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

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!

Beépíthető sütő
6 programos, rejtett gombok

és érintésvezérlés,
légkeverés, sütőkocsi.

89.900 Ft

Kombinált
konyhai robotgép
A karácsonyi sütemény
alapgépe.

19.900 Ft

Felültöltős mosógép
Indesit, 6 kg ruhatöltet,

1000 fordulatos centrifuga.

94.900 Ft

Gáztűzhely
50 cm széles, gáz-gáz
kivitel, PB fúvóka szett,
szikráztató, alsó-felső sütés,
állítható lábak, beépített
hőfokkijelző, üveg tető

Fehér színben:

69.900 Ft

KARÁCSONYI AKCIÓK!
Teleszkópos elszívó
led világítással.
Fekete vagy fehér színben:

29.900 Ft
Inox kivitelben:

33.900 Ft

Ingyenes információs és hirdetési havilap 2021. decembertérségi is apocsk k
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Autómentés - gépszállítás 3,5 t-ig!

0-24-ben hívható vagyok!

06 70 629 87 98

SZALMA CSÁRDÁBAN!

Telefon: 06 25 231 022 • 06 30 243 0665 • 06 30 494 3373

Pontyhalászlé 1.950 Ft
Harcsahalászlé 2.050 Ft(filézett)
Rántott pontyszelet 1.850 Ft
Rántott harcsafilé 1.950 Ft
4 személyes karácsonyi sültes tál 14.500 Ft
(rántott harcsafilé • rántott borda • aszalt
gyümölcsökkel töltött karaj • göngyölt hústekercs
• steak burgonya • párolt rizs)

Boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben
gazdag új esztendőt kívánnak:

Takácsné Erzsike és a Szalma Csárda dolgozói

NE FÁRADJON! Mi elkészítjük, csak rendelje meg a

Az ételeket december 24-én 12 óráig kérjük, szíveskedjenek elvinni.

Rendelését december 15-ig fogadjuk.

A 2022-es évben is visszavárjuk vendégeinket!

Széchenyi
pihenőkártya
elfogadó hely

Bankkártyás
fizetési

lehetőség

Halárusítás
Pusztaszabolcson

a Zörényi gumis udvarban!

2021. december 22.

12 és 15 óra között

Előrendelést felveszünk
a helyszínen, vagy a

06 20 347 86 82
telefonszámon!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. december
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KKedves Olvasók!

A tervezgetés időszakában elővettem az első számot: 2006. december. 15 éve
jelent meg az Adonyi Kistérség 8 településén először a Kistérségi Kapocs, ami az
idők folyamán sok változáson esett át. Nézem a botladozásokat, tapogatózást, és
meg kell állapítanom, folyamatos tanulásban vagyunk Sólyom Balázs tördelővel,
és a 15 év eredményére mindketten büszkék lehetünk! (Na jó, Balázs 4 hónappal
„fiatalabb” a közös munkában, ő 2007 márciusában csatlakozott.)
Hat olyan hirdetőnk van, aki már az első év kiadványaiban benne volt és azóta is
visszatérő megrendelőnk: Ottó pizzéria (és italdiszkont), Zörényi gumiszerviz, Budai Gábor nyílászáró-
készítő, az iváncsai tüzép, az M6 Autópályamérnökség és a Musashi Hungary Ipari Kft. Elismerésem a
közös munkánkért!! (Némi összesítéssel most is készültem, részletek a 10. oldalon.)
Ha 2021-et kellene szavakba sűríteni, mi mindent hozott nekem a Kapocs, hát ezek jutnak eszembe:
szeretettel végzett munka; sikerélmény; újabb kedves ismerősök; ölelés; köszönet; dicséret; kihívás;
biztatás; büszkeség; bizalom; hit.
Tulajdonképpen egy állandó inspiráció, amiben vagyok ezzel a munkával. Őszintén kívánom, minél
többen éljék meg ezt az alkotási örömöt, a folytonos visszacsatolást, amiben hónapról hónapra részem
van! Legyen olyan munkájuk, amire nagyon büszkék, amit szeretettel és odaadással tudnak végezni,
amiért áldozatot hozni sem megterhelő. Legalább ebben legyen jó évünk, hisz egy csomó rossz dolog és
stressz ömlött ránk nap mint nap a vírus miatt, a választások okán vagy sorolhatnám, de minek, mindenki
ugyanabban él.
Mit kívánhatnék így év vége felé valamennyiünknek? Vegyenek körül bennünket olyan emberek, akiket
szeretünk, olyan úton menjünk, ami a mienk, ne másét kövessük és tegyünk szívünk szerint!

Következő lapzárta: 2022. január 19.

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 11. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.500 példányban

Im
p

r
e

s
s
z

u
m

EBBoka Erika
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Szöllősy Bernadett: Advent
„Advent napján kicsit megáll az élet,
az idő lassul és a lélek magába száll,
egy percre megérti az ember a létet –

ki eltévedt, az ma visszatalál.
Megpihen a test, és halkul a világ,

egy pillanatra mintha Isten közeledne,
mintha hallott volna minden egyes imát –

bárcsak minden nap ilyen lenne.

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Karácsony hava
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Karácsonyi
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

Karácsonyi
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

2021. december 1-től 2021. december 24-ig minden elköltött 5.000 Ft
után 1 db nyereményszelvényt adunk, melyet kitöltve és bedobva a
boltban elhelyezett gyűjtőládába, ajándéksorsoláson vesz részt.

FŐDÍJ: 1 db 100 cm-es LED televízió
További értékes nyeremények!

Sorsolás: 2021. december 24. 11:30-kor az üzletben

Folyamatos akciók, széles termékválaszték!

Szabadság téri üzletünkben friss sertés-, marha-, csirke-, kacsa- és

pulykahús kapható!  Helyben sütött pékáru egész nap kapható!

Hentesáru, pékáru rendelést felveszünk!
Mobilegyenleg feltöltés • Telenor teljes számlabefizetés

Áram és gáz feltöltés • SZÉP kártya elfogadóhely

Széchenyi utcai Reál Pont üzletünkben folyamatosan
bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

2431 Perkáta,
Szabadság tér 5.
Telefon:
06 25 229 993

DEC. 23. 8 -1 :00 001

ÉLŐHAL VÁSÁR!

Előrendelést felveszünk!

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 5:00-18:00
szombat: 6:00-12:00
vasárnap: 6:00-12:00

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6:00-17:00
szombat: 6:00-11:00
vasárnap: zárva

2431 Perkáta,
Széchenyi utca 57.
Telefon:
06 25 452 723

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. december
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Lábápolás otthonában!
Reflexzónás talpmasszázs

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edit pedikűrös§

DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD
Változatlanul állok tisztelt

ügyfeleim rendelkezésére a
dunaújvárosi irodámban, illetve

telefonon: 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

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.

Karácsonyra hangoló
dekorációkkal, ajándéknakigényes

valókkal, szeretettel várjuk az
ajándékozni készülőket.

Különleges karácsonyi édességek és
teák, ajándéktárgyak, válogatott játékok,
Lego, gyönyörű ezüst ékszerek - szettek

extra jó áron.

Karácsonyra hangoló
dekorációkkal, ajándéknakigényes

valókkal, szeretettel várjuk az
ajándékozni készülőket.

PAPÍR-KINCS
Papírbolt Adony

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

Az OTTÓ ITALDISZKONTBAN
(a már megszokott módon)

kimérve jófajta

OLASZ CSOKOLÁDÉ
PRALINÉ

kapható.

Pusztaszabolcs,
Adonyi út 31.
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- CNC gépbeállító
(8 órás, több műszakos munkarend)

- Méréstechnikus
(8 órás, 3 műszakos munkarend)

Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.

A japán tulajdonban lévő,Musashi Hungary Ipari Kft.
Ercsiben található autóalkatrész-gyártó cég.

Új megrendeléseink teljesítéséhez tovább bővítjük csapatunkat!
Az alábbi pozíciókba keresünk munkatársakat azonnali kezdéssel:saját állományba,

Bővebb információ: www.musashi.hu/allaslehetosegek

Amennyiben valamely pozíciónk felkeltette érdeklődését, kérjük,
küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével a

musashi@musashi.hu e-mail címre.

- Minőségügyi mérnök
- Termeléstervező
- HR asszisztens

Ingyenes műszakos buszjáratok: Pusztaszabolcs, Besnyő,
Beloiannisz, Iváncsa, Sárbogárd, Nagyvenyim, Dunaújváros,
Rácalmás, Kulcs, Adony, Sinatelep, Székesfehérvár, Gárdony,
Velence, Baracska, Martonvásár, Ercsi, Ráckeresztúr,
Százhalombatta

Irodai munkarendben dolgozók számára átlagon felüli munkába
járási költségtérítés

Bónuszok, cafeteria, kedvezményes étkezés, ingyenes
munkaruha és még számos egyéb juttatás

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. december
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TÉVÉ, INTERNET, TELEFON
Akár 51 HD és 111 SD minőségű IPTV csatorna

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

250/10* Mbps: 9.400 Ft 500/22* Mbps: 10.500 Ft
Internet + TV szolgáltatás (51 HD + 111 SD csatorna):

500/22* Mbps: 7.325 Ft250/10* Mbps: 5.950 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

Ne főzz otthon, rendelj tőlünk!
Pizza, frissensültek, desszertek...
Aktuális kínálatunk és szállítási

körzeteink megtalálhatók a
www.fincsifaloda.hu oldalon.

Rendelés felvétel:
06 20 206 03 28

Facebook oldalunkon (Fincsi Faloda
& Bandi Büfé) folyamatos akciók,

nyereményjátékok.
Kövess minket, ne maradj le!

Fincsi Faloda:
Rendelj tőlünk, és mi házhoz visszük!

Ötlet a fa alá

A jó könyv

tökéletes ajándék,

már csak amiatt is,

mert többször is

ki lehet nyitni.

Ötlet a fa alá

Verseimmel mindenkihez szólok, hiszen olyan hétköznapi
dolgokat faragok rímbe, mint a veszteség érzése, a szerelem
vagy egy csodás naplemente. Hiszem, hogy a vers mindenkié
- annyi mindent kaphat tőle az ember: mosolyt csal az arcra,
felvidít, megvigasztal, megmelengeti a lelkét. A Kapocs
Beköszöntőiben már többször találkozhattunk!
Versekért látogassatok el a Facebook oldalamra – Szöllősi
Bernadett néven találtok meg, és a Moly.hu oldalon
olvashattok a már megjelent köteteimről – amiket az
underground.hu oldalon rendelhettek meg, vagy
személyesen tőlem és Facebook üzenetben is.
Köszönöm, ha karácsonyra olyat ajándékozol, amivel a
kortárs irodalmat támogatod! Ajándékozz irodalmat, mert a
vers mindenkié.

Eddig megjelent köteteim:
Egy lélek margójára (2016.) - 1.700 Ft

Szív-garzon (2017.) - 1.800 Ft
Kabátzseb-magány (2021.) - 1900 Ft

1.000/25* Mbps: 7.950 Ft

1000/25* Mbps: 11.000 Ft

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

Jakus Földmunka Kft.Jakus Földmunka Kft.

Tel: +36 30 826 56 12Tel: +36 30 826 56 12

Mindenfajta
• gépi földmunka
• ömlesztett anyag

szállítás 25 tonnáig

Mindenfajta
• gépi földmunka
• ömlesztett anyag

szállítás 25 tonnáig

• sitt elszállítás
• fűnyírás,

ágdarálás, favágás
• úthengerezés

• sitt elszállítás
• fűnyírás,

ágdarálás, favágás
• úthengerezés

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

PÁLINKAFŐZŐ
Bérfőzés Adonyban!

Újonnan nyílt szeszfőzdébe várjuk kedves
bérfőzetőinket. Modern, elektromos,

egylépcsős aromatornyos technológiájú
üstökkel, rövid határidővel vállaljuk cefréje

kifőzését áron.1.150 Ft / liter
!!! Bércefrézés lehetőség !!!

Bejelentkezés, és információ
munkanapokon 08:00-16:00-ig:

+36-30-149-21-41
www.pauluszfozde.hu

Megbízható

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS

hétvégén és
ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!
Bontás nélkül, garanciával!

Vitányi László
Telefon:

06 70 303 60 03

dugulaselharitasmostazonnal.hu
Vitus Duguláselhárítás

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

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!

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

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

Kocolárisz
Dimitrisz

06 30 461 5410

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

ÁCS
Régi tetők átrakása, felújítása

Új tetők, előtetők készítése

Lapos tetők szigetelése

Telefon: 06 20 8044 133

B@j Ács Kft.

ÁCS
Régi tetők átrakása, felújítása

Új tetők, előtetők készítése

Lapos tetők szigetelése

Telefon: 06 20 8044 133

B@j Ács Kft.

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



Mi kerülhet a madáretetőbe?
A Magyar Madártani Egyesület szerint a téli etetés
természetesen segíti a madarak táplálkozását,
energiaellátását, különösen, ha van hó.
Atéli etetés hazánkban november elejétől kezdődik,
és kora tavasszal, március végén zárul. Az MME
felhívja a figyelmet, hogy ezt követően már ne
kerüljenek magvak az etetőkbe, hiszen elkezdődik a költési időszak, és a fiókák nem tudják megemészteni
azokat, amiket a madárszülők átadnak nekik.
Ha valaki felelősségteljesen szeretné etetni a madarakat, ezekből kell választania:
Olajos magvak (legfontosabb az ipari napraforgó), még jobb, ha a magot némi kölessel illetve muharral
dúsítja az ember.
Alma bogyókés a településeken begyűjthető is az etetőbe szórhatók, melyekből a madarak szívesen
szemezgetnek. Ilyenek vagya vadszőlő, a borostyán, a nyugati ostorfa a tűztövis.
Állati zsiradék (kacsa-, a liba és a sertésháj, a sertés zsírszalonna, a faggyú, a főzéssel sótalanított
étkezési szalonna). melyet állateledelboltokban árulnak. Amennyiben tavasz elejéig nemCinkegolyó,
fogy el az összes megvásárolt golyó, ezeket zacskózva, mélyhűtőben el lehet tárolni a következő télig.
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15 ÉVESEK LETTÜNK!
A 10. születésnapon feltettem a kérdést, vajon lesz-e szükség papírra, újságra 10 év múlva? Azt látom,
egyelőre töretlenül működünk, tavaly a pandémia hozott némi megbicsaklást, ami nem volt hosszú távú
szerencsére. Szinte minden hónapban van új hirdetőnk, sok az állandó és a rendszeresen visszatérő
„vendég”, akiknek hálás vagyok, hisz ők azok, akik lehetővé teszik az újság kiadását. Amíg Önök, kedves
Olvasók, igénybe veszik a szolgáltatásaikat, és megéri nekik bekerülni az újabb és újabb Kapocsba, addig
lesz utánpótlás – legalábbis még pár évig biztosan!

NÉZZÜK SZÁMOKBAN AZ ELMÚLT 15 ÉVET!
167 lapszám 2.678 oldalon + 2 Keresgélő + 14 színes falinaptár melléklet

Kb. 700 ügyfelem több ezer hirdetéssel, az utóbbi 5 évben ez a szám 2.190 volt.
Az abszolút rekorder pedig aki került be az újságBudai Gábor Iváncsáról, 160-nál többször

hasábjaira! FB oldalunkon (Térségi Kis Kapocs) honlapunk látoga-1.000-nél több a követőnk,
tószáma az elmúlt egy évben azaz naponta átlagosantöbb mint 8.000, több mint 20 fő volt.

Köszönöm mindenkinek, amit hozzátett a sikerhez!
• A kézbesítőknek, akik a postaládákba juttatják a lapokat;
• a kapcsolattartóknak, akik keresnek ötletükkel, igényükkel;
• állatorvos barátaimnak, akik hónapról hónapra háziállatainkkal kapcsolatos témát boncolgatnak;
• a fiaimnak, akik mindig mindenbe besegítenek, hogy jól menjenek a dolgok, és határidőre meglegyünk!
Kihívás mindig akad, most mi is az áremelésekkel birkózunk, de bízom abban, hogy ezt a kihívást is
megoldjuk, és 2022 februárjától minden hónap elején találkozhatunk.

Szeretettel kívánok még néhány együtt töltött évet mindannyiunknak!
Boka Erika
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Elkészült a szennyvízberuházás Dunántúlon

Szeptemberben műszaki átadásra került az „Észak- és Közép-
Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)”
elnevezésű projekt, melyben összesen 7 település szennyvíz-
kezelésének fejlesztése zajlott. A hivatalos projektzárás még várat
magára az év végéig, amíg az átemelők villamosenergia-ellátásának
területi engedélyei is hatályba lépnek. A szennyvízelvezetés és a
tisztítás addig is gondtalanul működik, a fejlesztéssel immár
hosszútávon biztosított a biztonságos és a környezeti határ-
értékeknek megfelelő szennyvízkezelés.
Az északi térségben Almásfüzitőn 244 új bekötést építettek,
Neszmélyen további 53 háztartás csatlakozott a meglévő
csatornához. Új gerinc- és nyomóvezetékek telepítésével juttatják el
a szennyvizet Dunaalmás külterületére, ahol egy teljesen új
tisztítóüzem épült. A telep az említett három település szennyvizét
fogadja, ártalmatlanítja és juttatja vissza a Dunába.
A déli régióban Kulcson a hiányzó csatornahálózat kiépítése valósult
meg, valamint az összegyűjtött szennyvíz 10 új átemelő segítségével
jut el a dunaújvárosi szennyvíztisztító telepre. A szomszédos
Rácalmáson gazdasági okból megszüntették a régi tisztítótelepet és a
6-os út déli oldalán futó regionális nyomóvezetéken, több mint 10 km
hosszan a település lakosságának szennyvizét is a dunaújvárosi
telepre vezetik. A megnövekedett szennyvízmennyiség befogadására
Dunaújvárosban a Százlábú hídnál új átemelő állomás épült. A
korábban nem csatornázott ún. Északi Lakóterület szennyvíz-
elvezetése is megvalósult, 400 háztartásnak nyílt lehetősége a
hálózathoz csatlakozni. Pusztaszabolcson a hálózat rekonstrukciós
munkálatai mellett egy új létesítmény épült a szennyvíztisztító
telepen, ami nagyobb kapacitással és a kor követelményeinek
megfelelő, modern berendezésekkel tisztítja a szennyvizet.

A projekt a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program keretében (KEHOP-
2.2.2-15-2015-00044), hazai
és több mint 90% uniós
támogatással valósult meg.
A munkafolyamatokat az
M-E 2020 Konzorcium végezte.

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. december
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GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK

ACÉLBÓL

Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó K. u. 6.

INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

Műanyag ajtók,
ablakok olcsón,

közvetlenül
a gyártótól.

TEL.: 06 70 433 3640
Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 433 36 40

10 év garancia

Könnyű
szerelés

Kedvező ár

Egyszerű
telepítés

200 féle szín

Redőnyök,

árnyékolás-

technika

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

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

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!

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

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Karácsony hava
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Az adventi készülődés során a sok teendő mellett vajon gondolunk-
e arra, milyen veszélyek leselkednek kedvenceinkre karácsonykor,
szilveszterkor, sok családban az ünnepekhez kapcsolódó
disznóvágás során? Hogyan tudjuk ezeket megelőzni?
Aki eddig nem tette meg, gondoskodjon kutyája, macskája védett,
kellően meleg házáról! A szánhúzó és a hidegtűrő hegyi kutyák
kivételével az ebek nem bírják a plusz öt-tíz fok alatti hőmérsékletet, ezért biztosítani kell, hogy
temperált helyiségbe juthassanak, és mindig legyen friss vizük (nem jég). Ez lehet kazánház,
garázs, jól szigetelet és / vagy fűtött kutyaház.
Többször írtunk arról, milyen komoly problémát okoz a petárdázás, a tűzijáték. Akár egy életre
rögzülhet kutyánkban a viselkedészavar, ráadásul a zaj elől menekülő kutyák egy része soha
többé nem talál haza. A zajfóbiát meg tudjuk előzni bizonyos állatgyógyászati készítmények,
illetve kiegészítők adagolásával, ezekkel kapcsolatban időben érdeklődjön állatorvosánál.
Általában a várható stresszhatás előtt órákkal, esetenként napokkal korábban el kell kezdeni az
adagolásukat. Kérjük, hogy soha ne adjon kedvenceinek emberi gyógyszereket, mert ellentétes
(vagy végzetes) hatást érhet el velük.
Karácsonykor és disznóvágás során fokozottan kell figyelnünk kutyáinkra, macskáinkra, hogy
ne juthassanak olyan táplálékhoz, amely nem képezi mindennapi étrendjük részét. Jó esetben
“megússzák” bélgyulladással. Ne etessék csokival, sütivel, szaloncukorral a kutyát, nyulat,
valamint ne hagyják őket korlátlanul fogyasztani az asztalra kerülő finomságokból.
A disznóvágások után gyakran találkozunk a csont túletetéséből fakadó állategészségügyi
problémákkal. Fontos tudni, hogy középkorú vagy idősödő kutyát ne etessünk csonttal, csontos
hússal, hiszen a rágás alapossága és az emésztésük is eltér a fiatal állatokétól. Sajnos volt olyan
eset, hogy akkor került állatorvoshoz a kutyus, amikor már menthetetlen volt, de előtte hetekig
szenvedett a bélelzáródástól és következményeitől.

Állatorvosi sorok
Advent az állatorvos szemével

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

Facebook: https://www.facebook.com/pusztaszabolcsiallatorvos
Weboldal: http://www.pusztaszabolcsi-allatorvos.hu

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

“A kutyám jön, hogy kitöltse a hűtlen
barátok által hagyott űrt a szívemben.

Nincs benne irigység, rosszakarat vagy gyűlölet.
Nem árulja el a titkaimat,

nem lesz féltékeny a sikereimre
és nem leli örömét a bánatomban.”

(George Eliot)

Valamennyi olvasónknak, pácienseink tulajdonosainak
áldott, békés karácsonyt, jó egészséget és boldog új évet kívánunk!
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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!

Tüzelő- és építőanyag kereskedés

• tüzelő

• fenyő fűrészáru

• zsákos anyagok

• hőszigetelés

• vasáru

• cserép

• beton elemek

• téglák

Cím:

Iváncsa,

Hunyadi

János utca

781 hrsz.

Szállítást

vállalunk!

Tel: +36 30 314 33 78

+36 30 927 70 24

Minden, ami a házához szükséges!

Sajtóközlemény

Energiahatékonysági
beruházás a
Me-Land Market Bt-nél
2021. november 21.

Sikeresen lezárul a Me-Land Market Bt. energiahatékonysági

beruházása. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul

meg.Avissza nem térintendő támogatás összege: 4,923 millió Ft.

AMe-Land Market Bt. 2021. decemberére sikeresen megvalósítja
a GINOP-4.1.4-19-2020-03218 azonosító számú, „Energia-
hatékonysági beruházás a Me-Land Market Bt-nél: hőszigetelés,
napelem” című európai uniós projektet.

A projekt célja a 8111 Seregélyes, Fő u. 235. szám alatti iroda
felújítása, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.ASzéchenyi
2020 program keretében az irodai épület infrastrukturális
fejlesztése valósul meg: homlokzati és födém szigetelés,
napelemek felszerelése. Aprojekt befejezése: 2021. december.

A fejlesztés eredményeként jobb energetikai jellemzőkkel bíró
épületben folytathatjuk tevékenységünket.

További információ kérhető:
Vizi Melinda, ügyvezető

06-70-395-6119
meland.market@gmail.com

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Karácsony hava
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NYUGALOM ÉLETBIZTOSÍTÁS
Az elmúlás az élet része. Hiába vagyunk tisztában a

ténnyel, elfogadni és feldolgozni nehéz.

Hozzátartozónk, szerettünk elveszıt́ése nemcsak

érzelmileg állıt́hat megterhelő időszak elé:

megtakarıt́ás hıj́án 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, nincs egészségi nyilatkozat

•Arra költik, amire akarják, nincs elszámolási

kötelezettség!

•Nem része a hagyatéknak, a kedvezményezett

azonnal pénzt kap.

•Nincs hagyatéki illeték!! és kamatadó-mentes.

•Választható biztosıt́ási összegek (300.000 Ft-tól
1.200.000 Ft-ig).

•Megköthető a biztosıt́ás dıj́a a40-80 év között,
kortól és a dıj́fizetési ütemtől függ.

Ha felkeltette érdeklődését, kérjen visszahívást!

Boka Erika

06 20 544 7555 vagy 06 25 225 234

A Térségi Kis Kapocs
valamennyi olvasójának

áldott karácsonyt,
sikeres új évet kívánok!

Telefon: 06 30 163 55 15 vagy 06 30 720 80 65 • www.belosuli.hu

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

B. Radó Lili: Mit üzen az erdő?

Víg ünnepre készülődünk,
esteledik már.
Szobánkban a szép fenyőfa
teljes díszben áll.
Zöld ágain kis csomókban
puha vattahó,
tűlevél közt víg aranyszál,
fel-felcsillanó.

Boka Erika



ÚJBÓL CIPŐS-
DOBOZ AKCIÓ!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is gyűjtsön
ajándéknak valót, aki teheti: játékot, könyvet,
iskolaszereket, édességet, tartós élelmiszert,
ruhaneműt. Mindenből olyat, amit önmaga is

elfogadna! A becsomagolt dobozra írják rá, hogy
mekkora gyereknek, fiúnak vagy lánynak szánják-e.

Ha helyben nem szerveznek gyűjtést,
Pusztaszabolcson a Sebes Folyó Alapítványnál

(Velencei út 67.) a hét minden napján találnak valakit
december 20-áig, aki átveszi a csomagokat! Előre is

köszönöm az aktivitásukat, az önzetlen segítségüket!
Boka Erika
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2021. 12. 06. 16:30 - Mikulásváró foglalkozás
Százhalombattai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2021. 12. 11. 17:00 - HEPP
zűrzavaros románc 2 részben

Vörösmarty Művelődési Ház (Kápolnásnyék)

2021. 12. 12. 14:00-16:00 - Ádventi mese
előadás és kézműves foglalkozás
Mayer Cake Cukrászda, Ercsi

2021. 12. 12. 16:00 - Piaf!
a zseni élete dalban és prózában
Mayer Cake Cukrászda, Ercsi

2021. 12. 13. 15:00 - Karácsony felé
ünnepi előadás - Adonyi Szociális Központ

Lakásszínházi előadások
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 20 523 2686
2021. 12. 05. 09:00-11:00 - Ádventi mese

előadás és kézműves foglalkozás

2021. 12. 05. 15:00 - Régi karácsony
verseink és meséink az ünnepre

2021. 12. 19. 16:00
Téglás Márton ádventi gitárelőadása

MINDEN ELŐADÁS INGYENES!

Felvonási Tünetek
Színházi Műhely

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

KARÁCSONYI
HARANGKONCERT
2021. 12. 23. 17:00
BESNYŐI FALUHÁZ
Jól csengő választásnak ígérkezik

hazánk meghatározó zenekarának,

a azSzironta Együttesnek

ünnepi műsora, melyben

különleges hangszerek, amerikai

kéziharangok - handbellek

szólalnak meg.

A koncert ingyenes, de

regisztrációhoz kötött:

https://jegy.szironta.hu
vagy SMS: 06 20 2 777 666

ONLINE
HARANGKONCERT
2021. 12. 26. 19:00
A Szironta Együttes

oldalánFacebook

Várjuk együtt,

harangszóval

a karácsonyt!
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Kos (március 21. - április 20.)
Jön a lazulás ideje! Megdolgozott érte, évvégén pihenjen
sokat, szórakozzon, gyűjtsön élményeket!

Bika (április 21. - május 20.)
Lehet, hogy valami újba vágná a fejszéjét. Ne habozzon túl
sokat, kezdjen bátran új dolgot, segítői lesznek hozzá!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Ha állást változtatna, sikerrel teheti a közeljövőben. Járjon
nyitott szemmel!

Rák (június 22. - július 22.)
Ha ingatlant venne vagy lakásfelújítást tervez, kezdheti
konkretizálni elképzeléseit, hamarosan lehetősége lesz
megvalósítani azokat!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Munkája kapcsán növekedhet önben a stressz, de ne
aggódjon, idegeskedés helyett keresse a megoldást, ha
kell, kérjen segítséget!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Munkahelyén érheti kellemetlenség, legjobb, ha nem
tulajdonít a kelleténél nagyobb jelentőséget neki, akkor
hamarabb lecseng.

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Fontos lépések várnak Önre évvégén, ami lehet munkával
kapcsolatos vagy magánéleti. Bármelyik esetben
hallgasson a szívére, az nem fog csalódást okozni!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Ha nem akar bosszankodni, ingatlan-ügyben ne hozzon
már idén döntést. Pár hét, hónap után sokkal jobb
esélyekkel indul, mint most!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Ha külföldre készül, tisztázzon le előre mindent, különben
kellemetlen meglepetésben lehet része!

Bak (december 22. - január 20.)
Munkahelyi változások előtt áll, de aggodalomra nincs
oka! Ha átmenetileg nehézsége adódik is, hamarabb
megoldódik, mint gondolja.

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Magánéletében várhatók izgalmak, igyekezzen a kellő
hőfokkal (se túl meleg, se túl langyos) kivenni belőle a
részét!

Halak (február 21. - március 20.)
Változás, átszervezés várható munkája kapcsán, de ne
essen pánikba akkor sem, ha első látásra nem megfelelő
Önnek az újdonság. Később helyükre kerülnek a dolgok.

Decemberi horoszkóp MIT KELL TUDNI
A KATÁS VÁLLALKOZÓK

NYUGDÍJSZÁMÍTÁSÁRÓL?
Az állami nyugdíjat két fő dolog határozza
meg:
1. ami a havi jövedelemtől függ;nyugdíjalap,
2. ami a ledolgozott éveketszolgálati idő,

jelenti.
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 számít-
hat egy katás vállalkozó, mint egy minimálbérrel
foglalkoztatott alkalmazott. Vagyis az állami
nyugdíj összege várhatóan nem haladja meg
az 50 000 forintot.
Ahhoz, hogy a megszokott életszínvonalat
megőrizhessék, hogy ne kelljen lemondaniuk
nyugdíjasként sem a megszokott dolgokról,
takarékossággal készüljenek idős korukra!
Tegyék félre keresetük 10 %-át baj, betegség,
jövedelem-kiesésre, valamint nyugdíjas
éveikre!
Ha szeretne megnyugtatóan gondoskodni

jövőjéről, beszéljünk a lehetőségekről!

Boka Erika 06 20 544 7555

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2021. december
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Szombati István
06 30 570 8828

• Építő- és faanyag,
• méter- és ömlesztett áru,
• sitt, törmelék, szemét,

zöldhulladék elszállítás.

• Fakivágás,
• veszélyes fák kivágása,
• fűnyírás, fűkaszálás.

-

Minden, ami fuvar!

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!

dr. Nagy Zsuzsanna
ügyvéd

06 20 428 2456
iroda@drnagyjog.hu

Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók

Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!

Műanyag nyílászárók
színesben is!

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

B U R K O L Á S
Bontási munkák, és az ehhez kapcsolódó víz,

csatorna és villanyvezeték átkötések, nyílászáró
csere, visszavakolás, zuhanyzó, kád, WC kagyló

beépítés, aljzatkiegyenlítés, csempézés,
járólapozás, szaniterek, lámpák, stb. felszerelése,

vinyl padló, szalag-, laminált- és hagyományos
parketta rakása, megbízható, pontos szakembertől.

Tőke István
Telefon: 06 20 470 5045

E-mail: tokeistvan67@gmail.com

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

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



• •20 2021. november

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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