaring,

borsmenta

LÉGY
Bazsalikom, szegfűszeg,
borsmenta, rozmaring

CSUPASZ CSIGA
Pacsuli, cédrusfa,

fenyőfélék

CSIGA
Cédrusfa, borsmenta,

fenyőfélék

PÓK
Borsmenta, levendula,

zöldcitrom

NÖVÉNYI TETŰ
Borsmenta, cédrusfa,

fodormenta

KULLANCS
Levendula, citromfű,

kakukkfű
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HORVÁTH KRISZTIÁN
KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

HORVÁTH KRISZTIÁN
KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

SÍREMLÉK készítés felsőfokon!
Gránit, márvány,
műkő síremlékek

készítése, felújítása.

Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 41. • E-mail: horvathk78@gmail.com
Telefon: 06-20/315-67-97 • 06-20/438-5754

Facebook: Horváth Sírkő Pusztaszabolcs
Telefon: 06-20/315-67-97 • 06-20/438-5754

Facebook: Horváth Sírkő Pusztaszabolcs

Hívjon most és kérjen személyes találkozót!

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

Boka Erika főtanácsadó • E-mail: kiskapocs@generalimail.hu
Telefon: 06 25 225 234 vagy 06 20 544 7555

Igény esetén az Ön otthonában!

Az elmúlás az élet része. Hiába vagyunk tisztában

a ténnyel, elfogadni és feldolgozni nehéz.

Hozzátartozónk, szerettünk elveszítése nemcsak

érzelmileg állíthat megterhelő időszak elé:

megtakarítás híján az anyagi gondokkal is meg

kell küzdenünk. Ha szeretné megóvni szeretteit az

ehhez hasonló gondoktól,

Nyugalom életbiztosításunk segíthet a
megoldásban.

MIÉRT AJÁNLOM?
• Megfizethető!
• Nincs orvosi vizsgálat;
• Arra költik, amire akarják, nincs elszámolási kötelezettség!
• Kedvezményezett név szerint adható, nem csak családtag lehet az, és személye

módosıt́ható.
• Nem része a hagyatéknak, a kedvezményezett azonnal pénzt kap;
• Nincs hagyatéki illeték!! és kamatadó-mentes;

Nyugalom PluszNyugalom Plusz
Teljes életre szóló

rendszeres díjas

visszavásárlási értékkel rendelkező kockázati életbiztosítás

Választható biztosítási összegek (300.000 Ft-tól 1.200.000 Ft-ig),
előrehozott részletkifizetés lehetősége.

Ha felkeltette érdeklődését, kérjen visszahívást!
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A kutyák szívférgessége a világ jelentős részén előforduló parazitózis. A
kutyák mellett a vadonélő kutyafélékben, alkalmanként macskában, más
macska alkatúakban, menyétfélékben (pl . : vadászgörény),
oroszlánfókákban fordulhat elő. Magyarország éghajlati viszonyai között
legnagyobb jelentőséggel a kutyák esetében bír. A Dirofilaria immitis
tudományos névre hallgató parazita ceruzabél vékony, 12–30 cm
hosszúságú. A megbetegített kutya szívkörüli ereiben főleg a tüdőartériában él. Nőstényei itt rakják le
lárváikat, amelyeket mikrofiláriáknak nevezünk. Ezeket a első stádiumú lárvákat szúnyogok vérszívásuk
során felveszik. A lárvák a szúnyog szervezetében megvedlik, és körülbelül 14 nap alatt harmadik
stádiumú lárvává alakul, amelyet egy másik vérszívás folyamán a szúnyog beolt egy potenciális gazdába,
kutyába, macskába vagy más élő szervezetbe.Akutyában további 6-9 hónapra van szükség, hogy kifejlett
féreggé fejlődjön. A kifejlett férgek mintegy 7 vagy akár még több évet élhetnek a kutya szervezetében. A
néhány szívféreggel fertőzött kutya sokszor tünetmentes hordozó. Nagyobb számú féreg előfordulása
esetén azonban súlyos klinikai tünetek fordulhatnak elő, ami akár a kutya halálhoz vezet.Aklinikai tünetek
a legkülönbözőbbek; fáradékonyság, kedvtelenség, köhögés, légzési elégtelenség, végtagok ödémája,
hasvízkór, testsúly csökkenés, és akár hirtelen elhullás is kialakulhat.
Amár meglévő szívférgesség kezelése bonyolult, hosszantartó folyamat, és sok kockázatot rejt magában.
A keringési rendszerben élő parazitát kell elpusztítani, amely darabokra esik szét. Ezek a féregdarabok
potenciális trombusként “úszkálva” az érpályában, azok keskenyebb szakaszát elzárva infarktust
hozhatnak létre, mely a keringéstől elzárt terület ehalását eredményezheti. Ha lehetséges, akkor a
megelőzésre kell a figyelmet összpontosítani. Fontos, hogy a kutyát és a körülményeket ismerő
állatorvossal beszélje meg a tulajdonos a felállítandó prevenciós lépéseket, melyek több pilléren
nyugszanak. Ha egy évnél idősebb kutyánk van, akkor érdemes egy gyors teszttel a kifejlett férgekről, és
további vérvizsgálattal a féreglárvák jelenlétéről pontos képet kapni. Ha a kutyus féreg-, és lárvamentes,
akkor olyan készítményt választunk és havonta adagolunk, amely biztosan elpusztítja a szívféreglárvákat.
Emellett kiegészíthetjük a szúnyogok távoltartásával (bizonyos spot on készítmények) és gyérítésével,
valamint a férgek bélcsatornájában megtalálható baktériumok elpusztításával. A legfontosabb, hogy 30
naponta a féreglárvákat lárvaírtó készítménnyel mindig elöljük. A megfelelő módszer és készítmény
kiválasztásához konzultáljon állatorvosával.

Állatorvosi sorok
A kutyák szívférgessége

Romhányi József: Egy költői vénától jól

becsípett bolha önéletrajz-regényét

nekem mondta tollba

„Születtem Dolhán, egy kutyán,

tizenkettőben, Gezarol után.

Atyám paraszti sorban élt

egy lobogós gatyán.

Anyám egy cipész vérét kicsikarva,

átment a kisiparba.

Kiskoromban elláttam már bolhai

tisztemet,

s a csípésem jelentősen viszketett.

Romhányi József: Egy költői vénától jól

becsípett bolha önéletrajz-regényét

nekem mondta tollba

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

átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra,

mely nemsoká a plébános ebe lett.

Szemem előtt tehát

már a papi pálya lebegett.

A lelkem felkészült,

s a tornácon, hol este a lelkész ült,

magam is reverendába bújtam.

Ám az új tan

s a jámborság nem kötött le sokáig.

Megláttam másnap a szakácsnő bokáit,

fogtam magam s kiugrottam.”

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

Születtem Dolhán, egy kutyán,

tizenkettőben, Gezarol után.

Atyám paraszti sorban élt

egy lobogós gatyán.

Anyám egy cipész vérét kicsikarva,

átment a kisiparba.

Kiskoromban elláttam

már bolhai tisztemet,

s a csípésem jelentősen viszketett.

Lakókutyám egy kis pulipintyó,

mint jó suba betakart, de többet akart

ifjúi vágyam már tavaszra:
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Ismét megszólalhatnak a Szironta Együttes harangjai közönség előtt! Az elmúlt hetekben már több
helyszínen zenélhettünk, de az előttünk álló nyáron várjuk az érdeklődőket azközel 30 koncerttel
ország különböző tájain az keretein belül előadótermekben, templomokban,500 harang koncertjei
vagy keretében köztereken. Nyári és őszi koncertjeinken repertoárunk új darabjait istérzene
bemutatjuk közönségünknek: Weiner Leó Erkel FerencRákóczi Induló, Rókatánca, Hunyadi
László Palotás és az Induló, János vitézoperájából a Kacsóh Pongrác daljátékának két ismert
betétdala, a Bartók Béla születésének 140. évfordulójaJancsi belépője és a Furulyanóta.
alkalmából ősztől hallható előadásunkban az az elmaradt szalagavatókraEste a székelyeknél,
emlékezünk a dallamaival, de egy régi kedvenc is megjelenik új köntösben: immárHijo de la Luna
kéziharangokon csendül fel a főcímdala. SzámosKarib tenger kalózai programmal, koncerttel
várjuk Önöket, melyek szervezése folyamatosan zajlik. Kérjük, kövessék nyomon a részleteket
Facebook oldalunkon: fb.com/szironta vagy honlapunkon: www.szironta.hu
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki a járványidőszak alatt bármilyen formában támogatta
munkánkat, és köszönjük annak a több mint 300 adózónak, akik idén szervezetünket bízta meg
adóbevallása elkészítésével és jövedelemadója 1%-át szervezetünknek ajánlotta, melyből várhatóan
több mint 1.000.000 Ft forráshoz juthatott együttesünk.
Köszönjük, ha programjainkon, koncertjeinken jelenlétükkel is támogatják munkánkat! Várjuk Önöket!

Újra színpadon a Szironta! Ismét 500 harang koncertjei, térzene programok!

SZIRONTA
E G Y Ü T T E S
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Kos (március 21. - április 20.)
Nyár ide vagy oda, ez a hónap most még a munkáról szól!
Beérik a munkája gyümölcse, örömmel aratja le a sikereket!

Bika (április 21. - május 20.)
Gyakorolja a szeretetet és a kedvességet, ezerszeresen
megtérül, amit most érzelmileg befektet!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Utazzon minél többet, gyűjtsön élményeket, most ennek van
itt az ideje!Asorsfordító nagy gondolatokat hagyja későbbre!

Rák (június 22. - július 22.)
Pezseg társasági élete, új ismeretségek várnak Önre, lehet,
hogy baráti kapcsolatai is átrendeződnek ennek hatására.
Vegye mindezt természetesen!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Fenntartásokkal fogadja a jótanácsokat! Bár nem kell
rosszindulatot feltételezni, most hallgasson belső hangjára,
ne a barátok, ismerősök, rokonok elképzeléseire figyeljen!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Lehet, hogy kevesebb elismerést kap mostanában, mint
amire teljesítménye alapján számít. Ne bosszankodjon,
kapcsolódjon ki minél többször, be fog érni munkájának a
gyümölcse!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Nem feltétlenül most aratja le a babérokat, mégis érdemes
munkájába sok energiát befektetni, mert előbb-utóbb
meghozza az eredményt! Érzelmi élete izgalmakat tartogat a
nyár derekára!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Béke és harmónia költözik mindennapjaiba, szinte
észrevétlenül köszönt be az idilli állapot. Élvezze minden
percét!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Személyes és szakmai életében is elégedettség jellemezheti
Önt, mert eredményei, önértékelése a legjobb úton járnak!

Bak (december 22. - január 20.)
Valószínű nagyobb változás áll be életébe, mint amekkorát
szívesen látna – azonban nincs más lehetősége, mint
elfogadni a helyzetet és megpróbálni a legjobbat kihozni
belőle!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Szerencsét tartogat Önnek a sors! Jó, ha ennek eredményét
megosztja másokkal is, akár jótékonykodási formában, mert
így érzelmileg is gazdagodik!

Halak (február 21. - március 20.)
Szép lassan a helyére kerül minden(ki), rendeződnek dolgai.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy hátra dőlhet! A sikerek
megőrzése is feladat!

Júliusi horoszkóp

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

Ezrek a Vadmadárkórházért!
Sukorón működik a Vadmadárkórház, amely

novemberben lesz 25 éves!
Ebből az alkalomból minden héten megosztanak

Facebook oldalukon egy-egy újságcikket, ami visszarepíti
olvasóit a múltba, megmutatja, honnan indultak, miket

értek el, és hogy van, ami sose változik: a madarak
szeretete. www.facebook.com/vadmadarkorhaz

„Kórházunk részben a koronavírus járvány miatt anyagilag
nehéz helyzetbe került. A fenntartásunkhoz szükséges
céges támogatások, pályázati lehetőségek csökkentek,
nem lehetett nyílt napokat, rendezvényeket szervezni,

ahol adományokat gyűjtöttünk.
Hogy továbbra is segíteni tudjunk a bajba jutott

madarakon, egy hosszútávon kiszámítható háttérre van
szükségünk, amit remélhetőleg az új EZREK A

VADMADÁRKÓRHÁZÉRT elnevezésű támogatói
programunk meg tud adni.

Célunk, hogy egy állandó támogatói bázisunk alakuljon ki,
akik havi legalább 1.000 Ft utalással megteremtik

az anyagi hátteret, hogy mi csak
a mentésre tudjunk koncentrálni.

De mi sem csak kérünk! Természetesen továbbra is
megosztjuk a napi történéseket, mentéseket,

vidám és szomorú történeteket, DE:
• állandó támogatóinknak hírlevelet indítunk,
így még közelebb hozzuk nekik a kórházat;

• ők értesülhetnek legelőször eseményeinkről,
nyílt napjainkról;

• aki legalább 5 hónapig támogatónk, az év végén
vadmadárkórházas ajándékcsomaggal jutalmazzuk meg.
Akik részt kívánnak venni az Ezrek a Vadmadárkórházért
támogatói programunkban, kérjük banki utalásuk, vagy

paypal befizetésük után első alkalommal
küldjék meg az átutalási bizonylatot a

rendezveny.vadmadarkorhaz@gmail.com e-mail címre.
Segítsünk együtt, hogy repülhessenek!

Számlaszámunk: 10400889-50505448-49551016,
IBAN: HU89, SWIFT code: OKHB HUHB
Bankkártyás vagy Paypal támogatás:
www.kiskapocs.hu/vadmadarkorhaz
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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

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

Szombati István
06 30 570 8828

Ömlesztett áru, tüzelő,
építési anyagok, méteráru,

törmelék, sitt stb.
szállítása

-

űnyírás
akivágás
uvarF

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

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

2021. júliuswww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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