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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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TŐKE ISTVÁN BURKOLÓ
Százhalombatta 30 km-es körzetében vállalok:
Víz-, csatorna-, villanyvezeték átkötéseket;
visszavakolást, aljzatkiegyenlítést;
csempézést, járólapozást;
zuhany-, mosdó-, wc csésze beépítést;
nyílászárócserét;
parkettázás, parkettajavítást, csiszolást, lakkozást...

Telefon: 06 20 470 5045
tokeistvan67@gmail.com

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Az Avium2000 Baromfifeldolgozó Kft.
Besnyő - Felsőbesnyőre

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
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.

Enyészet hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Kedves Olvasók!
K
NNovember a visszaemlékezés

és elengedések napjaival kezdődik.
Határozottabban gondolunk azokra, akik szerves részei voltak életünknek,
míg egymás mellett élhettük napjainkat, de már csak emlékük, lelkük,
szellemiségük van velünk. Az élet körforgásával mindenki tisztában van, de
érzelmeinknek nehéz parancsolni; nem elhatározás kérdése, hogy
másként érezzünk!
Mindannyiunknak van mit veszíteni! A múló pillanatot, a meg nem élt örömöket, az észre nem
M
vett szépséget, a könnyed játékosságot, a meg nem engedett ölelést – szeretteinket,
barátainkat… Kapaszkodunk a külső csillogásba, a látszatba, megítélünk és megítéltetünk
szavaink, tetteink által, környezetünk és a külsőségek szerint. Nagy mesterei lettünk a
szókimondásnak, az elvárásoknak, a „nekünk minden jár!” életérzésnek, és hajlamosak
vagyunk elfeledni, hogy mindenki élete más útvonalon, más cipőben, más kísérőkkel zajlik.
HHónap végén kezdődik advent időszaka, a várakozásé, a készülődésé. Remek lehetőség
felesleges igényeink, értéktelen szokásaink, értelmetlen követelményeink elengedésére.
Megtalálni magunkban a békét, az elfogadást és a szeretetet, amellyel a világ és önmagunk felé
fordulunk. Mert boldogságban élni születtünk, arra törekszünk, azt keressük egy életen át – ezt
pedig ott belül, a szívünk mélyén kell kezdenünk!
ÁÁldott emlékezést, derűs útkeresést kívánok szeretettel:
BokaE
Erika
B

„Van, aki elmegy,
van, aki itt marad.
A haladó nevet,
a haladó feled,
ha nincs is kézbe kéz.

Az ittmaradó ír,
és néha-néha sír,
és néha messze néz...
A mese vége mégis
örök-szomorú, szent-egy:
van, aki itt marad,
van, aki elmegy - -”

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 10. 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. november 17.

Impresszum

Dsida Jenő:
Pillanatfelvételek az életből
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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

www.italiaizei.hu
italiaizei
VÁLTOZATLAN ÁRAKON
OLASZ CSOKOLÁDÉ
PRALINÉ
kapható.

06 70 77 121 77

•

kapocs@kiskapocs.hu
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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

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!

Enyészet hava

www.kiskapocs.hu

Lábápolás otthonában!
Reflexzónás talpmasszázs

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edit pedikűrös

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

•

kapocs@kiskapocs.hu
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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

Zörényi
Gumiszerviz

Pusztaszabolcs, Kastély utca 3.

SZOLGÁLTATÁSAIM:

Gumiabroncs- és tömlőjavítás
Motorgumi szerelés, centírozás
Személygépkocsi abroncs szerelése és centírozása
Gumiabroncsok értékesítése

Nyitva: hétfő-péntek: 8-15; szombat: 8-12
Zörényi László gumijavító - tel: (30) 310-5728

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

PAPÍR-KINCS

Papírbolt Adony
Magad készítenél TÉLI vagy ADVENTI
DEKORÁCIÓKAT és ajándékokat?
Mindenféle kelléket - és persze kész
dekorációkat is - találsz üzletünkben.
Különleges édességek – teák,
ajándéktárgyak, válogatott játékok, Lego,
gyönyörű ezüst ékszerek - szettek is
segítenek a tökéletes ajándékok
kiválasztásában.
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

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. november

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

Enyészet hava

www.kiskapocs.hu

Megbízható

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS
hétvégén és
ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!
Bontás nélkül, garanciával!
Vitányi László
Telefon:
06 70 303 60 03

•

kapocs@kiskapocs.hu
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Nagy teljesítményű géppel

ágdarálást vállalunk
(17 cm ágvastagságig)

vagy az ágdaráló gép
1 fő személyzettel

bérbe vehető.
Pup és Társa Kft.
Telefon:

06 30 247 66 77

ADONYI VAS- ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Zsalukő • Vasanyag • Cement • Mész • Sóder • Homok

TÜZELŐANYAGOK

GÉPI FÖLDMUNKA
Alapásás, árokásás, bontás, törmelék elszállítás,
tereprendezés, egyéb földmunka
Szállítás saját autóval!

E-mail:
vitanyi0317@gmail.com

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

dugulaselharitasmostazonnal.hu

FB: Vastelep Adony és Adony Gépi Földmunka

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

Tel: 06 30 423 6014
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ZÖLD SAROK
Ez a legjobb levél összeszedő megoldás
a kertben:
A fűnyíró egy sokoldalú, praktikus eszköz, ami
esetünkben nem csak a leveleket szedi össze,
hanem komposztálásra is előkészíti a zöldhulladékot.

Levél komposztálása
A fűnyíróval felaprított avar és más zöldhulladék
könnyebben bomlik le a komposztálóban, illetve a
kertben.Az udvaron maradó apróbb darabok is pikk-pakk “elpárolognak”.
A levél komposztálása után értékes komposzttal leszünk gazdagabbak, amit jövőév elején, tavasszal a
kerti szezon kezdetén vissza is tudunk forgatni a kertünk talajába.
Forrás: Szebenyi Péter (https://peterszebenyi.com/level-osszeszedo-kert)

MOST akár 11,5 millió Ft-ot is kaphat!
Aki nem próbálja meg, az biztosan nem kap! Többféle pályázat közül is választhat.
100% VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBÓL is lehetnek ÚJ NYÍLÁSZÁRÓI, NAPELEME, hozzá
AKKUMULÁTORA, levegő-vizes HŐSZIVATTYÚJA vagy LÉGKONDICIONÁLÓJA úgy, hogy még a
villamos teljesítménybővítést is fizetik! https://napelem.palyazat.gov.hu/
A PÁLYÁZAT UTÓFINANSZÍROZOTT, DE VAN CÉG, AMELY MINDENT ELKÉSZÍT ÉS ELŐFINANSZÍROZ!
Pályázati anyag összeállításától kezdve, az összes pályázható termék kivitelezésén át a pályázattal való
elszámolásig generál kivitelezőként vállalja, hogy nyertes pályázat esetén, az előleg lehívását követően
határidőn belül felszereli az összes megpályázott terméket, melyeknek a teljes árát a pályázatból kapja meg.
(Tehát az Ügyfél a kivitelezésért nem fizet semmit!)
ÉRDEKLŐDÉS / JELENTKEZÉS: Boka Erika +36 20 544 7555
Pályázat feltételei:
- akáscélú ingatlan tulajdonosa pályázhat (csak természetes személy lehet a tulajdonosok között);
- a tulajdonosok bruttó jövedelmének éves átlaga 0 Ft és 4.850.000 Ft között kell, hogy legyen;
- a pályázónak magyar adóazonosító jellel kell rendelkeznie;
- nyílászárók több mint felének rosszabb hőszigetelő tulajdonságúnak kell lennie, mint a jelenlegi
követelmények (az ablaküvegek között lévő fém profilon „ug” nagyobb szám kell legyen, mint 1.15. Ennek a
feltételnek a 2 rétegű nyílászárók 80%-a is megfelel.)
Előny, ha:
- a 2021. 08. 30-i állapot szerinti 18 év alatti gyermek, akinek állandó lakcíme a pályázandó ingatlanban volt;
- ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet 2 számú melléklete alapján.
Ha éves áramfogyasztása eléri vagy meghaladja az 5500 KW-ot (kb. 20.000 Ft/hó villanyszámla),
PÁLYÁZHAT CSAK NAPELEMRE is!
AMENNYIBEN NEM FELEL MEG A FELTÉTELEKNEK, VAN MÁS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGE IS!
Ha nem akar pályázni, egyéb financiális megoldásokkal is tudunk szolgálni.
ÉRDEKLŐDÉS / JELENTKEZÉS: Boka Erika +36 20 544 7555

www.kiskapocs.hu

Enyészet hava

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS
Bútorszövet-választékkal, szállítással!
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

lhá

rítás
lefolyótis
ztítás
vízvezeté
szerelés, k-javítás
29 72

Kovács P

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

HÍVJON BIZALOMMAL!
Székesfehérvár, Károly J. u. 45.

Dugulás-e
06 70 575

•

ál

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

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

• 10 •

www.kiskapocs.hu

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

Tel: +36 30 826 56 12
SZABÓ ZSOLT
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ

• Új mérőhelyek
kiépítése
• Teljesítménybővítés

•

kapocs@kiskapocs.hu

2021. november

Minden, ami fuvar!
• Építő- és faanyag,
• méter- és ömlesztett áru,
• sitt, törmelék, szemét,
zöldhulladék elszállítás.
• Fakivágás,
• veszélyes fák kivágása,
• fűnyírás, fűkaszálás.

Szombati- István
06 30 570 8828

Az elvégzett munkákra garanciát vállalok!

Telefon: 06 20 5524976

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!

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

Szakszerű, pontos munkavégzés,
ingyenes felmérés!

Sipos Tamás
Adony

Telefon:
06 20 381 81 04
E-mail:
tamas.sipos81@gmail.com

NAPTÁR 2022.
Decemberben ismét színes falinaptár
melléklettel jelenik meg a Térségi Kis Kapocs!
Azok a vállalkozások, intézmények, akik
szeretnének rajta lenni, keressenek!

Boka Erika 06 20 544 7555

Enyészet hava

www.kiskapocs.hu

•

kapocs@kiskapocs.hu

• 11 •

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

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

Ünnepek a viselkedésterápia szemszögéből
Egy dolog állandó: a változás. Ez eddig sem volt másként, de a tavalyi és az
idei év sok tekintetben eltér a megelőzőktől.Az emberek feszültek, idegesek, a
bizonytalanság az élet számos területén körülvesz minket. A félelmek napi
szinten jelen vannak: félelem a fertőződéstől, a betegségtől, szeretteink
elvesztésétől, szorongás az anyagi bizonytalanság és általánosságban a jövő
miatt, mely most kiszámíthatatlanabb, mint valaha. Magánemberként,
állatorvosként sem tudunk függetlenedni ettől!
Kutatások igazolják, hogy a kedvencként tartott állatok ma már családtagnak számítanak egy átlagos magyar
családban is. A szorongással teli időszakban különösen fontos a velük való kapcsolat, a kötődés. A társállatok
oldják a gazda szorongását, segítenek elviselni a hétköznapok bizonytalanságát, a kutyával való séta karantén
idején is képes visszacsempészni a szabadság érzését. A legutóbbi vizsgálatok arra mutattak rá: nem is a tartott
állat faja, fajtája, sokkal inkább a kapcsolat minősége határozza meg, mennyire tudunk támaszkodni egymásra.
A társként tartott állatok viselkedése sok esetben változott párhuzamban a gazda életének változásával, és
elmondható, hogy ez az időszak nemcsak az embereknek, hanem a kedvenceknek is komoly kihívást jelentett!
Felnőtt a kölykök olyan generációja, ahol nem, vagy alig volt rendes szocializáció. A tavaszi kölykök egy része
alig találkozott fajtársakkal, a kutyasulik bezárása miatt nem jártak iskolába. Az emberekről is furcsa képük
lehet, hiszen a szembejövők maszkot hordanak, a mimikájuk alig olvasható, a viselkedésük is sajátos:
többségük elkerülő, barátságtalan, vagy egyszerűen közömbös. Az állatorvosi rendelők működése is sok
helyen változott, a gazdák gyakran nem mehetnek be kedvenceikkel. A negatív tapasztalat a későbbiekben
félelmet, a semleges közömböst, a pozitív azonban pozitív viselkedést fog kiváltani. Egy határozott, nyitott, a
problémákban lehetőséget is látó, a megoldásokra koncentráló gazda mind a kölyöknek, mind pedig egy felnőtt,
kiforrott személyiségű kutyának komoly támaszt jelenthet, és ez a szilveszteri tűzijátékozás kapcsán különösen
fontossá válhat. Sok kutya fél, mások kifejezetten rettegnek a tűijáték hangjától, fóbiás viselkedés esetén a
szorongás már az első karácsonyi villogó fényeknél elkezdődhet.
A tudatosság komoly előnyt jelent! A gazda felkészülhet: az időben kialakított „biztonságos kikötő” - azaz belső
kennel - védelmet nyújthat: egy vastag pokróccal borítva szigetel hangoktól, fényektől. Az időben kondicionált,
nyugodt állapothoz kapcsolt zene vagy illat előhívhatja a nyugalmat, a tanított trükkök, figyelemkoncentrációs
feladatok segítséget jelenthetnek a figyelem elterelésében, megtartásában. Az ismert félelemmel rendelkező
betegeknél a természetes kiegészítők időben kezdett alkalmazása segíthet csökkenteni a szorongást,
mérsékelni a félelmet, a gyógyszeres kezelés lehetőségeivel kapcsolatban keresse fel állatorvosát. Az
előrelátó, gondoskodó tulajdonosok karácsonya békésebb, a szilvesztere nyugodtabb lehet, s ami eddig inkább
nehézségnek látszott, akár új lehetőséget teremt a gazda-kedvenc kapcsolatában.
Forrás: Dr. Sátori Ágnes állatorvos, viselkedés-terapeuta előadásai
dr. Kelemen Ferenc

dr. Rigó Zsuzsa

menedzser-állatorvos,
állategészségügyi igazgatástani
szakállatorvos
és járványügyi szakállatorvos
Telefon: 06 30 530 1513
Telefon: 06 30 608 75 99
Facebook: https://www.facebook.com/pusztaszabolcsiallatorvos
Weboldal: http://www.pusztaszabolcsi-allatorvos.hu

„Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni.
Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember,
s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek.
Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, gúnyoljanak
ezért - te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt.”
(Márai Sándor)

www.kiskapocs.hu
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Felvonási Tünetek
Színházi Műhely
2021. 11. 14. 15:00 - Csipketündér
zenés vígjáték két részben
Szigetszentmárton, Jókai Művelődési Ház

2021. 11. 20. 17:00 - Álarcok
krimivígjáték zenével és pisztollyal 2 részben
Nagyvenyim, Palágyi József Művelődési Ház

Lakásszínházi előadások
Előzetes bejelentkezés: 06 20 523 2686

2021. 11. 21. 15:00 - Pilinszky 100!
vers és zene a költő születésének
100. évfordulója alkalmából

2021. 11. 28. 15:00 - Dalaink az ünnepre
adventi előadás két hangra és zongorára
MINDEN ELŐADÁS INGYENES!

GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK
ACÉLBÓL
Könnyű
szerelés
Kedvező ár

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

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 433 36 40

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

TEL.: 06 70 433 3640
Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó K. u. 6.
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Novemberi horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
Kihívás elé néz munkája során, dobja be magát, megéri az
eredményért!
Bika (április 21. - május 20.)
Ne riadjon vissza a változásoktól! Szerencse és siker
kíséri erőfeszítését, ha új dologba vág bele!
Ikrek (május 21. - június 21.)
Nem halogathatja tovább, a felelősségvállalás pillanata
elérkezett! Nem bújhat örökké más mögé tetteivel,
munkájával kapcsolatban.
Rák (június 22. - július 22.)
Családjában adódhatnak váratlan események, nehéz
feladatok, szüksége lesz toleranciára, megértésre.
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Óvatosan fogalmazzon! Akarata ellenére megbánthatja
valamelyik hozzátartozóját, ha meggondolatlanul mondja
ki, amit gondol!
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Nagy változások várhatók életében, döntés előtt alaposan
járja körül a lehetőségeket, ne hamarkodja el lépéseit!
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Végre beérik a gyümölcse sok-sok munkájának,
erőfeszítésének! Arasson bátran és lelkifurdalás nélkül!
Megdolgozott érte!
Skorpió (október 24. - november 22.)
Tudomásul kell vennie, hogy most nem Ön formálja a
dolgokat! Alkalmazkodjon, várja ki türelemmel az időt,
amikor ismét kezébe veheti sorsát!
Nyilas (november 23. - december 21.)
Amilyen mozgalmas volt az éve, olyan eseménydúsan is
zárul! Az utolsó hetek tartogatnak élményeket Önnek,
használja ki, élvezze a pillanatot!
Bak (december 22. - január 20.)
Nem kerülheti el, hogy új dologba fogjon!
Kockázatvállalása elkerülhetetlen, de ígéretes
eredménnyel kecsegtet!
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Bizonytalansága adódhat, amit nyugodt hozzáállással és
körültekintéssel tarthat kézben. Nem lazsálhat az
elkövetkező hetekben!
Halak (február 21. - március 20.)
Meglepő fordulatokat tartogathat Önnek a jövő, de segítői
is lesznek, nincs oka aggodalomra!
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MIT KELL TUDNI
A KATÁS VÁLLALKOZÓK
NYUGDÍJSZÁMÍTÁSÁRÓL?
Az állami nyugdíjat két fő dolog határozza
meg:
1. nyugdíjalap, ami a havi jövedelemtől függ;
2. szolgálati idő, ami a ledolgozott éveket
jelenti.
Bár 2021-ben szigorították a kisadózókra
vonatkozó szabályokat, számuk mégsem
csökken. Azt kevesen tudják, hogy ezzel az
adózási formával csak rövid távon járnak jól,
hosszútávon komoly áldozatokkal jár, többek
közt a várható nyugdíj kapcsán.
A katás adózás esetében a nyugdíjalap egy
törvényileg egységesen rögzített összeg, 2020.
július 1-től havi 102 000 forintot.
A szolgálati időben csak az számít teljes
évnek, ahol keresetünk minimum a
mindenkori minimálbér összege volt. A
kötelező adó befizetése után beszámolt
nyugdíjalap összege bruttó 98 100 Ft, a
minimálbér pedig 2021-ben 161 000 Ft. Tehát ha
havi 50 000 Ft-ot fizetünk katás adózóként,
akkor 1 teljes év KATA vállalkozói jogviszony
a nyugdíjszámításnál csak 0,61 évnek számít
a szolgálati időt tekintve.
Mennyi nyugdíjra számíthat egy katás
vállalkozó?
A jelenlegi szabályok szerint feltételezhetően
nagyságrendileg fele akkora nyugdíjra számíthat egy katás vállalkozó, mint egy minimálbérrel
foglalkoztatott alkalmazott. Vagyis az állami
nyugdíj összege várhatóan nem haladja meg
az 50 000 forintot.
Ha szeretne megnyugtatóan gondoskodni
jövőjéről, beszéljünk a lehetőségekről!

Boka Erika 06 20 544 7555

Enyészet hava

www.kiskapocs.hu
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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

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

dr. Nagy Zsuzsanna
ügyvéd

06 20 428 2456
iroda@drnagyjog.hu

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

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!
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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

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