
Ingyenes információs és hirdetési havilap 2022. februárt k kérségi is apocs

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!

Gáz főzőlap
Oldalsó gombok,
egykezes gyújtás.

Beépíthető!

39.900 Ft

Üveg felületű
gáz főzőlap
Öntöttvas edénytartó rács,
egykezes gyújtás.

64.900 Ft

Gáztűzhely
50 cm széles gáz felsővel és
gáz sütővel szerelt tűzhely.
Állítható lábakkal,
hőfokjelzővel,
üveg tetővel,
szikráztatóval,
sütőtér világítással.

Piros színben:

81.900 Ft

Electrolux EN3200
alulfagyasztós

kombinált
hűtőszekrény

Digitális kijelző,
hűtőtér: 178 l,

fagyasztótér: 119 l
175x60x64 cm

Fehér színben:

109.900 Ft

Kerámia főzőlap
Beépíthető,
1 zóna kibővíthető,
inox dekor széllel

64.900 Ft

Porzsákos
porszívó

14.900 Ft

Adony Beloiannisz Besnyo Iváncsa Pusztaszabolcs> > > Ercsi > > Kápolnásnyék > Kulcs > >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > > > ZichyújfaluSinatelep Szabadegyháza
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FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:
• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032

JÁNVÁRI BALÁZSJÁNVÁRI BALÁZS

Víz-, gáz- és fűtésszerelőVíz-, gáz- és fűtésszerelő

családi házak teljes körű gépészete
készülékek karbantartása

felújítás, korszerűsítés

családi házak teljes körű gépészete
készülékek karbantartása

felújítás, korszerűsítés

Tel: 06-20/9876-733Tel: 06-20/9876-733

AUTÓKOZMETIKA

Tel.: 06 70 608 25 05

Adony,
Dózsa Gy. u. 54/2

Hegyi Ibolya

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

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu
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KKedves Olvasók!

Mindenki másképp csinálja – én például nem szoktam újévi fogadalmat tenni.
Nekem az vált be, hogy ha valamit nagyon szeretnék (legyen az apróság vagy eget
rengető terv), dédelgetem magamban, elképzelem, milyen lesz, ha az a változás
bekövetkezik, és egyre jobban akarom. És amikor kellőképpen megérik a dolog,
akkor belevágok! Sok-sok év után így tettem le a cigit (és már lassan 16 éve
remekül elvagyok nélküle, pedig sokáig fújtam a füstöt!), így kezdtem tavaly
rendszeres mozgásba, és megadatott az évek során sok kisebb–nagyobb sikeres
projektem ezzel a módszerrel.
Senki ne csüggedjen, ha elsőre nem sikerül valami!Amit a lelkünk mélyén igazán szeretnénk, azért többé
– kevésbé megmozgatjuk a hegyeket is. Vagy mégsem? Talán itt az ideje kipróbálni! Ha csak fellángolunk
valamiért, azt még nem akarjuk igazán! Ha befészkelte magát a gondolatainkba…, ha már álmodunk
vele…, ha már a szívünkig ér az a vágy – na, az az igazi!Amikor már beszélünk róla, és morfondírozunk a
lehetőségeken, amivel megközelíthetjük! Először egyet lépünk, aztán még egyet – és észrevétlenül már
tervezünk vele, elképzeljük, aztán ott lesz a megoldás, szinte keresni sem kell! De ehhez tényleg oda kell
tenni magunkat: a lelkünket, a szívünket, a tudásunkat…
Mit kívánhatnék 2022-re? Hogy mindannyian találjunk egy olyan álmot, amelyért érdemes félretenni a
megszokásokat, amellyel varázslatot indíthatunk el, amelyben nem a körülményekre figyelünk, meg arra,
mit mondanak mások, hanem magunkra, a bölcsességünkre, a tapasztalatainkra! Legyen mindenkinek
mozgatórugója a szeretettel megfogalmazott cél elérése, és mindenkinek jusson sikerélmény! Hogy ez a
családunkkal, a munkával, az életkörülményekkel kapcsolatos-e, az részletkérdés! Amire leginkább
vágyunk!!
Boldog útkeresést, boldog 2022-t mindenkinek!

Következő lapzárta: 2022. február 16.

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.
VI. évfolyam 1. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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EBBoka Erika
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Fésüs Éva: Lényeg (részlet)

„A szépben az a legszebb,
ami leírhatatlan,

a vallomásban az,
ami kimondhatatlan,
csókban a búcsúzás
vagy nyíló szerelem,

egyetlen csillagban a végtelen.

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télutó

...

részekben álma az egésznek,
és mindenben a lényeg,

a rejtőzködő, ami sosem látszik,
de a lélekhez szelídült anyagban

tündöklőn ott sugárzik.”
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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

SZABÓ ZSOLT
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ

Az elvégzett munkákra garanciát vállalok!

Telefon: 06 20 5524976

• Új mérőhelyek
kiépítése

• Teljesítménybővítés

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. február
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§
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.

Farsangra hangolódtunk.
Jelmezekkel, kiegészítőkkel, arcfesté-
kekkel, farsangi dekorációs kellékekkel,

szeretettel készültünk kedves
Vásárlóinknak.

Valentin-napra vagy csak úgy...
különleges édességek és teák, ajándék-

tárgyak, válogatott játékok, Lego,
gyönyörű ezüst ékszerek-szettek

extrajó áron!

PAPÍR-KINCS
Papírbolt

Adony

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télutó
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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• 2022. február
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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

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télutó

Feladatok:
• személy és haszonjárművek, autóbuszok járműtechnikai javításainak elvégzése
• időszakos szemlék, olajcserék, vizsgafelkészítések és futójavítások elvégzése
• hiba megállapítás, javításhoz szükséges alkatrészek meghatátozása
• részegységek, fődarabok megbontásos javítása
• fék és futómű javítások elvégzése, futómű beállítás
• javítás utáni végellenőrzés, beállítás, próbaút

Juttatások:
• szakmai tapasztalattól függő versenyképes jövedelem
• bejárási vagy lakhatási támogatás

Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett többéves szakmai tapasztalat
• járműjavítási és beállítási technológiák naprakész ismerete
• személy- és haszonjármű javítási adatállományok (audatex, autodata) ismerete
• alapfokú számítógép használati ismeretek

Önéletrajzokat a e-mail címre kérjük megküldeni.info@bctc.hu
Az állással kapcsolatban érdeklődni a telefonszámon lehet.06-20/502-9157

A BCTC BUS-CAR-TRUCK CENTER KFT.
százhalombattai telephelyére

felvételre keres önállóan dolgozni tudó, gyakorlott

autószerelő munkatársat.



25 éves a Vadmadárkórház!

Tisztelt Támogatóink!

Hálásan köszönjük eddigi adományaikat, amelyek segítettek a beteg madarak
ellátásában, továbbá olyan fejlesztéseket tettek lehetővé, amelyek a gyógyítás
körülményeit tették korszerűbbé! Tartsanak velünk a következő évben is a sérült
vadon élő madarak megmentésében!
Célunk, hogy egy állandó támogatói bázisunk alakuljon ki, akik havi legalább
1000 Ft utalással megteremtik az anyagi hátteret, hogy mi csak a mentésre
tudjunk koncentrálni.
De mi sem csak kérünk! Természetesen továbbra is megosztjuk a napi történéseket, mentéseket, vidám és szomorú történeteket:
• állandó támogatóinknak hírlevelet indítunk, így még közelebb hozzuk nekik a kórházat
• ők értesülhetnek legelőször eseményeinkről, nyílt napjainkról
• aki legalább 5 hónapig támogatónk, az év végén vadmadárkórházas ajándékcsomaggal jutalmazzuk meg.

Akik részt kívánnak venni az támogatói programunkban, kérjük banki utalásuk,Ezrek a Vadmadárkórházért
vagy paypal befizetésük után első alkalommal küldjék meg az átutalási bizonylatot a

rendezveny.vadmadarkorhaz@gmail.com e-mail címre.
Segítsünk együtt, hogy repülhessenek!

Számlaszámunk: 10400889-50505448-49551016,
Bankkártyás vagy Paypal támogatás: http://vadmadarkorhaz.kiskapocs.hu

Hálásan köszönjük!
Dr. Berkényi Tamás
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ZÖLD SAROK

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

Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók

Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!

Műanyag nyílászárók
színesben is!

Szekcionált garázsajtók motorral is.

Szolgáltatásaink:

• ingyenes felmérés

• árajánlat készıt́és

• szakszerű beépıt́és, tanácsadás

• igény szerint visszajavıt́ás.

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

bizonyilaszarok@gmail.com

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. február
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BIZTOSÍTSUK VAGY
NE BIZTOSÍTSUK?

HA IGEN – MENNYIÉRT?

Szinte nincs nap, hogy ne futnék bele
felhívásba: „Leégett a házunk, oda lett
mindenünk, kérjük, segítsenek!” Szerintem
egy felelősen gondolkodó ember nem teszi ki
családját ilyen veszélynek. Ma már széles skálája a lehetőségeknek, amelyekkel biztosíthatják
otthonukat és a benne élőket, méghozzá nem feltétlenül horror áron!
Akinek már van biztosítása, azoknál meg rendszeresen jelentkeznek olyan üzletkötők, akik jól
ismert marketing-fogásokkal hívják fel (vagy kérdezik ki) a lakásbiztosításukkal kapcsolatban.
Nekem kissé erőltetett a párhuzam, de elhangzik a és az oly„vírushelyzetre való tekintettel”

nagyon jól bevált az érdeklődés felkeltése során.„akciós kedvezmény”, akár 40 %

ÉRDEMES-E csak a fizetendő összeg, a BIZTOSÍTÁSI DÍJ alapján dönteni?
Az összehasonlítást mindig azzal kezdjék, hogy a BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG megfelelő legyen! Lehet
egy lakóházat 15 millió forintos összegre biztosítani, csak nem érdemes! Jó, ha tudják, nagy baj
esetén abból a 15 millióból a mai árak mellett legfeljebb 30-40 m2-t építhetnek fel! MA AZ
ÚJJÁÉPÍTÉSI KÖLTSÉGE EGY CSALÁDI HÁZNAK MEGKÖZELÍTI AZ 500.000 FT-OT
NÉGYZETMÉTERENKÉNT! Az elégedetlen ügyfelek legtöbbje ALULBIZTOSÍTÁS miatt kap
kevesebb pénzt, mint amennyiből a kár kijavítható!
A másik összehasonlítási alap mindig az, hogy mi mindenre terjed ki a biztosítás! ÁR – ÉRTÉK
arányban nem említhető egy lapon egy alapbiztosítás azzal, amelyben kiegészítők és
személybiztosítások is vannak!
Érdemes minden évben eltenni (elmenteni) az ÉRTÉKKÖVETÉSRŐL SZÓLÓ DÍJTÁJÉ-
KOZTATÓT, ne a 4-6-10 évvel ezelőtti biztosítási adataikkal hasonlítsák össze az új ajánlatot,
mert azzal becsapják saját magukat!
Mindenkinek azt mondom vagyon- és utasbiztosítás kötésekor: „Kidobott pénz legyen!” Mert
az azt jelenti, hogy nem ért baj bennünket. Ennek ellenére érdemes úgy összeválogatni a
biztosítási fedezeteket, hogy a díja megfizethető legyen, ugyanakkor a szükséges dolgokra
kiterjedjen.
Végül egy személyes tanács: Ha van olyan biztosítási, pénzügyi tanácsadójuk, akivel
rendszeres a kapcsolattartásuk, akivel megvan a bizalom, akkor ne dőljenek be hangzatos
ajánlatoknak! Ha sokallják a díjat vagy változtatni szeretnének, hívják fel üzletkötőjüket,
keressék meg – egész biztosan találnak megoldást a kérésükre, problémájukra! Ne feledjék:
Messziről jött ember azt mond, amit akar! És soha nem kell azonnal dönteniük, kérjenek időt,
beszéljék át a kapott ajánlatot, mielőtt bármit aláírnak!
És ha nincs még biztosításuk… Kérjenek egy ajánlatot, az nem kerülITT AZ IDŐ PÓTOLNI!
semmibe! Legalább tervezni tudjanak, legyenek tisztában a lehetőségeikkel!
Mindenkinek eseménytelen biztosításokat kívánok!

Boka Erika tanácsadó
06 20 544 7555

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télutó



• •10

Ha dermesztő hideg van a szabadban, fokozottan kell gondoskodni kedvencünkről.Akövetkező tanácsok
segíthetik a téli időjárás viszontagságainak átvészelését:
1. Ismeri a kutyája szükségleteit? Vannak fajták, amelyek sokkal
érzékenyebbek a hidegre. Ilyenek a rövidszőrű, vékony, idős vagy nagyon
fiatal állatok, akik sokkal könnyebben megfáznak. Gondoljon mindig arra,
hogy mennyi időt töltenek együtt a szabadban. Ha kutyája szeret pár
percnél hosszabb ideig kint tartózkodni, adjon rá ruhát, hogy melegen tartsa a hidegben tartózkodás alatt.
A testhőmérséklet jelentős csökkenése (hypotermia) és a fagyás a legjelentősebb problémák, amelyek
télen előfordulnak
2. Télen a macskák nagy előszeretettel alszanak az autók motorterének közelében, mivel ez sokáig
melegen tartja őket. Amotor elindítása előtt mindig ellenőrizze: nem fekszik-e macska a motortérben vagy
annak közelében, mert a motor elindítása után súlyosan megsérülhetnek. Egyszerűen a duda
megnyomásával felébresztjük, elriasztjuk őket, megelőzve a nagyobb baleseteket.
3. A téli séták során a kutyák tappancsa sokféle, akár mérgező anyagokat tud összegyűjteni. Ilyenek
lehetnek az útszóró sók, fagyálló folyadék, jégtelenítők. A séták után haladéktalanul töröljük le a lábukat,
hogy ne tudják lenyalogatni az esetleg mérgező anyagokat, így megelőzzük azt, hogy megbetegedjenek.
A mancstörlés folyamán arra is lesz lehetőségünk, hogy a végtagot ért egyéb sérüléseket is
észrevegyünk.
4. Több állat veszik el a téli időszakban, mint más évszakok idején. Előfordulhat, hogy a hó, hókupacok
megzavarják annyira őket, hogy nem találnak haza. Séták során mindig pórázon tartsuk őket! Ha
véletlenül mégis elvesznek, a mikrochippel való megjelölés segít abban, hogy rövid időn belül
hazakerüljenek a gazdájukhoz.
5. Sokszor felhívják az állattartók figyelmét a médiumokban, hogy nyári időszakban veszélyes és tilos a
forró autóban hagyni a kedvenceinket. Ugyanez vonatkozik a téli hideg időjárásra is.Agyorsan kihűlő autó
komoly veszélyt rejteget. Sohase hagyjuk felügylet nélkül őket a hideg autóban!
6. Sötétedés után tett séták során figyeljünk arra, hogy kutyánk és mi is láthatók legyünk. A világító
nyakörv, fényvisszaverő ruházat, póráz használata sokat segít ebben.
7. Ideális esetben kedvenceink velünk élnek a házban, lakásban. Ha mégis életük nagyrészét a
szabadban tölti, akkor is 5-7 °C alatt meg kell oldani, hogy zárt, valamennyire fűtött épületben legyenek. 5-
7 °C feletti hőmérséklet esetén száraz, huzatmentes helyet biztosítsunk, ahol kényelmesen fekhetnek, és
testüket melegen tudják tartani.
Kérem, fogadják meg a fenti tanácsokat, hogy a megelőzhető, a hideg tél beálltával jelentkező
problémákat megelőzzük!

Állatorvosi sorok
Mit tegyünk kedvenceink védelmében a hidegben?

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• 2022. február
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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!

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

Lábápolás otthonában!
Reflexzónás talpmasszázs

Hívjon bizalommal! 06 30 567 99 02
Ketseti Edit pedikűrös

0630 5266 759

Víz-, fűtés-

és csatorna-

szerelés

Vágó Bence

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télutó
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Feladatok:
• járművek lakatos javítása előtti és utáni szét-összeszerelés elvégzése

• karambolos és korrodált járművek lakatos javításának elvégzése

• részelemek javítása, egyengetése, cseréje

• elkészült javítások ellenőrzése, előkészítése fényezésre

• jármű belső terek, utasterek javítása

Juttatások:
• szakmai tapasztalattól függő versenyképes jövedelem

• bejárási vagy lakhatási támogatás

Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

• karosszéria húzató pad használatának ismerete

• karosszéria és felépítmény javítási technológiák naprakész ismerete

• személygépjármű karosszéria javítási területen szerzett tapasztalat

Önéletrajzokat a e-mail címre kérjük megküldeni.info@bctc.hu
Az állással kapcsolatban érdeklődni a telefonszámon lehet.06-20/502-9157

A BCTC BUS-CAR-TRUCK CENTER KFT.
százhalombattai telephelyére

felvételre keres önállóan dolgozni tudó, gyakorlott

karosszéria lakatos munkatársat.

GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK

Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó K. u. 6.

INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

Műanyag ajtók,
ablakok, fém

biztonsági ajtók
kedvező áron!

TEL.: 06 70 433 3640
Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 433 36 40

10 év garancia

Komplett
kerítés

telepítését
vállaljuk!

Egyszerű
telepítés

200 féle szín

Redőnyök,

árnyékolás-

technika
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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

1.000/25* Mbps: 7.950 Ft

1000/25* Mbps: 11.000 Ft

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télutó

Székely köszöntő
Ismét egy esztendő

hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána

nevetve vagy sírva.
Sokan biz’ örömest
búcsúznak el tőle,

Azt várják, hogy
különb lesz a kővetője.

Itt állok magam is,
azt óhajtom itten,

Jobb időket érjünk,
mint az elmúlt évben.

A mezőkön áldást,
a hazában békét,

Az emberek szívében
boldog egyetértést.

Ezért fohászkodunk,
ezért ver a szívünk,

Adjon az Úr Isten Boldog
Újesztendőt nékünk!

2022. 02. 05. 16:00 - Napudvar; Csipketündér
színházi szerelem két részben (Tordas)

2022. 02. 12. 10:00 - Csipkerózsika
játékos mesemondás

Gárdonyi Géza Művelődési Ház (Székesfehérvár)

2022. 02. 20. 15:00 - Goldoni: A fogadósnő
farsangi felolvasószínház - Lakásszínház (Ercsi)

MINDEN ELŐADÁS INGYENES!
06 20 523 2686 (Murzsa Kata)

Felvonási Tünetek
Színházi Műhely
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Kos (március 21. - április 20.)
Az egészsége kerül figyelme középpontjába, iktasson be
sportot, rendszeres mozgást a mindennapjaiba, sokat tesz
vele érte önmagáért!

Bika (április 21. - május 20.)
Kitartására lesz szükség, hogy a munkájában felmerülő
nehézségeket leküzdje. Ne aggódjon, ha határozott a
fellépése, eléri célját, megkapja a kiérdemelt elismerést!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Kaphat egy olyan állásajánlatot, amely képességeinek
megfelelő, inspiráló és jól meg is fizetik.Adöntéshez kérje ki
közelálló véleményét!

Rák (június 22. - július 22.)
Segítséget kér és kap Öntől egy hozzátartozója vagy jó
ismerőse, amely sikerélményt nyújt, hiszen hasznos
javaslata előre viszi őt. Osztoznak az örömben!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Szókimondása miatt kerülhet kellemetlen helyzetbe,
amelynek megoldása elég sok energiát vesz igénybe.
Lehet, hogy most a legjobb, amit tehet: hallgatni arany!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Alig kezdődött el az év, Önnek máris új lehetőségek
bukkantak fel életében! Járjon nyitott szemmel, hallgasson
a szívére, mert most hosszú távra hozza meg döntéseit!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Akadályba ütközhet, amelyre jó lenne, ha megpróbálna
nem hevesen, az Öntől megszokott módon reagálni, hanem
higgadtan, megfontoltan, késleltetve keresni a megoldást.

Skorpió (október 24. - november 22.)
Akapcsolati válság begyűrűzhet az Ön életébe is. Próbáljon
emelt fővel tovább lépni, ha kibékíthetetlen ellentétbe kerül
valakivel a környezetében!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Kapcsolatai terén egyre több kellemes változás, pozitív
visszajelzés várható, ez feldobja és örömmel tölti el Önt!

Bak (december 22. - január 20.)
Muszáj leküzdenie gátlásait, hogy megvalósíthassa akár
legmerészebb álmait!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Bármilyen nehézsége támad, családjára mindig számíthat!
Örömét is mindig ossza meg szeretteivel!

Halak (február 21. - március 20.)
Lehet, hogy munkahelyi sikere nem mindenkinek tetszik, ez
Önt ne befolyásolja, azokra figyeljen, akik szeretet-
szemüveggel értékelik, amit tesz!

Februári horoszkóp

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. február
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Híresztelő
• Március 1-jétől 2 személy részére,albérletet keresek

legalább másfél szobás legyen. Tel.: 06 25 952 149,
06 30 676 38 93 vagy 06 20 273 69 07

1%
Ne felejtsenek el rendelkezni adójuk

2 x 1 %-áról, amikor készítik
adóbevallásukat!

A sok kicsi sokra megy elve alapján a
felajánlott összeg nagy segítség lehet az
alapítványoknak, civil szervezeteknek.
Nézzenek körül lakókörnyezetükben,

biztosan van olyan közösség, amelyet
szívesen segítenek a felajánlással! Ha pedig

mégis nagyobb volumenű csoportnak
adományoznának, íme néhány igazán

kiemelkedő célkitűzésű szervezet:
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat:

18162785-2-41

Remény a Leukémiás Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány: 18557071-1-09

Magyar Gyermekmentő Alapítvány:
18116533-1-42

Vadmadárkórház, Sukoró:
18502693-1-07

Velencei és Velencei-Tó Környéki
Nagycsaládosokért és Rászoruló

Családokért Alapitvány: 18912456-1-07

Szironta Együttes: 18501472-2-07

Ercsi Egészséges Életmód Egyesület:
18003493-1-07

ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE

Az idei évben is vállaljuk magánszemélyek
készítését. Most az2021. évi SZJA bevallásának

SZJA visszatérítés miatt hogykiemelkedően fontos,
szakszerűen, az elérhető kedvezmények maximális

figyelembe vételével készüljön el adóbevallása, ezzel
akár kedvezményt is elérhet.több százezer(!) forint
Időpont foglalás: 06 20 5 777 666, 06 25 222 111

További részletek: www.szironta.hu és Facebook

Adószám: 18501472-2-07 SZIRONTA
E G Y Ü T T E S
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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!Nyílászáró- és
árnyékolástechnikai szerelés!

Egyedi méretű műanyag-,
fa nyílászárók;

beltéri ajtók, párkányok;
lakossági és ipari garázskapuk;

redőnyök, redőnykapuk;
szúnyoghálók, reluxák,

szalagfüggönyök
gyártása és beépítése rövid határidővel.

Ingyenes felméréssel, árajánlat készítéssel.

Munkáinkra otthonfelújítási
támogatás igényelhető!

Sipos Tamás
Adony

Telefon:
06 20 381 81 04

E-mail:

tamas.sipos81@gmail.com

Dugulás-elhárításlefolyótisztításvízvezeték-szerelés, -javítás06 70 575 29 72Kovács Pál

Kárpitozott bútorok

áthúzása, javítása:

Ülő- és fekvőbútorok,

motorülések, kerti bútorok.

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS

Bútorszövet-választékkal, szállítással!

Ha régi, kényelmes, megszokott bútorától

nem szeretne megválni, de felújításra szorul,

keressen bizalommal!

Tabi László • 06 20 214 6664

Karosszéria lakatos vállalja
Fejér megyében és környékén

korrodált és sérült gépjárművek javítását.

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

Kocolárisz
Dimitrisz

06 30 461 5410

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

Továbbá futómű, fék,
gyorsszerviz, alvázvédelem és

polírozás, minőségi
anyagokkal, garanciával.

Hozlak, viszlek szolgáltatás.

06-20/363-94-31
Várkonyi István
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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............
............

......2.010 Ft/m
2

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

......2.820 Ft/m
2

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

....3.360 Ft/m
2

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

....4.710 Ft/m
2

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

....6.060 Ft/m
2

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. február
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