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Adony > Beloiannisz > Besnyo > Ercsi > Iváncsa > Kápolnásnyék > Kulcs > Pusztaszabolcs >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > Sinatelep > Szabadegyháza > Zichyújfalu

FULLHD

DUNAÚJVÁROS, VEREBÉLY L. ÚT 12.
06 (20) 359-6062 • freetrade2000kft@gmail.com
Gáz-elektromos
tűzhely
90 cm, 5 gázégős
főzőfelület, elektromos
sütő. Dupla grillcsirke
forgatónyárs, kihúzható
sütősín. Digitális kijelző,
sütőtér világítás, üveg
tető, öntöttvas edénytartó rács, wok adapter
Piros színben:

249.900 Ft
Inox kivitelben:

Vedd célba a legjobbat!
www.fullhd.hu
Nyitva tartás:
hétfőtől - csütörtökig:
8-17 óra;
pénteken: 8-16 óra;
szombaton és vasárnap:
zárva
Esetleges helyesírási hibákért, elírásért
felelősséget nem vállalunk!

Rowenta vasaló
A vasalón nem kell állítani a
hőfokot, mert a beépített
érzékelő felismeri az
anyagot és önmaga állítja be
a kivánt hőmérsékletet.

17.900 Ft

239.900 Ft
Gáz tűzhely
50 cm széles gáz felső és gáz
sütővel szerelt tűzhely. Üveg
tetővel, szikráztatóval. Sütőtér
világítás. PB fúvóka szett.
Tepsi és rács tartozik hozzá.
Piros színben:

79.900 Ft
Inox kivitelben:

74.900 Ft
Fehér színben:

69.900 Ft

Gáz-elektromos
tűzhely
57 x 60 cm gáz főzőfelület,
elektromos sütő. Üveg tető,
szikráztató, grillcsirke
forgató nyárs.
Légkeveréses, sütőtér
világítással, hőfokkijelző a
dupla üveges sütőajtóban.
Inox kivitelben:

94.900 Ft
Fehér színben:

89.900 Ft

A nálunk vásárolt tűzhelyeket szakemberünk kedvezményesen beüzemeli a helyszínen.
Kedvezményes díjaink a következőek: Kulcs, Perkáta és Rácalmás területén 15.000 Ft helyett 9.900 Ft-ért.
A további településeken – Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kápolnásnyék, Pusztaszabolcs,
Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza, Zichyújfalu – 18.000 Ft helyett 12.900 Ft.
A beüzemelési díjak tartalmazzák a kiszállást és a mai szabványnak megfelelő sárga gázcső cseréjét is!
Kiszállítást is vállalunk a nálunk vásárolt termékekre.
Kulcs, Perkáta és Rácalmás 5.000 Ft • Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kápolnásnyék,
Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza, Zichyújfalu 7.500 Ft
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Fabrikett vásár!

Kocka (RUF)
keményfa brikett
10 kg/cs
nyári áron!
9.990 Ft/mázsa
(99,9 Ft/kg)

2431 Perkáta,
Szabadság tér 4.

Tel.: 06 20 347 86 82

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony

Őszi- és Halloween dekorációk!
Újra különleges édességek - teák,
válogatott játékok, Lego,
gyönyörű ezüst ékszerek - szettek.

Ajándék-megoldások minden korosztálynak

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

Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

Adony, Bajcsy-Zs. u. 6.
Tel.: 06 20 596 6910 • 06 25 230 520
FB: Papír Kincs Papírbolt Adony

FÖLDMUNKÁT VÁLLALOK!

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

al

zóv
o
p
a
l
a
lat

ako
v
s
e
m
2
ti ne
a
z
k
-től
o
l
m
/
m
t
dszerm:
o
n
F
h
e
r
,
p
s
a
9
99 Ft/
lő al
1.09
Színe
szigete ..............1.7 Ft/m
2

a
vásárlás s!
r
e
z
s
d
n
tt re
állítá
Komple enes házhozsz
gy
t
esetén in rjen árajánlato
é
K
n vagy
telefono keresztül!
nkon
honlapu

Hő

2

2
..2.499
............
5 cm .... ...................... 2.980 Ft/m 2
..
..
..
..
..
..
Ft/m 2
........
8 cm
..4.150
............
10 cm .. ...................... 5.320 Ft/m
..
..
15 cm .. ......................
..
..
m
z.hu
c
20
teltha

szige
www.
-86-82
0/347

Tel.: 2

Magveto hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu

•3•

KKedves Olvasók!
AA végletek évszaka! A legszebb mégis a legnagyobb lemondásokkal járó

egyszerre! Még kiülhetünk a kertbe, a parkba beszélgetni egy jót, de
napnyugtával már jobb behúzódni a kuckónkba. Színek ezrei vibrálnak,
érett illatokkal teli a levegő, és ha reggel ködre ébredünk, el sem hisszük,
milyen csoda volt körülöttünk tegnap. Nem lehet beleavatkozni, nem
befolyásolható, nem az akaratunktól függ, milyenné válik! Nem
irányíthatjuk – szerencsére –, a természet teszi a dolgát. De amilyen telhetetlenek vagyunk, ezt
is dirigálnánk.
Meddig terjed egy-egy ember „hatásköre”? Kire és mire erőltethetjük rá elképzeléseinket,
M
mennyire gyakorolhatunk családunkra, barátainkra, munkatársainkra nyomást, ha el akarunk
érni valamit? Jószándékba öltöztetve miért vagyunk biztosak abban, hogy valamit jobban
tudunk a másiknál, a gyerekünknél, egy esemény résztvevőjénél?
VVan egy kis időnk ezen a bolygón, amit arra kellene használnunk, hogy boldog pillanatokat
szerezzünk magunknak és szeretteinknek, őszintén tiszteljük a más akaratot, a másságot, az
eltérő véleményt, és úgy éljünk, ami másnak sem árt! Tanulni kellene a hibáinkból, (mert azért
abba mindannyian belefutunk néhányszor életünk során), és az élményeket gyűjtve,
szeretetteljes kapcsolatokat ápolva örülni az együtt töltött időnek. Kár ezt elrontani bármivel! Az
elfogadás csodákra képes – kezdjük saját magunkkal!
Szép őszt, az elmúlásba belenyugvást, teremtő időszakot kívánok mindenkinek!
Sz
BokaE
Erika
B
Szöllősi Bernadett: Születik az ősz

Kiadja: Kiskapocs Szociá lis Szö vetkezet • Adó szá m: 24889795-1-07 • Postacı́m: 2455 Beloiannisz,
Szeptember utca 12. • Szerkesztő : Szombati Istvá n • Hirdeté sszervező : Boka Erika
Telefon: 06-20/544-7555 • www.kiskapocs.hu • kapocs@kiskapocs.hu
Bankszá mlaszá m: 10700093-70230235-51100005
Nyomdai elő ké szı́té s: Só lyom Balá zs • Nyomdai kivitelezé s: Innovariant, Szeged
A hirdeté sek tartalmá é rt felelő ssé get nem vá llalunk. Ké ziratot nem ő rzü nk é s nem kü ldü nk vissza.
Copyright © 2021. A kiadó minden jogot fenntartott. • Eng. sz: CE/31713-2/2016.
V. é vfolyam 9. szá m, Kisté rsé gi Kapocské nt alapı́tva 2006 decemberé ben.
Megjelenik 9.000 pé ldá nyban a cı́mlapon felsorolt telepü lé seken.

Kö vetkező lapzá rta: 2021. október 20.

Impresszum

„Levetkőztek teljesen a parkban a fák,
nem kell nekik a vastag kabát,
a szél keze kanyarít rájuk vékony kendőts csupaszra fest ujja lassan minden erdőt.
Versenyt hull a fáról a sárguló levél zizeg. Hallgasd csak, hogy miről mesél:
Ne sírj! Visszatér majd jövő szüretig,
nem hal meg: csak haraszttá születik.”
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PÁLINKAFŐZŐ
Bérfőzés Adonyban!
Újonnan nyílt szeszfőzdébe várjuk kedves
bérfőzetőinket. Modern, elektromos,
egylépcsős aromatornyos technológiájú
üstökkel, rövid határidővel vállaljuk cefréje
kifőzését 1.150 Ft / liter áron.
!!! Bércefrézés lehetőség !!!

Bejelentkezés, és információ
munkanapokon 08:00-16:00-ig:
+36-30-149-21-41
www.pauluszfozde.hu

MARIKA VIRÁGBOLT
Pusztaszabolcs, Szent Imre út 49.
Telefon:·06 30 226 04 73

Szent Imre
utca

Mindenszenteki koszorúk, árvácska,
cserepes krizantém és mécsesek nagy
választékban, kedvező áron kaphatók.
Szeretettel várjuk!
Pusztaszabolcs,
centrum

TEMPLOM

Adony

Nyitva tartás:
hétfő: 13 – 17 óráig
kedd-péntek: 8 – 17 óráig
szombat: 8 – 14 óráig
vasárnap: 8 – 12 óráig

Magveto hava
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Jakus Földmunka Kft.
Mindenfajta
• sitt elszállítás
• gépi földmunka
• fűnyírás,
• ömlesztett anyag
ágdarálás, favágás
szállítás 25 tonnáig • úthengerezés

Tel: +36 30 826 56 12
Nagy teljesítményű géppel

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS

ágdarálást vállalunk

Bútorszövet-választékkal, szállítással!

(17 cm ágvastagságig)

vagy az ágdaráló gép
1 fő személyzettel

bérbe vehető.
Pup és Társa Kft.
Telefon:

06 30 247 66 77

IVÁNCSAI TÜZÉP
Iváncsa, Hunyadi út vége
(A benzinkút mellett, a vasútállomáshoz közel)

Tüzelő:
Konyhakész akác és csertölgy tűzifa!
Ömlesztett és zsákos szenek!
Fabrikett és német brikett!
Érdeklődjön bátran!
Építőanyagok:
Gipszkarton és hőszigetelő rendszer!
Kültéri és beltéri falfesték!
Fenyő fűrészáru.
Kapható és megrendelhető minden,
ami az építkezéshez szükséges!

Kiszállítást vállalunk!

FB: Láng Tüzép
Nyitva:
Tel.: (25) 255-459
kedd-péntek: 7:30-16:00
Mobil: (30) 92-77-024
szombat: 7:30-12:00
Regisztrációs szám: AA 5831513

Kárpitozott bútorok
áthúzása, javítása:
Ülő- és fekvőbútorok,
motorülések, kerti bútorok.
Ha régi, kényelmes, megszokott bútorától
nem szeretne megválni, de felújításra szorul,
keressen bizalommal!

Tabi László • 06 20 214 6664

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
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FÖLDMUNKÁT VÁLLALOK!
BECKER PÉTER • 06 20 265 41 22
Sávalap ásás,
Közműárok ásás
Kertrendezés
Tuskózás
Földszinti épületek
bontása

HÍVJON BIZALOMMAL!

•

kapocs@kiskapocs.hu
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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

Mozgó autójavítást, illetve
autóvillamossági szerelést
vállalok helyszíni kiszállással!
Ha elromlott az autója, akár az úton,
akár az otthonában állok rendelkezésére.
Másodállásban végzem ezt a tevékenységet,
főállásban is autószerelő, illetve autóvillamossági
szerelőként dolgozom. Több, mint 20 év
szakmai tapasztalattal rendelkezem.
Várom hívását! Szűcs András egyéni vállalkozó
06 30 347 96 78 • andras.szucs2@gmail.com

§

DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD

Változatlanul állok tisztelt
ügyfeleim rendelkezésére az alábbi
elérhetőségeken: 06-70/777-53-19
(kizárólag hétköznap 9-17 óra között)
E-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com

Ingatlan adás-vételi-,
egyesített telekalakítási-,
ajándékozási- és
házassági vagyonjogi
szerződések elkészítése,
szolgalmi jogok alapítása és
végrendeletek szerkesztése,
továbbá ingatlanokkal
kapcsolatos energetikai
tanúsítvány beszerzése

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

Magveto hava

PAKSI SÍRKŐ
Gránit, márvány, műkő síremlékek,
urnasírok.
Kerítés fedkövek és párkányok.
Sírfelújítás és tisztítás, betűvésés.

•

kapocs@kiskapocs.hu
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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

Paksi Péter +36 20 266 83 01
Szabadegyháza, Bem köz 3/A

Az Adonyi Agroszerviz Kft.

autószerelő, villanyszerelő és lakatos
végzettségű munkatársakat keres.
Kiváló szakmai fejlődési lehetőség, hosszú távú munkakapcsolat.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni a 06 30 902 15 41-es telefonszámon,
vagy az agroszervizkft@gmail.com címen lehet.
GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK
ACÉLBÓL
Könnyű
szerelés
Kedvező ár

10 év garancia
Egyszerű
telepítés
200 féle szín
Masszív Ajtó Kft.

Műanyag ajtók,
ablakok olcsón,
közvetlenül
a gyártótól.
Redőnyök,
árnyékolástechnika
INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

TEL.: 06 70 433 3640

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Masszív Ajtó Kft.

Telefon: 06 70 433 36 40

Iváncsa, Kandó K. u. 6.

•8•

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu

2021. október

ZÖLD SAROK
Ne szorongj a klímaváltozás miatt, inkább lépj a tettek mezejére!
A klímaszorongás egyre többek számára ismerős jelenség. Az egyre-másra érkező klímajelentések és
tanulmányok kongatta vészharangok lármájában olykor valóban nehéz optimistán tekinteni a jövőbe. Azt
azonban fontos helyre tennünk magunkban, hogy bár a tudományos álláspont borúlátása nem kecsegtet sok
jóval, igenis rengeteget tehetünk a mindennapi életünkben azért, hogy a jóslatok ne váljanak valósággá!
• Az, hogy csak kevés befolyásunk van a nagy egészre, nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs hatásunk.
• Nem érdemes kétségbe esni, ha olykor hibázunk. Fontos, hogy lássuk: egy-egy hibás döntésünktől még nem
dől össze a világ! A szorongás helyett le kell vonnunk a következtetést: legközelebb megpróbálunk jobban
dönteni!
• A tudatosság lehet a kulcs. Érdemes végig gondolnunk, hogy a mindennapi életvitelünkben melyek azok a
területek, ahol képesek lehetünk változtatni. (közlekedés, étrend, szabadidő…)
• Fontos a tisztánlátás! Átlagemberként is fontos tisztán látnunk a bolygó és rajta élők jövőjével kapcsolatban.
Ez hozzásegíthet ahhoz is, hogy cselekedeteink, szokásaink súlyát is a helyén kezeljük. Ennek jegyében
próbáljunk hiteles forrásokat találni a tájékozódáshoz, és minél inkább törekedjünk arra, hogy a hozzánk közel
álló témáknak magunk járjunk utána!
• Kevés az időnk, de egymással maradjunk türelmesek! Közös érdekünk, hogy a szorongás és a pánik helyett
inkább a cselekvést válasszuk, közben viszont ne bélyegezzünk meg másokat!
Novák Zsombor humánökológus (https://greendex.hu/author/novak/)
Mire jó az egészség- és önsegélyező pénztár?

Vásárolhatunk belőle többet között:
gyógyszereket, vitaminokat • gyógyászati segédeszközöket, szemüveget • csecsemő és betegápolási
cikkeket • gyógyszertárban vásárolt orvosi maszkot;
illetve több szolgáltatást is igénybe vehetünk:
fogászati kezeléseket • gyógytornát, gyógymasszázst •
Covid teszteket, szűrővizsgálatokat • vagy éppen
magánorvosi szakrendeléseket.
Önsegélyező szolgáltatások (csak a 180 napnál
régebbi befizetésekből igényelhetők):
A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások: szülési
segély, gyermekgondozási támogatás, gyermeknevelési
támogatás • munkanélküliségi ellátások • kieső
jövedelem pótlása: rokkantsági járadék, ápolási díj
kiegészítése • temetési szolgáltatás a pénztártag közeli
hozzátartozójának halála esetén • beiskolázási
támogatás • felsőoktatási költségtérítés • idősgondozás
támogatása • lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének
támogatása
Mindezek után 20 % adóvisszatérítésre jogosítja a
tagokat. Pár ezer forintos befizetésekből komoly
tartalékot is képezhetünk betegség, baleset idejére.
A részletekről érdeklődjenek telefonon vagy
személyesen!
Boka Erika 06 20 544 7555

Magveto hava
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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

Csak internet szolgáltatás megrendelése esetén:
150/5* Mbps: 5.700 Ft
500/22* Mbps: 8.750 Ft
1.000/25* Mbps: 9.400 Ft
300/20* Mbps: 7.000 Ft
Internet + TV szolgáltatás (49 HD + 111 SD csatorna):
150/5* Mbps: 9.200 Ft
500/22* Mbps: 11.640 Ft
300/20* Mbps: 10.240 Ft
1000/25* Mbps: 12.160 Ft
(*A feltöltési sebességek koax hálózat esetén érvényesek, optikai hálózaton
lényegesen magasabb feltöltési sebességű csomagok érhetők el!)

HBO GO előfizetés + 1.990 Ft
Vezetékes telefonszolgáltatás kedvező áron, csomagban
rendelve extra kedvezménnyel, korlátlan hívási lehetőséggel is!
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!

Információ, megrendelés: 06 30 401 17 06

DR. NÉMETH ISTVÁN ÜGYVÉD
Dr. Németh István ügyvéd tájékoztatja tisztelt régi és leendő új ügyfeleit,
hogy ügyfélfogadási óráit változatlan helyen és időpontban tartja.
Az ügyfélfogadás helye és ideje:
szerdai napokon 15:00-18 óra Pusztaszabolcs, Polgármesteri Hivatal ingyenes tanácsadás,
csütörtöki napokon 15-18 óra Pusztaszabolcs, Sport utca 2. (sorompóval szembeni üzletsor, tetőtéri iroda.)

§§§

Dr. Németh István ügyvéd teljes körű jogi ügyintézéssel vállalja

• társaságok alapítását,
• már meglévő társaságok társasági szerződéseinek módosítását,
• ingatlanokra, ingóságokra vonatkozó adásvételi, ajándékozási, eltartási, házassági vagyonjogi,
öröklési szerződések elkészítését,
• közös tulajdon megállapítása és megszüntetése stb.,
• Egyéb okiratok (végrendelet, haszonélvezeti jog alapítása, használati és szolgalmi jogok
alapítása és gyakorlása stb.) megszerkesztését.
Szükség esetén – előzetesen egyeztetett időpontban – a jogi tanácsadásra,
illetve a szerződés megkötésére a megrendelő lakásán is sor kerülhet.
Az ügyfélfogadási időpontra az alábbi telefonszámokon vagy e-mailen előre be lehet jelentkezni:

06-22/355-587, 06-30/504-5049 E-mail: drnemeth57@gmail.com
Dr. Németh István ügyvéd

www.kiskapocs.hu
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Gondolt már a
FŰTÉSRE?

ALAP-VAGY KIEGÉSZÍTŐ
FŰTÉSI MEGOLDÁSOK
ADAX WIFI
21-34 cm

Ft

ADAX NEO
20-37 cm

Ft

GLAMOX
18-35 cm

Ft

400-2000 W

Perkáta

NORVÉG ELEKTROMOS FŰTŐPANEL

ADAX ECO
33 cm

84.000 Ft-tól
400-2000 W

74.000 Ft-tól
400-2000 W

72.000 Ft-tól

2021. október

400-2000 W

Ft

61.000 Ft-tól

FŰTŐKÁBELEK ÉS
TERMOSZTÁTOK

Ft

9.500 Ft/m2-től

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
HŐSUGÁRZÓK STB.
500-1000 W
48-55 cm

Ft

67.990 Ft-tól

INFRA PANELEK MÁR 36.990 FT-TÓL!

Perkáta, Szabadság tér 4.
Telefon: 06 20 347 86 82
Kérem, mielőtt elindulna, telefonáljon!
ELEKTROMOS FŰTÉS • JÉGMENTESÍTÉS

Magveto hava

www.kiskapocs.hu

Megbízható

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS

•

kapocs@kiskapocs.hu

Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!
Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók

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
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Műanyag nyílászárók
színesben is!
Szekcioná lt gará zsajtó k motorral is.
Szolgáltatásaink:
• ingyenes felmé ré s
• á rajá nlat ké szı́té s
• szakszerű beé pı́té s, taná csadá s
• igé ny szerint visszajavı́tá s.

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

HORVÁTH KRISZTIÁN
KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

SÍREMLÉK készítés felsőfokon!
Gránit, márvány,
műkő síremlékek
készítése, felújítása.

Hívjon most és kérjen személyes találkozót!

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

A kutyák viselkedéséről röviden
A kutyák helytelen, illetve az emberek által kevésbé tolerált viselkedése az
egyik indok, amiért sajnos a végleges elaltatást kérik a tulajdonosok. Ezt
az állatorvosok nagy része elutasítja lelkiismereti-, orvosi szakmai, etikai
okokból. Megfelelő szocializációval, neveléssel az esetek többségében
megelőzhető a viselkedési anomáliák kialakulása.
A kölykök és a felnőtt kutyák nevelése, tréningje jelentős szerepet játszik
abban, hogy szocializált, nevelt, oktatott kutyákkal éljünk együtt. Különböző módszerekkel érhető el ez az
eredmény. Természetesen az alkalmazott módszer megválasztása függ a kutya korától és a viselkedési
zavar súlyosságától. Nem minden technika humánus, de én feltétlenül csak az erőszakmentes módszerek
alkalmazását javasolom a nevelés során.
Melyek a leggyakoribb viselkedés zavarok amelyeket szeretnénk megváltoztatni?
Agresszió: Ez a leggyakoribb ok, amiért a kutyatulajdonosok a trénert felkeresik. Az agressszió a kutya
természetes védekezési ösztöne. Az emberek és más állatok elijesztésére veszik fel a kutyák az
ellenséges pózt. Az agresszió megnyilvánulhat harapásban, morgásban, hirtelen támadásokban, támadó
testtartásban. Maguktól ezek a viselkedés-formák nem szűnnek meg, sőt beavatkozás nélkül számos
esetben azt tapasztalták, hogy egyre súlyosabbá válnak.
Ugatás, folytonos ugatás: A kutyák vokális kommunikációjának elsődleges formája az ugatás.
Mindamellett az ugatás mértéktelen, mániákus viselkedéssé is válhat, amely már kellemetlen
a gazdája és annak környezete (szomszédok) számára is. Ha a kutyája szüntelenül vagy nem teljesen
érthető okok miatt ugat, akkor érdemes engedelmességi kiképzésben részesíteni.
Rágás: A rágás a kölykök és egyes idősebb kutyák esetén is alapvető viselkedés, egyfajta módszer az
egészséges száj- és fogazat megőrzésének. Bár a fokozott rágás, rágcsálás utalhat a szorongás, túlzott
aktivitás, stressz, csalódottság, frusztráció és félelem meglétére is. Ha a kutyája teljesen furcsa dolgokat
(mint például bútor, fekhely, bútorhuzat) rágcsál, akkor javasolt engedelmességi tréningre vinni.
Ezeknek a viselkedési problémáknak a leküzdésében a gazda aktív közreműködése mellett a
kutyakiképző és állatorvosi együttes, hatékony közreműködése hozhat változást. Ha az említett
viselkedési zavarok bármelyikét tapasztalja kedvencén, keressen fel szakembert, akivel megbeszélheti a
javulást hozó lépések sorozatát.
dr. Kelemen Ferenc
dr. Rigó Zsuzsa
Romhányi József: Kákatövén
Körös-körül rút ingovány.
Itt sohasem úszik sovány csolnak,
mit habok locsolnak.
Evezhetnél bármily daccal,
nem bírnál e sűrű zaccal.
Ha lép a láb, cuppan a láp.
Elsüllyedsz bokáig,
aztán meg tokáig,
s ott sínylődsz sokáig,
míg a gáz és a láz
a tested rázza, s leigázza.

menedzser-állatorvos,
szakállatorvos
Telefon: 06 30 530 1513

A víz szinte kásás.
Benne zöldell nád, sás,
a sok kígyó, béka,
és madár hajléka...
Káka tövén, – tolla töltő –
Ül magában s költ a költő.

állategészségügyi igazgatástani
és járványügyi szakállatorvos
Telefon: 06 30 608 75 99

Magveto hava

www.kiskapocs.hu
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Dugulás-e

lhá

INVERGLEN NYÍLÁSZÁRÓ Kft.
Műanyag ajtók és ablakok,

rítás
lefolyótis
ztítás
vízvezeté
szerelés, k-javítás

06 70 575

29 72

Kovács P

ál

Redőnyök akár beépített szúnyoghálóval,
fix szúnyoghálók, télikertek

Szabvány és egyedi méretek
akár beépítéssel is!
Szerkezetek közvetlenül a gyártótól!

Telefon:
06 30 245 02 80
E-mail:
inverglenajtoablak@gmail.com

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

• 14 •
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Októberi horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
Amilyen szerencsés, most a hobbijával is pénzt kereshet,
használja ki az adódó lehetőséget!
Bika (április 21. - május 20.)
Nem kerülheti el a változásokat! Az új dolgok befogadása
és a lehetőségek elfogadása – a két legfontosabb
tanulnivalója év végéig!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Ha lehet, most mérlegeljen utazás előtt, nem túl nagy teher
lesz-e a kiadása – váratlan helyzetre kellhet majd az
anyagi forrása!
Rák (június 22. - július 22.)
Bármennyire kecsegtető ajánlatot kap, nem biztos, hogy
Önnek most érdemes ingatlan-ügyletbe keveredni!
Legyen óvatos!

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Felvonási Tünetek
Színházi Műhely
2021. 10. 10. 16:00: Piaf!
Kápolnásnyék, Vörösmarty Művelődési Ház
(ingyenes előadás)

2021. 10. 17. 15:00: "Szalonképek"
Felolvasó színházi délután
Ercsi, Lakásszínház
(előzetes bejelentkezés szükséges,
a program ingyenes)

További információ, bejelentkezés:
Telefon: 06 20 523 2686
E-mail: lakas.szinpad@gmail.com

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Anyagi téren kell olyan döntéseket hoznia, amelyek
hosszútávon meghatározzák életét, legyen körültekintő!
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Rosszindulatú kollégák hamis hírét kelthetik. Kezelje
helyén a dolgokat, és arra figyeljen elsősorban, ki mondja,
ne csak arra, hogy mit mondanak!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Az önismeretben léphet nagyot előre, vegye számba
tehetségét és legyen büszke magára!
Skorpió (október 24. - november 22.)
Feszültséget okozhat, hogy nem tud megoldani egyedül
egy ügyet. Ne erőlködjön, kérjen segítséget, és hamarabb
rendeződik, mint hinni merte volna!
Nyilas (november 23. - december 21.)
Ne aggódjon amiatt, hogy az átlagosnál több időre van
szüksége a napi dolgaihoz. Ez egy ilyen időszak – el fog
múlni!
Bak (december 22. - január 20.)
Bár a karrierjében sikeres időszakát éli, tartsa szem előtt
azt is, hogy visszaesés bármikor előfordulhat!
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Lassan minden rendeződik Ön körül, az elmúlt évek
gondjai megoldódnak, felszabadultan örülhet sikereinek!
Halak (február 21. - március 20.)
Ha jól alkalmazza kommunikációs képességeit, szerencsés tárgyalásokon eshet át, ami akár a magánéletében,
akár karrierjében előrelépést eredményez!

BIZTOSÍTÁS
Keressenek bizalommal, ha szeretnének
• kötelező felelősségbiztosítást, cascot,
• lakásbiztosítást,
• utasbiztosítást,
• baleset-, egészség- vagy életbiztosítást,
• kegyeleti célú életbiztosítást kötni;
• nyugdíj-megtakarítást indítani
• ha egészség- vagy nyugdíjpénztári számlát
nyitnának,
• ha vállalkozóként akarják tevékenységüket,
vagyontárgyaikat biztosítani,
• ha tájékozódnának az öngondoskodás
lehetőségeiről!
Kárbejelentés, ügyintézés, igazolások, tanácsadás –
személyesen a százhalombattai vagy
a beloianniszi irodában, biztosításkötés
esetleg az Önök otthonában.
Telefonon: 06 20 544 7555
vagy e-mailben: kiskapocs@generalimail.hu;
FB oldalamon: Generali Képviselet Százhalombatta
Boka Erika tanácsadó – 11 éve a Generalinál!

Magveto hava

www.kiskapocs.hu

dr. Nagy Zsuzsanna
ügyvéd

06 20 428 2456
iroda@drnagyjog.hu
Jogi tanácsadás
Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek
Bankok, hivatalok, bíróságok,
végrehajtók, munkáltatók
előtti képviselet
Cégekkel, válóperrel
kapcsolatos ügyintézés
Büntetőjogi képviselet

Időpontok 9 és 17 óra között
előzetes egyeztetéssel.
Igény esetén ügyintézés az otthonában!

•

kapocs@kiskapocs.hu
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térségi kis kapocs
ÖN IS HIRDETNE?

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

ADONYI VASTELEP ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
Zsalukő • Vasanyag • Cement • Mész • Sóder • Homok

GÉPI FÖLDMUNKA
Alapásás, árokásás, bontás, törmelék elszállítás,
tereprendezés, egyéb földmunka
Szállítás saját autóval!
Bővebb információ kérhető személyesen vagy telefonon!

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

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

MORVA KERTÉSZET

SZABÓ ZSOLT
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ

• Új mérőhelyek
kiépítése
• Teljesítménybővítés
Az elvégzett munkákra garanciát vállalok!

Telefon: 06 20 5524976

Őszi árvácska és
cserepes krizantém vásár!
Halottak napjára vágott
nagy fejű krizantém!
2457 Adony, Dózsa György út 6/A
Tel: (25) 231-191, mobil: (30) 726 6099
E-mail: morvakerteszet@gmail.com
facebook: Morva Kertészet

F

űnyírás
akivágás
uvar

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

Szombati István 06 -30 -570 - 8828
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Áraink Dunaújváros és az adott helység, vagy az adott helység és Dunaújváros
(a helységek központja) között a következők:
Adony:
Ercsi:
Pusztaszabolcs:
Ráckeresztúr:

5 000 Ft
8 500 Ft
7 500 Ft
9 500 Ft

Beloiannisz:
Iváncsa:
Perkáta:
Seregélyes:

8 000 Ft
6 500 Ft
4 500 Ft
9 000 Ft

Besnyő:
Kulcs:
Rácalmás:
Szabadegyháza:

8 000 Ft
3 500 Ft
2 500 Ft
6 500 Ft

