
Ingyenes információs és hirdetési havilap 20 .21 augusztust 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

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!

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, sütőtér világítás, hőfok-
kijelző, üveg tető, állítható láb. PB
fúvóka szett. Inox és fehér színben
kapható. Ára fehér színben:

69.900 Ft

Split klímák

telepítéssel
együtt!

Kétzónás kerámia főzőlap
Inox dekor csíkkal.

43.900 Ft

4 zónás,
indukciós
főzőlap
2 zóna összevonható,
csúszkás vezérlés,
inox csík díszítéssel.

94.900 Ft

Teleszkópos páraelszívó
600 m3/óra, 2 fokozat,
világítás. Fekete, fehér
és inox színekben.
Az ára fehér színben:

29.900 Ft

Gáz főzőlap
2 zónás, öntöttvas rács

49.900 Ft
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Az Adonyi Agroszerviz Kft.

autószerelő, villanyszerelő és lakatos
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

2021. augusztus

Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó
családi gazdaságunkba keresünk gyakorlattal

rendelkező
MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐT

(önjáró permetező, kombájn, traktor)
Versenyképes fizetés és

egész éves állandó munka!
Önéletrajzokat az iroda@menesmajor.hu

e-mail címre várjuk!

Telefon: 06-20/421-2162

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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KKedves Olvasók!

Sokan állítjuk: felgyorsult az élet, röpül az idő, próbáljuk beosztani, amennyi jut, és
néha belefáradunk a sikertelenségbe. Lehetetlen mindent teljesíteni, amit
szeretnénk, meg amit elvárnak tőlünk, aztán elámulva összegezünk: saját
magunkra megint nem jutott elég! Pedig az lenne az egyik legfontosabb: pihenni,
feltöltődni, barátokkal, családdal lenni, szeretteinkre figyelni, hobbinknak hódolni,
egy jót beszélgetni – vagy csak úgy lenni egy kicsit bele a világba feladat nélkül,
határidős sürgetés nélkül, számonkérés és magyarázkodás nélkül!
Vajon az állandó rohanásban eszünkbe jut boldognak lenni? Örülni a pillanatnak? Merünk szeretni?
Felfogtuk már végre a rengeteg sokkoló esemény hatására, hogy csak MOST van? Nem a múlt számít, és
MOST nélkül jövő sincs! Nem kergethetünk irreális álmokat, amikor elmegy mellettünk a mindennapok
szépsége: egy naplemente... egy dallam... egy telefonhívás... egy őszinte gondoskodó pillantás... Nem
fukarkodhatunk az érzelmekkel! Az az egyetlen, ami tényleg a miénk! Nem viheti el tolvaj, nem
rongálhatja vihar, nem rombolhatják le illetéktelenek.
Sok évvel ezelőtt történt, hogy felhívott egy kedves ismerősöm, szegről-végről rokonom, akinek
elkezdtem mondani, mennyi dolgom van, milyen elfoglalt vagyok. Olga a maga sajátos (kissé nyers)
stílusában közbevágott: nekem ne ecseteld percekig, miért nem érsz rá! Én megtiszteltelek a
hívásommal, te tisztelj meg azzal, hogy meghallgatsz, miért hívtalak! Két mondatban elmondjuk, mi van
velünk, és ugyanott vagyunk időben. Egy életre megtanultam a leckét! Kinek inge...
Szép augusztust, jó nyaralást, kellemes pihenést és boldog kapcsolatokat, színes beszélgetéseket
kívánok mindenkinek szeretettel!

Következő lapzárta: 2021. augusztus 18.

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

Telefon: • •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 7. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik példányban a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000
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EBBoka Erika

• •3Új kenyér hava www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

Berzsenyi Dániel: Horác (részlet)

„...Használd a napokat, s ami jelen vagyon,

Forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd

Érzésit ki ne zárd, míg fiatal korod

Boldog csillaga tündököl.

Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,

Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj s örűlj.

Míg szólunk, az idő hirtelen elrepűl,

Mint a nyíl s zuhogó patak.”
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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

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)

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

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

2021. augusztuswww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Adony, Bajcsy-Zs. u. 6.
Tel.: 06 20 596 6910 • 06 25 230 520

FB: Papír Kincs Papírbolt Adony

Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

FÜZETCSOMAG AKCIÓ üzletünkben!
VEDD vagy RENDELD MEG NÁLUNK gyermeked füzet-

írószer csomagját (min. tízezer forint értékben),
mi 10% kedvezményt adunk 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!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

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

Dr. Földes István ügyvéd
attorney-at-law

Member of the Budapest Bar Association
Criminal law. International private law.

Business ownership and shareholder disputes.

BRANCH OFFICE TO OPEN IN IVÁNCSA

+36 70 675 3996
www.advocatura.eu

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony

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

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

Új kenyér hava
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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

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. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD

2456 Besnyő, József Attila utca 21.
Elérhetőség: 06-70/777-53-19
bacsalmasicsilla@gmail.com

INGATLANOK ADÁS-VÉTELE,
ÉS EGYÉB INGATLANÜGYEK

TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA
JOGI TANÁCSADÁS

(végrehajtási ügyekben is)
OKIRATOK SZERKESZTÉSE

(angol nyelven is - pl.: adásvételi, ajándékozási
szerződések; felszólító levelek; végrendeletek)
POLGÁRI ÜGYEKBEN JOGI KÉPVISELET

BEJELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG
HÉTKÖZNAP 9 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT!

Szükség esetén ügyfeleimet

.otthonukban keresem fel

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Telefonon történő előzetes időpont-egyeztetés alapján.

BEJELENTKEZÉS: 06-70/777-53-19

2021. augusztuswww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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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

Lábápolás otthonában!

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edit pedikűrös

Dugulás-elhárításlefolyótisztítás
vízvezeték-szerelés, -javítás06 70 575 29 72Kovács Pál

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Új kenyér hava
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Habár az elmúlt évben a hírek a koronavírus okozta járványról és
következményeiről szólnak, ezalatt sajnos a hazai vadállományt is tizedeli
egy vírusos állatbetegség: az afrikai sertéspestis. A betegség a
Kaukázusból eljutva 2014 folyamán jelent meg közelünkben, Litvánia és
Lengyelország területén. A kórokozó nagy ragályozó képességgel
rendelkezőAsfivirus nemzetségbe tartozó DNS virus.
Európában a házi sertés és a vaddisznó fogékony a vírussal szemben. Afrikában a közönséges
varacskosdisznó és egyéb disznófajok is megbetegedhetnek. Az afrikai sertéspestis vírusa embert nem
betegít meg, közegészségügyi jelentősége nincs. A felelőtlenül viselkedő ember azonban jelentős
gazdasági károkat tud okozni a járványvédelmi előírások megsértésével.
A megfertőződött sertések és vaddisznók rövid ideig tartó bágyadtság, étvágytalanság után elpusztulnak.
Vaddisznók esetén a különböző korcsoportba tartozó állatok egyidőben történő elhullása kell, hogy gyanút
keltsen a vírus jelenlétére. Egyes esetekben az állatok gyengesége mellett magas láz (40,5 – 42◦C),
testszerte vérzések, a bőr vöröses-lilás elszíneződése, véres-habos orrfolyás, véres hasmenés figyelhető
meg. Ez a betegség vírusellenes állatgyógyászati készítménnyel nem gyógyítahó, vakcina nem áll
rendelkezésre ahhoz, hogy megelőzzük kártételét.
Az afrikai sertéspestis bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség, tehát ha valaki hasonló
tüneteket figyel meg fogékony állatokon, azonnal értesítenie kell az ellátó állatorvost, aki az
állategészségügyi hatósággal felveszi a kapcsolatot.
Az utóbbi időben jelentősen megemelkedett azoknak az eseteknek a száma, amikor vaddisznók nappal is
megjelentek településeken. Előfordult, hogy beteg, támolygó malacok tűntek fel. Beszámoltak arról is,
hogy az „állatvédők” a beteg állatokat gyógyítás céljából állatorvoshoz vitték. Az is megtörtént, hogy
egyszerűen befogadták az állatot, és otthon próbálták az életét megmenteni.
Az afrikai sertéspestis nagyon fertőző, és jelentős gazdasági károkat okozó betegség! A szabadban talált
beteg, támolygó vaddisznókat befogni, otthon kezelni, állatorvoshoz vinni nem szabad, hanem jelenteni
kell a helyi vadásznak, megyei vadászati hatóságnak vagy az illetékes járási főállatorvosnak, és ők
hivatalból megteszik a megfelelő lépéseket.
Védjük közösen a még meglévő házisertés és vaddisznó állományunkat!
(Forrás: Magyar Állatorvosi Kamara körlevele)

Állatorvosi sorok
Afrikai sertéspestis

1. Jószándékú idegen a főkapun bebocsátassék, ellenben ki a

falakat meghágja, megpálcáztassék és tömlöcbe vetessék!

2. Messzi vándor a pestisdoktor által alaposan megvizsgáltassék,

királyi passzusa felmutassék, a kapupénz annak rendje, s módja

szerint beszedessék!

3. Kórságra gyanús atyafi a várkapun be ne engedtessék, ám

elbocsátás előtt tömjénfüsttel fertőtleníttessék! Ennek betartásáért

a strázsák fejükkel felelnek!

4. Várfalakon belül egymástól tisztes távolság tartassék! Az

engedetlenekre három botütés méressék, a makacskodókat az

árokba vessék!

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

2021. augusztuswww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

5. Az árnyékszék és a járások mocsoktól, szeméttől minden órában

megtisztíttassék, a tyúkszar mészporral beszórassék!

6. Hajnalhasadtán a várnép tartozik kezet és arcot mosni borral,

vagy rózsaecettel, végül az egész testét megtisztítani szivaccsal!

7. A várnép köteles naponta háromszor egy kupicával gönci barack

nektáriumot fogyasztani, ennek betartását a pestisdoktor

személyesen tartozik felügyelni!

8. Ha valakit engedetlenségért meg kell büntetni (kivéve, ha

paraszt) előtte a várnak kapitánya vagy az úrnő értesítessék!

Kelt a nagy pestisjárvány idején, az Úr 1349. esztendejében,

Szent György havának utolsó napján, Boldogkő várában

Eleink járványvédelmi intézkedései a nagy pestisjárvány idején:
Boldogkő várba belépéshez, egy előző nagy járvány idején, ezelőtt 672 évvel:
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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!

TÉVÉ, INTERNET, TELEFON
Akár 49 HD és 111 SD minőségű IPTV csatorna

Szélessávú, akár GIGABITES internetkapcsolat
Igény szerint korlátlan beszélgetés vezetékes és mobil irányba

150/5* Mbps: 9.200 Ft
300/20* Mbps: 10.240 Ft

500/22* Mbps: 11.640 Ft
1000/25* Mbps: 12.160 Ft

Internet + TV szolgáltatás (49 HD + 111 SD csatorna):

500/22* Mbps: 8.750 Ft
1.000/25* Mbps: 9.400 Ft

150/5* Mbps: 5.700 Ft
300/20* Mbps: 7.000 Ft

Csak internet szolgáltatás megrendelése esetén:

(*A feltöltési sebességek koax hálózat esetén érvényesek, optikai hálózaton
lényegesen magasabb feltöltési sebességű csomagok érhetők el!)

Települések, ahol szolgáltatásaink elérhetők:
Adony, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Kápolnásnyék, Pusztaszabolcs,

Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza
A közölt árak 12 hónap hűségidő vállalása esetén érvényesek, mely esetben bekötési

díjat nem számítunk fel. TV szolgáltatás esetén a közölt ár 1 db set-top-boxot tartalmaz.
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a létesítési hely ismeretében pontos ajánlatot adunk!

HBO GO előfizetés + 1.990 Ft
Vezetékes telefonszolgáltatás kedvező áron, csomagban

rendelve extra kedvezménnyel, korlátlan hívási lehetőséggel is!

Információ, megrendelés: 06 30 401 17 06

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Új kenyér hava
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Kos (március 21. - április 20.)
A pénz kerül középpontba, mégpedig ingatlannal
kapcsolatban. Járjon nyitott szemmel, kérjen tanácsot,
nehogy pórul járjon!

Bika (április 21. - május 20.)
Szakmai sikerek várnak Önre, ám ehhez rugalmasságra és
nyitottságra van szüksége.

Ikrek (május 21. - június 21.)
Vegye számba eredményeit! Ne parázzon, ha probléma
merül fel: felülemelkedhet rajta, ha magabiztosan
cselekszik!

Rák (június 22. - július 22.)
A szingli rákok párra lelhetnek a nyáron, ehhez nyitott
szemmel és szívvel kell járniuk!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Továbbra is egyensúlyoznia kell magánélet és hivatás
között, ne hagyja, hogy bármelyik a másik rovására
mehessen! Kapcsolatai és pénzügyei is javulnak ennek
hatására!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Még a szokásosnál is keményebben kell dolgoznia, ez néha
kedvét szegi, de ne engedjen a borús hangulatnak, minden
a helyére kerül előbb-utóbb!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Néha kedve lenne feladni a céljait, mert szinte
elérhetetlenek… Ne tegye! Kitartása eredményt hoz, és
sikeres lesz, minden álma valóra válhat!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Sikerek várnak Önre karrierjében, de ennek ára van:
nagyobb lesz a felelőssége. Ne aggódjon ezen, pont akkora
terhet kap, amekkorát elbír!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Kalandok, utazások várnak Önre, amellyel feltöltődik
érzelmileg, szellemileg és fizikailag egyaránt.

Bak (december 22. - január 20.)
Bár szereti a kiszámítható és tervezhető dolgokat, azért
számítson váratlan fordulatokra is. Ne pánikoljon, lesz
megoldás minden adódó feladatra!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Olyan helyzete adódhat, amelyben segítségre lesz
szüksége. Ne aggódjon a dolgon, lesz megfelelő támasza, a
legnagyobb nyugalommal fogadja a segítő kezet!

Halak (február 21. - március 20.)
Szakmai élete kerül középpontba, új feladat, új munkakör
adódhat, ami kizökkenti a megszokottból, de nagyon jó
hatással lesz az eredményeire a változás!

Augusztusi horoszkóp

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

- -

Ömlesztett áru, tüzelő,
építési anyagok, méteráru,

törmelék, sitt stb.
szállítása

űnyírás
akivágás
uvarF

-Szombati István 06 30 570 8828
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Híresztelő
• Kisméretű bútorozott fürdőszobás kiadó lakást

keresek egyedülálló férfi részére.
Telefon: 06 30 553 62 32

KEDVES ÜGYFELEK!
Bár a pusztaszabolcsi iroda bezárt,

továbbra is:

MINDEN, AMI BIZTOSÍTÁS!
Élet-, vagyon, utasbiztosítások kötése,

kárbejelentés, ügyintézés, igazolások,

tanácsadás – személyesen

a vagyszázhalombattai
a irodában, biztosításkötésbeloianniszi

esetleg az Önök otthonában.
Keressenek bátran:
06 20 544 7555 vagy

biztositas@generalimail.hu
Boka Erika tanácsadó

2021. augusztuswww.kiskapocs.hu 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

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

FÖLDMUNKÁT VÁLLALOK!FÖLDMUNKÁT VÁLLALOK!

BECKER PÉTERBECKER PÉTER

06 20 265 41 2206 20 265 41 22

Sávalap ásás

Közműárok ásás

Kertrendezés

Tuskózás

Földszinti épületek

bontása

Sávalap ásás

Közműárok ásás

Kertrendezés

Tuskózás

Földszinti épületek

bontása

HÍVJON BIZALOMMAL!HÍVJON BIZALOMMAL!

Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók

Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!

Műanyag nyílászárók
színesben is!

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Új kenyér 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

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

2021. augusztuswww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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