
Ingyenes információs és hirdetési havilap 20 .21 szeptembert 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

Gáz-elektromos tűzhely
Szikráztató, hőfokkijelző,

sütőtér világítás. Állítható lábak,
tepsitartó, sütő időzítő.

Grillcsirke nyárs.
Fehér színben:

84.900 Ft

Beépíthető
gáz főzőlap
inox kivitel,
oldalsó vezérlés

39.900 Ft

Split klímák

telepítéssel
együtt!

Hűtőszekrény
82 cm magas,

fagyasztórekesszel
fordítható ajtónyitás,

ezüst és fehér színben.
A fehér kivitel ára:

49.900 Ft

Vivax Zeo porszívó
porzsákos kivitel,

700 W, 2 l-es porzsák

12.900 Ft

TV-k
32" (81 cm)-től
75" (190 cm)-ig
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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. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

A Coast2Coast Cargoline Kft.

NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐ
KOLLÉGÁKAT KERES

2 hét munka és 1 hét pihenő, illetve hetelős munkarendbe.
2/1 hét: német–olasz, illetve

hetelős: magyar–német viszonylatban. Gyűjtőfuvarozás.

Napi bérezés. GKI kártya, digitális sofőrkártya

és küldeménydarabos ADR kártya szükséges.

További információ a -es telefonszámon,06 70 279 08 74
illetve a e-mail címen kérhető.c2c.cargoline@gmail.com

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.

Válassz testhezálló füzetet
széles kínálatunkból!

FÜZETCSOMAG AKCIÓ üzletünkben!
VEDD MEG / RENDELD MEG NÁLUNK gyermeked

füzet-írószer csomagját - min. tízezer forint
értékben -, mi 10% kedvezményt adunk

csomagod árából! ARS UNA dizájn választható -
www.arsuna.hu-n - RENDELD MEG TŐLÜNK,

megkaphatod netes áron!

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony

Szombati István
06 30 570 8828

Ömlesztett áru, tüzelő,
építési anyagok, méteráru,

törmelék, sitt stb.
szállítása

-

űnyírás
akivágás
uvarF



A

A

Sz

KKedvesOlvasók!

Az egyik legegyszerűbb, egyben legnagyszerűbb dolog életünkben, hogy
beszélni, beszélgetni tudunk. Vagy tudtunk… vagy legalábbis volt rá példa… illetve
néha még most is előfordul! Nézem a sok embert, nyomkodják a telefont, nem
átélik a pillanatot, hanem fotózzák - videózzák, aztán felteszik az internetre: hadd
lássa mindenki, merre jártak, mit csináltak. Lassan elfelejtjük szavakba önteni
érzéseinket, nincs türelmünk elolvasni egy tájleírást, és ha őszintén magunkba
nézünk, bevallhatjuk: leszoktunk már az időtlen beszélgetésekről, és hajlamosak
vagyunk arra, hogy amit hallunk, annak csak töredéke marad meg bennünk, néha még az sem. Pedig
milyen jó elmondani valakinek azt, ami a lelkünket nyomja, ami eszünkbe jut vagy éppen, ami foglalkoztat!
Figyelni, mit vált ki a másikból, mi az ő meglátása ugyanarról a dologról, más hogy él meg hasonló
eseményt.Arról nem beszélve, mennyi boldogsághormon szabadul fel bennünk, ha ezt vidáman tesszük:
egy rötyögés-vihorászás, szívből jövő nevetés fiatalítja a lelket!

A közelmúltban egy délelőtt jókedvűen azzal fogadott anyukám, hogy Gena járt nála, beszélgettek a
képzős élményekről, régi időkről, és most olyan jó napja van! Rá egy órára Genával is találkoztam,
lelkendezve mesélte: anyukádnál voltam reggel, nagyon jót beszélgettünk, olyan jó napom van!
Remélem, elhiszik: olyan jó napom lett attól, hogy ezt hallottam tőlük! Nem kell mindennap, nem kell
órákig, de egy jóízű társalgás mindenkire jó hatást gyakorol!

Szívből kívánom, hogy mindenkinek legyen beszélgetőtársa, legyenek mindennapi örömeink, és lássuk
meg a csodát magunkban és magunk körül, ami megszépíti az életünket!

Következő lapzárta: 2021. szeptember 22.

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 8. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik példányban a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000
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EBBoka Erika

• •3Földanya hava

Szöllősi Bernadett: Jó lenne... (részlet)
„...pipacsot szedni csokorba,

hajat fonni varkocsba,
szeretni, amíg meg nem halok,

nyugtával dicsérni a napot,
lebarnulni hámlás nélkül,

vesztésre állni és nyerni végül,
úgy venni, hogy az ára megtérül,

megélni, hogy hozzád adnak férjül,
zsebkendő nélkül kimosni a ruhát,

nem felejteni el kivinni a kukát,
felkelni időben és elérni a buszt,

megtudni végre, mi a halványlila dunszt,”

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•



• •4

INVERGLEN NYÍLÁSZÁRÓ Kft.
Műanyag ajtók és ablakok,

redőnyök, szúnyoghálók, télikertek

Szabvány és egyedi méretek
akár beépítéssel is!

Szerkezetek közvetlenül a gyártótól!

Telefon:

06 30 245 02 80
E-mail:

inverglenajtoablak@gmail.com

§
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

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

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu

FÖLDMUNKÁT VÁLLALOK!FÖLDMUNKÁT VÁLLALOK!
BECKER PÉTER • 06 20 265 41 22BECKER PÉTER • 06 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!

2021. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Gépi földmunka
tereprendezés

csatornázás
térkövezés
betontörés

alapásás

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

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

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

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



• •6

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

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

2021. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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ADAX WIFI

Ft 84.000 Ft-tól

ADAX NEO

Ft 74.000 Ft-tól

20-37 cm 400-2000 W

GLAMOX

Ft 72.000 Ft-tól

18-35 cm 400-2000 W

ADAX ECO

FŰTŐKÁBELEK ÉS
TERMOSZTÁTOK

Ft 9.500 Ft/m -től2

Ft 67.990 Ft-tól

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
HŐSUGÁRZÓK STB.

500-1000 W
48-55 cm

21-34 cm 400-2000 W

Gondolt már a
FŰTÉSRE?
ALAP-VAGY KIEGÉSZÍTŐ
FŰTÉSI MEGOLDÁSOK

INFRA PANELEK MÁR 36.990 FT-TÓL!

Perkáta

NORVÉG ELEKTROMOS FŰTŐPANEL

Perkáta, Szabadság tér 4.

Telefon: 06 20 347 86 82
Kérem, mielőtt elindulna, telefonáljon!

ELEKTROMOS FŰTÉS • JÉGMENTESÍTÉS

Ft

33 cm 400-2000 W

61.000 Ft-tól

Földanya hava www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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A faültetés szabályai a gyakorlatban
A világunkban, a Földön tapasztalható természeti katasztrófák sorozata és a klıḿaváltozás

okozta pánik kapcsán egyre többen gondolják úgy, hogy tennének valami igazán jót és

hasznosat a negatıv́ hatások megfékezésére. Például fát ültetnének. A faültetés egy nagyon

nemes cselekedet, amit csak megfelelő szabályok betartásával lehet végezni. A szakemberek

arra figyelmeztetnek, hogy sok esetben a nagy lelkesedéssel nagyobb kárt lehet okozni, mint

hasznot.

Mi kell a faültetéshez? Megfelelő helyszıń, elültetésre szánt fa, ültetési eszközök, tápanyag-

utánpótlás.

Hol lehet fát ültetni? Kertes övezetben helyi rendelethez kötött. Közterületen

engedélyköteles. Erdőben mindig engedélyezés szükséges!!

Milyen fát ültessünk? Minden esetben helyi őshonos fát ültessük és kerüljük az invazıv́

fafajokat!

7 pontban a faültetés szabályai

1. Megfelelő eszközök beszerzése: ásó, kesztyű,

locsolókanna, csákány

2. Helyszıń kiválasztása

3. Keretösszeg kiválasztása: Mennyit is szándékozunk

faültetésre költeni?.

4. Faültetés optimális megvalósıt́ásához kiválasztani

az ideális időpontot (évszakot)

5. Fa kiválasztása

6. Fa utógondozása

7. Tápoldatozás

Szebenyi Péter környezetvédelmi influencer cikke nyomán

ZÖLD SAROK

2021. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

Mit lehet tenni a szelektív kukába?
1. Mosd el a szennyezett hulladékot, hogy a fertőzésveszély csökkenjen

és ne büdösödjön a hulladék! Kivétel az olajos flakon, ami mosatlanul
kerülhet a műanyaggyűjtőbe;

2. a PET palackokat minden esetben “tapossuk laposra”, hogy minél
több szelektíven gyűjtött hulladékot tudjon elvinni tőlünk a kukás;

3. a tejes dobozokat öblítés után szolgáltatótól függően, de általában a
papírgyűjtőbe kell tenni;

4. a kartondobozok összehajtás és ragasztócsík eltávolítása után a
papírgyűjtőbe tehetjük.

5. olyan termékek, mint a füzet, vagy a toll, ami műanyagot, fémet és
papírt tartalmaznak minden esetben elemeire kell bontani és a
megfelelő hulladékedénybe tenni;

6. a pizzás doboz tiszta része mehet a papírgyűjtőbe, a szennyezett
része a kommunálisba;

7. nem lehet minden műanyaghulladékot újrahasznosítani, ami függ a
típusától. Általában elmondható, hogy a termék alján tüntetnek fel
annak fajtáit.

Nem gyűjthető szelektíven
1. Ahőpapírokat (blokk, nyugta) nem szabad a papír-

gyűjtőbe dobni. Minden esetben a kommunális
kukába kell helyezni;

2. Nem szabad kidobni a szelektívbe fémgőzölt
műanyagokat (chipses zacskók). Minden esetben
a kommunális kukába kell helyezni;

3. Nem újrahasznosítható a folpack és a celofán
sem. Helyette használj inkább méhviaszos
csomagolóanyagot;

4. élelmiszer-maradványokat és egyéb szennye-
ződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer)
papírokat, használt papír zsebkendőt, szalvétákat
nem tehetünk a szelektívbe;

5. nem gyűjthető szelektíven azon kávés poharak,
amik külseje papír, belseje hőálló műanyagból
épülnek fel.
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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

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

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

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

Földanya hava www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Az utóbbi években emelkedik az idősödő, 8-9 évnél idősebb macskák száma az
állatorvosi praxisokban. Ahhoz, hogy a biológiailag lehetséges maximális
élethosszukat elérjék, figyelnünk és segítenünk kell őket. Ennek egyik fontos
eleme a megfelelő táplálásuk. Az idősödő macska tápanyag-szükséglete
természetesen különbözik a növendék és felnőtt egyedek szükségletétől. Sok, a
korral összefüggő macskabetegség, mint a krónikus vesebetegség, ízületi
gyulladás, cukorbetegség, hyperthyreosis: a pajzsmirigy túlműködése okozta bántalmak. Macskák esetén a klinikai
tünetek már a patofiziológiai változások jelentős előre haladása után jelentkeznek. Ezért az egészségesnek tűnő
idősödő cicák olyan táplálást igényelnek, amely segít megelőzni a különböző kórformák kialakulását. Az emberhez
hasonlóan a macskáknál is előfordul, hogy a genetikai- és környezeti tényezők együtthatása miatt a valós és a
biológiai életkor nem mindig egyezik. Az idősödő egészséges macskák tápanyagszükséglete meghatározásakor
mindig figyelembe kell vennünk az idősödő szervezet anyagcseréjét, az öregedést és az ezzel járó betegségek
kialakulásának lehetőségét.
Könnyen emészthető, ízletes táplálékot biztosítsunk, mely megoldható jó minőségű, teljes értékű, kiegyensúlyozott
előregyártott száraz- és konzervtápokkal. Hasonló beltartalmú házikoszt elkészítéséhez alapos takarmányozási
ismeretekkel kell rendelkezni, mert komplett eldelt kellene készíteni, különös tekintettel a fehérjetartalomra,
vitaminokra, makró- és mikroelemekre.
Akövekezők figyelembe vételével kellene a szenior macskatápokat összeállítani:
Atest kondiciójának megőrzése

- a takarmány energia tartalmával szabályozhatjuk a kondíció alakulását

- a takarmány rosttartalmának enyhe emelése
Lassítsuk le vagy előzzük meg a betegségek kialakulásának lehetőségét!
Vesebetegségek

- csökkentett foszfortartalmú takarmányok etetése

- az omega 3 zsírsavak (EPA+DHA) mennyiségének emelése
Cukorbetegség

- az optimális kondiciónak megtartása a fő cél, ezzel az inzulin rezisztenciát előzzük meg.
Ha a macskának nagy esélye van az inzulin rezisztencia kialakulására (pl.: burmai macska, elhízott
ivartalanított kandúrok), csökkenteni kell a szénhidrát és zsír bevitelét és megnövelni a fehérje
valamint rost mértékét.
Ízületgyulladások

kondroitin szulfát/glükózamin, zöldkagyló-őrlemény és antioxidánsok (pl.: E és C vitamin, taurin, lutein,
karotin, polifenolok)

Gyulladással járó krónikus betegségek
Tegyünk meg mindent, hogy idősődő cicánk minél tovább megőrizze egészségét, és hosszú éveken át örömet
okozzon, minőségi életet élhessen! Ha kondíciója, étvágya csökken, nem szívesen mozog, szőrzete csapzott,
nehezen üríti vizeletét, székletét, feltétlenül keresse fel állatorvosát kedvencével, hogy a gyógykezelés mihamarabb
megkezdődhessen. Forrás: Royal Canin, Health Nutrition for Cats and Dogs

Állatorvosi sorok
Az idősödő macska táplálása

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

Túl sovány vagy magas aktivitású OPTIMÁLIS

Túlsúlyos

93,0 x TT KcalME/kg0,711 77,6 x TT KcalME/kg0,711

62,0 x TT KcalME/kg0,711

TT: testtömeg
ME: metabolizálható

energia

A macska: egy apró oroszlán, aki szereti az egereket,
utálja a kutyákat, és pártfogolja az emberi lényeket.

(Oliver Herford)

2021. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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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!

Boka Erika főtanácsadó • E-mail: kiskapocs@generalimail.hu
Telefon: 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!

Földanya hava www.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

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

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

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

2021. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Életbiztosítások: kockázati, megtakarıt́ásos,
nyugdıj́- és balesetbiztosıt́ások, egészségbiztosıt́ás;

Vagyonbiztosítások: KGFB, casco, lakásbiztosıt́ás;

Utasbiztosítás kötése: egyéni, céges, éves bérlet,
külföldi tanuláshoz stb.;

Vállalkozói biztosítások: felelősség- és
vagyonbiztosıt́ások;

csoportos egészség- és balesetbiztosıt́ás;

Nyugdíj- és egészségpénztárak indıt́ása, valamint

Kárbejelentés, ügyintézés, igazolások, tanácsadás
– személyesen a százhalombattai vagy a beloianniszi

irodában, biztosıt́áskötés esetleg az O�nök otthonában.

Előnye: személyre szabott ajánlatok,
rugalmas időbeosztás!

KEDVES ÜGYFELEIM!
Bár a pusztaszabolcsi

iroda bezárt, továbbra is:
MINDEN,

AMI BIZTOSÍTÁS!
Keressenek bátran:

06 20 544 7555 vagy
kiskapocs@generalimail.hu

FB: Generali képviselet
Százhalombatta

Százhalombatta,
Damjanich u. 23., CBA üzletsor

kedden: 8–14 óra,

csütörtökön 12–17 óra között;

Beloiannisz, Szeptember u. 12.
kizárólag előre egyeztetett

időpontban.

Boka Erika tanácsadó



• •14

Kos (március 21. - április 20.)
Felbukkanhat valaki a múltjából, aki új színt hoz az
életébe, esetleg választás elé is állíthatja.

Bika (április 21. - május 20.)
Ha otthonteremtésen, felújításon gondolkodik, még mindig
halogatnia kellene, nem optimális a csillagok állása ekkora
beruházáshoz!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Ha van a tarsolyában valami terv, most érdemes a
megvalósításához fogni, minden segítséget megkap
ahhoz, hogy sikeres legyen a kezdeményezése!

Rák (június 22. - július 22.)
Ha a nyáron elmaradt a nyaralás, most lehetősége
adódhat egy tartalmas kiruccanásra. Azt viszont fogadja
meg, hogy a problémáit, feladatait otthon hagyja!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
A párkapcsolati téma aktuális feladata, ha van társa, azért,
ha nincs, azért. Jó lenne saját elvárásaival tisztában lenni!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Romantika és szenvedély várható az ősszel, készüljön fel
az érzelmi hullámvasútra! Csak Önön múlik, milyen
végeredménye lesz ennek az időszaknak.

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Álljon a sarkára, juttassa kifejezésre, mik a szükségletei!
Kérhet előléptetést, kaphat fizetésemelést, de ehhez
határozottan álljon ki magáért!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Utazást tartogat az ősz, ami lehet kikapcsolódás, de akár
tanulással vagy munkával is összefügghet. Ne habozzon,
menjen!

Nyilas (november 23. - december 21.)
A párkapcsolati téma okozhat némi fejtörést, ha van párja,
azért, ha nincs, azért, de ha hallgat a belső hangra, tisztán
fogja követni, amit a szíve diktál!

Bak (december 22. - január 20.)
Konfliktusba keveredhet, ami még Önt is kibillentheti
nyugalmából. Ne hagyja provokálni magát!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Utazás vár Önre a közeljövőben, ki ne hagyja,
élményekkel gazdagodva, feltöltődve térhet haza!

Halak (február 21. - március 20.)
Valami nagyszerű és különleges ajánlatot kaphat munka
területén, végre kedvére alkothat, ha belevág, hosszú
távon sikerre számíthat!

Szeptemberi horoszkóp
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Híresztelő
• 4 szezonban használtAriston NEMELADÓ gáz cirkó,

KONDENZÁCIÓS, vagyis régi típusú kéményhez
való. Tökéletesen működik, teljesen hibátlan!
Irányár 150.000 Ft. Telefon: 06 20 544 7555

• szeptember 1-jétőlAlbérlet kiadó Iváncsán.
Érdeklődni a -ös számon lehet.06 20 277 27 25

Pedikűr – gyógypedikűr, benőtt, gombás, sérült köröm
kezelése. (Ketseti Edit)Telefon: 06 30 567 99 02

Aki egyszer járt már Görögországban, vissza-
kívánkozik oda, a görög emberek vendégszeretete,
az ország szépségei, a remek tengerpart vonzza a
turistákat. Ezért gondoltam arra, hogy ezt a felhívást
az újságban is megjelentetem: hátha vannak az
olvasók között is olyanok, akik egy kicsivel
hozzájárulnak a kárenyhítéshez.

FELHÍVÁS A GÖRÖGORSZÁGI
TŰZVÉSZKÁROSULTAK

MEGSEGÍTÉSÉRE
A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete
(Syllogos) adománygyűjtési felhívást tesz közzé a
magyarországi görög szervezetek, vállalkozások,
egyéb szervezetek és magánszemélyek felé a
tragikus méretek öltő görögországi tűzvész-tragédia
túlélőinek és károsultjainak megsegítésére. Az
…összegyűjtött pénzt az Evoia szigeti károsul-
taknak fogja ajánlani, ahol az emberek nem csak a
házukat veszítették el, hanem az egész vagyonukat:
mezőgazdasági felszereléseket, állatokat, kiégett a
termőföld és az erdő, se otthonuk, se munkájuk
nincs. A pénzügyi adományokat az alábbi
számlaszámra várják:

Syllogos Magyarországi Görögök Kulturális
Egyesülete

OTP Bank: 11708001-20154871-0000000
Közlemény: görög tűzvész

A közös ügy érdekében köszönettel
a támogató szándékért!

2021. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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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

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

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)

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

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

Földanya hava 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

Homlokzati hőszigetelő
anyagok egész évben
kedvező áron!

Színes homlokzati nemesvakolat alapozóval

-től
1.099,- 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............
............

......1.799 Ft/m
2

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

......2.499 Ft/m
2

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

....2.980 Ft/m
2

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

....4.150 Ft/m
2

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

....5.320 Ft/m
2

2021. szeptemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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