
Ingyenes információs és hirdetési havilap 2022. márciustérségi is apocsk k

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!

Gáztűzhely
50 cm széles gáz
felsővel és
gáz sütővel szerelt
tűzhely.
PB-palackra átálítva,
nyomáscsökkentővel .

Bordó színben:

74.900 Ft

Asztali főzőlap
3 zónás, PB-palackról

üzemeltethető

14.900 Ft

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

Itt a tavasz!

+

Asztali főzőlap
4 zónás, PB-palackról

üzemeltethető

24.900 Ft

Indukciós főzőlap
1 zónás

13.900 Ft

Kombinált
tűzhely

90 cm széles
kombinált tűzhely,

elektromos sütővel,
dupla grillnyárs, tepsi

sín, wok főzőzóna

Bordó színben:

245.900 Ft
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OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu
KLI-MAX

Koronkai Zoltán
klímaszerelő

Telefon:

+36 30 174 61 53

+36 20 940 17 44

E-mail cím:

info@kli-max.hu

Idény előtti

klímaszerelési akció!

Az első 30 ügyfelünknek

feltesszükfix 60.000 Ft-ért

a split klímáját csőhossztól

és teljesítménytől függetlenül.

Keressen minket bizalommal!

Autójavítás, gumiszerelés

ózonos fertőtlenítés,

klímatöltés és javítás

Autójavítás, gumiszerelés

ózonos fertőtlenítés,

klímatöltés és javítás

Lőrincz Zoltán (Adony)

06 20 327 68 40

Lőrincz Zoltán (Adony)

06 20 327 68 40

Százhalombatta - TESCO

Tel.: 06 20 549 7868

www.lauraekszer.hu

Érvényes: 2022. december 31-ig

2457 Adony, Dózsa György út 6/A
Tel: (25) 231-191, mobil: (30) 726 6099

E-mail: morvakerteszet@gmail.com

Morva Kertészetfacebook:

Balkonnövények,
egynyári palánták, muskátlik
és kaspós virágok árusítása

Balkonnövények,
egynyári palánták, muskátlik
és kaspós virágok árusítása

MORVA KERTÉSZETMORVA KERTÉSZET

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.

2022. március
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KKedves Olvasók!

Ember legyen a talpán, aki ebben a felpaprikázott hangulatban objektív és
nyugodt tud maradni! Esnek egymás torkának az emberek, akik akár jó
barátok, szomszédok is lehetnének, de mintha feléltük volna ebben a (nem
is igazi) télben nem csupán a vitamin- és energia-tartalékainkat, de még a
józan eszünket is! Megy az anyázás olyan hétköznapi témák kapcsán, amit
egy legyintéssel el lehetne rendezni egymás között…

Jó lesz már, ha igazán kitavaszodik, és végre a dolgunk után nézünk! Rendezgetjük a portánkat,
csinosítjuk házunkat, talán jut időnk egy-egy kiadós sétára, esetleg a közösségi terek
szépítésére is. (Számtalan településen a civilek összefogásával újulnak meg buszmegállók,
utcafrontok, falutáblák környéke stb.) Olyan gazdag vidéken élünk! Annyi értékes hely, ember
és közösség vesz körül bennünket, jó lenne ezekre fókuszálni, és végre elfogadással,
nyitottsággal közelíteni egymás felé! Olyan úgysincs, hogy valami mindenkinek egyformán jó
lenne! De ha mérgezem saját magamat a háborgással, sárdobálással, csak magamnak ártok.

Nem lesz könnyű márciusunk… Az elvárásainkat, a véleményünket megtépázó hetek előtt
állunk, és mindenki nem lesz győztes, bárhogy szeretnénk! De mindenki megőrizheti
méltóságát és tisztességét, ami csak önmagától függ!

Tavaszra fel! Élvezzük a napsütést, az egyre hosszabb nappalokat, az éledő természetet!

Következő lapzárta: 2022. március 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 © 2022. A kiadó minden jogot fenntartott. • Eng. sz: CE/31713-2/2016.
VI. évfolyam 2. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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EBBoka Erika
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Szép Ernő:
Virágok

„Nincs nekem kedvenc virágom,
melyik szebb, nem prédikálom,
Mind szeretem, mind csudálom,

tavasszal mind alig várom.

Télutó

És szeretem én a fákat
amennyit csak szemem láthat.

Szeretem, ó, a fanépet,
a fák is olyan szépek, szépek.

Nem mások ők, nézz csak rájok:
égig érő zöld virágok.”

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Mozgó illetveautójavítást,
autóvillamossági szerelést

vállalok helyszíni kiszállással!
Ha elromlott az autója, akár az úton,

akár az otthonában állok rendelkezésére.
Másodállásban végzem ezt a tevékenységet,

főállásban is autószerelő, illetve autóvillamossági
szerelőként dolgozom. Több, mint 20 év

szakmai tapasztalattal rendelkezem.
A helyszínen bankkártyával is fizethet!

Várom hívását! Szűcs András egyéni vállalkozó
06 30 347 96 78 • andras.szucs2@gmail.com

SZABÓ ZSOLT
E.ON REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ

Az elvégzett munkákra garanciát vállalok!

Telefon: 06 20 5524976

• Új mérőhelyek kiépítése

• Teljesítménybővítés

• Új házak villanyszerelése,
régi házak elekromos felújítása

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

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

AUTÓKOZMETIKA

Tel.: 06 70 608 25 05

Adony,
Dózsa Gy. u. 54/2

Hegyi Ibolya

Karosszéria lakatos vállalja
Fejér megyében és környékén

korrodált és sérült gépjárművek javítását.
Továbbá futómű, fék,

gyorsszerviz, alvázvédelem és
polírozás, minőségi

anyagokkal, garanciával.
Hozlak, viszlek szolgáltatás.

06-20/363-94-31
Várkonyi István

Placskó Ferenc
festés, mázolás, tapétázás
Iváncsa, Szabadság u. 55.

Telefon:
06 30 378 50 61

Placskó Ferenc
festés, mázolás, tapétázás
Iváncsa, Szabadság u. 55.

Telefon:
06 30 378 50 61

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

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.

Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

Nőnapra vagy csak úgy...
EZÜST ÉKSZEREK - SZETTEK

jóval ékszerbolti ár alatt,
barkács-hobby alapanyagok,

különleges édességek és teák,
ajándéktárgyak,

válogatott játékok, Lego,
TAVASZI - HÚSVÉTI DEKOROK

... és természetesen minden,
ami papír-írószer-nyomtatvány.

Nőnapra vagy csak úgy...
EZÜST ÉKSZEREK - SZETTEK

jóval ékszerbolti ár alatt,
barkács-hobby alapanyagok,

különleges édességek és teák,
ajándéktárgyak,

válogatott játékok, Lego,
TAVASZI - HÚSVÉTI DEKOROK

... és természetesen minden,
ami papír-írószer-nyomtatvány.

PAPÍR-KINCS
Papírbolt - Adony

PAPÍR-KINCS
Papírbolt - Adony

Télutó www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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CNC gépbeállító
(8 órás, több műszakos munkarend)
Fémmegmunkálással kapcsolatos végzettséggel
és/vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalattal

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

Növekvő megrendeléseink teljesítéséhez ERCSIBEN található
autóalkatrész-gyártó üzemünkben tovább bővítjük csapatunkat!

Az alábbi munkakörökbe keresünk kollégákat:

Bővebb információ: www.musashi.hu/allaslehetosegek
Amennyiben valamely pozíciónk felkeltette érdeklődését, kérjük,
küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével az

ercsi@musashi-group.com e-mail címre.

Betanított operátor
(8 órás, több műszakos munkarend)
Alapfokú végzettséggel

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

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

Méréstechnikus
(8 órás, 3 műszakos munkarend)
Gyártó cégnél minőségellenőrzés, mérés,
anyagvizsgálat területén szerzett tapasztalattal

Anyagmozgató
(8 órás, 3 műszakos munkarend)
Érvényes targoncavezetői jogosítvánnyal (3324),
aktív targoncavezetői gyakorlattal
és munkatapasztalattal

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. március
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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!

Dugulás-elhárításlefolyótisztítás
vízvezeték-

szerelés, -javítás06 70 575 29 72
Kovács Pál

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!

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

FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:

• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032

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

HA IGEN – MENNYIÉRT?

Februárban a vagyonbiztosításokról írtam
néhány mondatot, most a megtakarításos
életbiztosításokról osztok meg Önökkel
pár gondolatot.

Sok család kap adóvisszatérítést, a 25 év alattiak SZJA-mentessége is többlet
jövedelmet jelent, vajon mire költik a családok? Ügyfeleimnek feltettem a kérdést,
sokan a házuk komfortosítására fordítják a plusz pénzt, van, aki autót cserél, vannak,
akik a hitelükbe törlesztik az összeget. Az is jó, ha megengednek maguknak egy kis
„kényeztetést”, kiruccanást vagy egy régen vágyott kisgépet – de pénzügyi
tanácsadóként az a véleményem, érdemes tartalékolni is belőle, hogy „legyen mihez
nyúlni”, ha a sors úgy hozza!

Évekkel ezelőtt hallottam ezt a gondolatot: „Ne azt tedd félre a megtakarításodba,

ami megmarad a költéseid után, hanem költsd azt, ami megmarad a

megtakarításaid után.” (Warren Buffet) Gondolják végig, sőt! Próbálják ki!

Hihetetlen, de pár év alatt milliós nagyságrendű félretett pénzünk lehet, ha észszerűen
gazdálkodunk! A mai megtakarítások jó része már sokkal rugalmasabb, mint a kezdeti
módozatok, néhány év után már kivehető belőle egy nagyobb életcél
megvalósításához, egy beruházáshoz, esetleg egy nehezebb időszak átvészeléséhez a
tőke egy része.

GYERMEKJÖVŐ szabadon felhasználható,biztosításainkkal továbbtanulást, külföldi
ösztöndíjat, életkezdést lehetővé tevő tőkéhez juttatjuk szemünk fényét, mert sokkal
egyszerűbb apránként gyűjteni, mint szükség esetén milliókat előteremteni!

NYUGDÍJ-BIZTOSÍTÁSAINK a 65. életévünkben jár le, és 20 % adóvisszatérítésre
jogosít. A hozamokkal együtt ez az összeg tízmilliós nagyságrendű lehet életkortól és a
vállalt díjtól függően! Újból és újból felhívom a figyelmet: a katás vállalkozók nyugdíja
nagy veszélyben van, mind a tartamot, mind az összeget illetően! Most van itt az idő
döntést hozni saját jövőnkről, ne bízzuk a véletlenre, hogy milyen méltó (vagy
méltatlan) körülmények között éljük nyugdíjas éveinket!

Kérdéseikkel keressenek bizalommal!

Boka Erika tanácsadó

06 20 544 7555

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



Minél nagyobb a biodiverzitás a gyerekek kinti

j á t é k te re i n ( l e g ye n s z ó u dva r ró l va g y

játszótérről) , annál erősebb a gyerekek

immunrendszere – állapı́totta meg a finn

Természeti Erőforrások Intézete, amelynek

kutatói már egy hónap alatt kimutatták a

kıśérletben részt vevő gyerekek mikrobiomjának

gazdagodását.

A biodiverzitás-hipotézis szerint amikor az

ember sok időt tölt a természetben, rengetegféle

mikrobával találkozik, amelyek aktiválják a

szervezet védelmi rendszerének különböző részeit, és ha csökken a környezettel való érintkezés,

azzal az immunrendszer is gyengül.

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a természet közelében, vidéken élő gyerekek kisebb

eséllyel kapnak el az immunrendszert érintő betegségeket.

Itt a tavasz, hajrá, ki a zöldbe minél többet!!
Bodnár Zsolt – Qubit nyomán

A közelmúltban mutatták be a Green Events zöld
applikációt, ami Magyarország első környezet-
védelmi eseményszervező és -kereső mobilalkal-
mazása.

A által fejlesztett applikációZöld Követ Egyesület
elkészí tésében a Kl ímapol i t ika i In tézet
munkatársa, ötletgazda is résztSzebenyi Péter
vett. (Tőle már több írást közzé tettünk a Térségi
Kis Kapocs oldalán. szerk.) Az alkalmazás célja,
hogy egy helyen fogja össze a Magyarországon megrendezésre kerülő zöld eseményeket. Így bárki
könnyedén találhat majd kedvére való zöld eseményt vagy szervezhet saját megmozdulást is.

Jó cselekedeted pontot ér! Minden az alkalmazás által szervezett akció, illetve eseményrészvétel pontot
ér, amiket értékes jutalmakra lehet beváltani. Az applikáció fejlesztői ezzel is ösztönözni szeretnék az
embereket az aktív zöld tevékenységre.

AGreen Events-ben szervezhető zöld események:
• szemétszedési akciók,
• faültetési események,
• zöld oktatások,
• szemléletformáló előadások,
• fenntarthatósági konferenciák is.
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ZÖLD SAROK

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

További fontos információk:
• az alkalmazás használata teljesen ingyenes,

de regisztrációhoz kötött,
• regisztrálhatnak magánszemélyek, cégek,

iskolák, közintézmények.

Gondolta volna Ön, hogy …
A természet közelében felnövő gyermekenek erősebb az immunkrendszere?
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A tavasz beköszöntével újra nagyszámban születnek kutya- és macskakölykök, akik új környezetbe új
tulajdonosokhoz kerülnek. Sokszor felmerül bennünk a kérdés, vajon felkészültek-e a családok a
kiskedvencek fogadására. Nem elég kifizetni az állat vételárát, és azt gondolni, elég neki egy kis kutyaól,
és mindig lesz valami maradék élelem gyanánt. Sokkal többre van szükségük, és a környezetünk is
elvárja, hogy a kutyák, macskák, lovak és egyéb kedvtelésből tartott állatok élettani igényeit biztosítsa a
tulajdonos – nem beszélve az állat szocializációjáról.
2022. január 1-jétől szigorították az állatvédelmi törvényt. Súlyosabban büntetik a jövőben az állatok
megmérgezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen, és az állatviadalokon való részvétel is
bűncselekménynek számít. Ezentúl már a méreg vagy csalétek kihelyezésének előkészülete is
büntetendő.
Bővült az állatkínzás minősített eseteinek köre:
- a nagy nyilvánosság előtti elkövetéssel,
- az állattartástól való eltiltás alatti állatkínzással,
- az állatkínzás elkövetésével tiltott állatviadal szervezésével,
- az állatkínzást követő két éven belüli állatkínzás büntetési tételével.
Magasabb büntetési tétel, egytől öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki a méreg alkalmazásával
vagy az élet kioltására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozó, illetve a különös
visszaesőként történő állatkínzás elkövetéskor. Az állatkínzás minősített esete lett a szaporítás, amelyet
szintén egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetnek. Az állatviadalok szervezői mellett
mostantól a résztvevőket is büntetik, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel.
Nyomatékosan szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy kutyákat láncon tartani nem lehet. (A
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása értelmében 2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani.) Ha mégis elkerülhetetlen
az eb időszakos megkötve tartása, akkor futóláncot kell kialakítani, amelynek legalább 3 m hosszúnak kell
lennie.
A Térségi Kis Kapocs következő számaiban bemutatjuk az adott faj, fajta tartásának minimális
követelményeit.

Állatorvosi sorok
Az állatvédelemről

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. március

„Ha valaki igazán nagy örömöt akar szerezni egy állatnak,
vegyen magához egy menhelyi kutyát!

Nagyon nagy szeretetjutalomban lesz része.”
(Csányi Vilmos)
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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

Télutó

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

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

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

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•

t k kérségi is apocs
ÖN IS HIRDETNE?

Hívjon fel! 06 20 544 7555

Írjon e-mailt! kapocs@kiskapocs.hu

Küldjön levelet! 2455 Beloiannisz, Szeptember u. 12.

A vállalkozói keretes hirdetések tervezése,

készítése is benne van az árban!
KÉRJEN AJÁNLATOT!

Lakossági apróhirdetés: 1.000 Ft / 180 leütésig
amely ajánlat kizárólag magánszemélyek apróhirdetéseire

és nem vállalkozói hirdetésekre vonatkozik!
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Boka Erika főtanácsadó • E-mail: kiskapocs@generalimail.hu
Telefon: 06 20 544 7555

Igény esetén az Ön otthonában!

Az elmúlás az élet része. Hiába vagyunk tisztában

a ténnyel, elfogadni és feldolgozni nehéz.

Hozzátartozónk, szerettünk elveszítése nemcsak

érzelmileg állíthat megterhelő időszak elé:

megtakarítás híján az anyagi gondokkal is meg

kell küzdenünk. Ha szeretné megóvni szeretteit az

ehhez hasonló gondoktól,

Nyugalom életbiztosításunk segíthet a
megoldásban.

MIÉRT AJÁNLOM?
• Megfizethető!
• Nincs orvosi vizsgálat;
• Arra költik, amire akarják, nincs elszámolási kötelezettség!
• Kedvezményezett név szerint adható, nem csak családtag lehet az, és személye

módosıt́ható.
• Nem része a hagyatéknak, a kedvezményezett azonnal pénzt kap;
• Nincs hagyatéki illeték!! és kamatadó-mentes;

Nyugalom PluszNyugalom Plusz
Teljes életre szóló

rendszeres díjas

visszavásárlási értékkel rendelkező kockázati életbiztosítás

Választható biztosítási összegek (300.000 Ft-tól 1.200.000 Ft-ig),
előrehozott részletkifizetés lehetősége.

Ha felkeltette érdeklődését, kérjen visszahívást!

Ha a Térségi Kis Kapocsra hivatkozik,

MÁRCIUS 11-IG
INGYEN ELKÉSZÍTJÜK

ADÓBEVALLÁSÁT!
Az idei évben 2022. március 11-ig leadott igazolások alapján

készítjük el a magánszemélyekINGYENESEN
2021. évi adóbevallását, ha a leadáskor a Térségi Kis Kapocsra

hivatkoznak, cserébe azt kérjük, rendelkezzenek
civil 1%-ukról a Szironta javára. 2022. március 11-től

az adóbevallások készítésének költsége 2.500 Ft.

Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetés alapján
06 25 222 111, 06 20 5 777 666

Az adóbevalláshoz szükséges dokumentumokat
az címre, vagy a címenado@szironta.hu 2456 Besnyő, Viola utca 5.

található postaládába is bedobhatja.

1%-át köszönjük! • Adószám: 18501472-2-07 SZIRONTA
E G Y Ü T T E S

De idén miért kiemelten fontos, hogy szakértő segítséget kapjon?
Ahogy az adójog számos területén, az SZJA bevallásokkor is lehetőségük van arra a gyermeket nevelő családoknak, hogy
eldöntsék, melyik fél, milyen arányban vegye igénybe az adóelőnyöket. Ahogy dönthetünk vállalkozás indításánál pl.
KATA, KIVA, átalány, tételes stb. adózási módokról - szakértő segítséggel átbeszélve, hogy számunkra mi a kedvezőbb, úgy
az SZJA bevallások esetén is jelentős adóelőny, érhető el, ha megfelelőenakár több százezer forint extra visszatérítés
csoportosítjuk a kedvezményeket. (Részletes esettanulmány a http://solyom.online oldalon érhető el.)
Éljenek a lehetőséggel! Keressék irodánkat a szakértő segítségért!



• •13Télutó

2022. 03. 06. 15:00 - Nőnapi ajándékcsokor
Versek és gitárjáték a hölgyek kedvére

Lakásszínház (Ercsi) - Előzetes bejelentkezéssel!

2022. 03. 19. 17:00 - Álarcok
zenés krimi-vígjáték két részben

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár
(Nagyvenyim)

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

Felvonási Tünetek
Színházi Műhely

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

Tisztelettel meghívunk minden Kutyabarátot az
életképekkel és látványos gyakorlatokkal tarkított

ünnepi kutyabemutatóra

Pusztaszabolcsra, a Sport utcai edzőpályára
2022. április 2-án, vasárnap 14 órára.

Program: Alapoktól a sportkutyázásig
(Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub)

Szolgálati kutyás bemutató
(Pálhalmai BV intézet kutyás csoport)

Katasztrófavédelmi bemutató (Pusztaszabolcsi
Önkéntes tűzoltók, Pusztaszabolcsi mentőállomás)

Ünnepeljünk együtt!
30 éves a Pusztaszabolcsi

Kutyabarát Klub!

„A közösségi szolgáltatások
elérhetőségének javítása a vidéki

települések lakói számára”
VP-19.2.1.-63-3-17

Pályázó neve: Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (Pusztaszabolcs)

Elnyert összeg: 4.027.830,- Ft

Pályázat címe: Szabadidős
szolgáltatást nyújtó intézmény

fejlesztése

Projekt rövid összefoglalója:

A projekt célja a meglévő Tűzoltó
szertár mint szabadidős szolgáltatást
nyújtó intézmény elavult homlokza-
tának felújítása, homlokzati nyílászáró
szerkezet cseréje, elöregedett,
hőtechnikai lag nem megfele lő
homlokzat szigetelése és nemesvako-
lattal való ellátása. A pusztaszabolcsi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek
otthont adó épület, a Tűzoltó szertár,
Pusztaszabolcs Velencei út 65. (501/4
hrsz) szám alatt található. Ez az épület
ad otthont az egyesület működéséhez,
itt tárolják a tűzoltó gépjárműveket,
valamint a tűzoltáshoz szükséges
technikai felszereléseket.

Az épület kedvező kialakításának
köszönhetően a felső
szinten egy közösségi
tér is kialakításra került
az Egyesület jóvol-
tából.
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Kos (március 21. - április 20.)
Lehetősége nyílik egy régóta húzódó, kissé nyomasztó
ügy végére pontot tenni, ami felszabadító érzéssel tölti el.

Bika (április 21. - május 20.)
Új feladatok várják, ne ijedjen meg, kitartással meg tud
felelni az elvárásoknak, és elsősorban saját mércéjének!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Önbizalma stabilabb, mint valaha, és ez jó hatással van
kapcsolatára és munkájára is!

Rák (június 22. - július 22.)
Nem fog unatkozni a következő hetekben! Feladatok,
váratlan helyzetek állítják döntéshelyzetbe sorban, de
aggodalomra semmi oka, megoldja mindet!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Párkapcsolata figyelmet igényel, ne hagyja a munka,
család, feladatok sorának végére, mert feszültséget
okoz!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Párkapcsolata most a türelmét, figyelmét kívánja meg
Öntől, ha hosszútávú tervei vannak, feltétlenül adja át
magát!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Bár ez nem újdonság, a munka lesz középpontban az
életében. De adjon magának elég időt pihenésre,
feltöltődésre is, nehogy túlhajtsa magát!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Lehet, hogy új helyre költözik vagy új munkahelyre kerül.
Az ismerkedés, beilleszkedés, felfedezés időszaka
kellemesen telik majd!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Új sportot próbál ki, amelybe bele is szeret, és egészen jól
érvényesül benne!

Bak (december 22. - január 20.)
Tanulásra adja a fejét, lehetősége nyílik egy olyan
képzésre, amel lye l régóta szemez, és most
visszautasíthatatlan ajánlatot kap!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Erőfeszítéseket kell tennie karrierje érdekében, de
megéri, mert siker vár Önre!

Halak (február 21. - március 20.)
Szeretetteljesebb és együttérzőbb, mint valaha! De azért
maradjon a realitás talaján...

Márciusi horoszkóp

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:
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó

Egyesület: 18495731-1-07

Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete:
18493502-1-07

Református Rehabilitációs Alapítvány:
18492415-1-07

Országos Mentőszolgálat Alapítvány:
18252831-2-43

Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány:
18489547-1-07

Sérültekért Alapítvány, Százhalombatta:
19183189-1-13

GreenpeaceMagyarország:
18178883-1-42

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. március
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HÁZIKERT GONDOZÁS
FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS stb.
Lakásfelújítás, ácsmunka,
belső munkálatok SZÁMLÁVAL!
Szakképzett kisgépkezelői kártyával
rendelkezve átvállaljuk kertgondját,
felújítási gondját.

GÁLL SZABOLCS
egyéni vállalkozó
06 20 442 0124
06 20 357 1459

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

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Homlokzati hőszigetelő
anyagok egész évben
kedvező áron!

Színes homlokzati nemesvakolat alapozóval

-től

1.199,- 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............
............

......2.125 Ft/m
2

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

......2.960 Ft/m
2

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

....3.520 Ft/m
2

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

....4.920 Ft/m
2

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

....6.310 Ft/m
2

2022. március

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!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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