
Ingyenes információs és hirdetési havilap 2022. áprilist 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!

Kombinált

hűtőszekrény
3 fiókos fagyasztóval,

a hűtőben osztott

zöldséges dobozzal

139.900 Ft

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

Húsvéti
akciók

Gáztűzhely
50 cm széles, gáz-gáz

tűzhely, szikráztatóval,

sütőben alsó és felső sütési

lehetősséggel.

76.900 Ft

Beépíthető főzőlap
4 gázégős

44.900 Ft

Kombinált
tűzhely

Rusztikus, 90 cm
széles kombinált

tűzhely 5 gázégővel,
sütőben dupla

grillcsirke forgató
nyárssal

299.900 Ft
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Előnevelt csirke a Tárkány Baromfitól!

Kiszállítás április 15-én!

Ross 308 fehér húshibrid,

3 hetes csibe: 650 Ft/db

Red Master kettős hasznosítású

vegyes ivarú 4 hetes csibe: 650 Ft/db

Red Master 2,5 hónapos jérce: 2.600 Ft/db

Red Master 2,5 hónapos kakas: 2.600 Ft/db

Az ár a házhozszállítást is tartalmazza!

A Red Master fajtát kiváló húsformák

és tojás hozam jellemzi.

Várom szeretettel régi és új vásárlóimat!

Elérhetőségek:

Bacsu József • 06 30 399 66 03

Facebook: Tárkány Baromfi

E-mail: bacsu.jozsef@gmail.comOLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu
A Duna-Intertoll ZRt., mint az M6 Autópálya

I. szakasz üzemeltetője felvételt hirdet
az alábbi munkakörbe:

ÚTKARBANTARTÓ
GÉPKOCSIVEZETŐ

Elvárások:
„C” kategóriás vezetői engedély

Lakóhely: Iváncsa 25 km-es vonzáskörzetéből

Előny:
„E” kategória,

Nehézgépkezelői bizonyítvány (OKJ)

Feladat:
Az M6 autópálya üzemeltetésébe tartozó feladatok

(útkarbantartás)

Amit nyújtunk:
Modern munkakörülmények

Útiköltség támogatás az adótörvényben
meghatározottak szerint

Bérezés megegyezés szerint

Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
Duna-Intertoll ZRt.

E-mail: contact@dunaintertoll.hu
2454 Iváncsa, Kilencedi út 1.

2022. április
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KKedves Olvasók!

Már hivatalosan is itt a tavasz: naptári és csillagászati kikelet is
beköszöntött, elmúlt a sötétség uralma, és átbillent a világosság javára a
mindennapjainkban. Sokat tehetünk azért, hogy ez ne csak a napsütésben
nyilvánuljon meg, hanem derűt, fényt lophatunk mindannyiunk szívébe a
cselekedeteinkkel, a viselkedésünkkel is!
Felemelő eseményen vettem részt pár napja: szülőfalumban
erdőtakarításra hívtuk a lakókat, a civil szervezeteket. Negyvenöten gyűltünk össze: vidám
hangulatú, lelkes csapat, és az állomásra vezető út melletti kiserdő jó részét rendbe tettük. Egy
kis élcelődés, csipkelődés, némi sztorizgatás is belefért a délelőttbe a fűrészelés, gereblyézés,
cipekedés, metszés és szemétszedés mellett. Nagyon büszkék vagyunk arra, mennyi fiatal volt
ott! Égett a kezük alatt a munka, összetartásból jelesre vizsgáztak most is, nem csupán
focistaként vagy ifiklubosként!
Tudom, hogy sok településen szerveznek hasonló megmozdulást, nem csak Beloianniszban!
Akik részt vesznek ezeken a kezdeményezéseken, azok különösen erős kötődést építhetnek a
közösségük felé, ami ebben az elidegenedett, egyre személytelenebbé váló világban szerintem
még fontosabb! Ne csak a saját érdekeink szerint éljünk, hanem vigyázzunk a közös
értékeinkre, figyeljünk egymásra, és tegyünk a közösségért, amiben élünk!
Madárfüttyös, boldog tavaszt, jó barátokat, szeretetet/szerelmet kívánok mindenkinek, akik ezt
választják!

Következő lapzárta: 2022. április 20.

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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Juhász Gyula: Az élet szonettje

„…És minden alkony opálosan éled
És minden hajnal szőkén rámkacag
És mindig forrnak vágyak és nyarak,

Be csodás vagy, csókok szülötte, élet!

És mindig küldesz új bánatokat
És új reményt is, ami dalra méltó

És szemeket, amelyek, mint a mély tó,
Balzsamot adnak nékem s titkokat.

Tavaszhó

És nem fáradok el téged szeretni
S téged gyűlölni, lázas csoda, élet,

Naponta vággyal járulok elébed

S bár mindig közelebb a szürke semmi,
Te egyre szépülsz, mélyülsz s én szegény,

Úgy érzem, gazdag voltam benned én.

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Húsvéti
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

Húsvéti
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

2022. április 1-től 2022. április 16-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 kerti grillsütő
További nyeremények: Dolche Gusto kávégép,

Sencor robotporszívó, Fieldmann akkumulátoros
fúrógép és értékes ajándékcsomagok!

Sorsolás: 2022. április 16. 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, Yettel teljes számlabefizetés!
E.ON feltöltés.áram és gáz

Mindkét üzletünkben is kapható!kaparós sorsjegy
Üzleteinkben bankkártyával is fizethet!

ÉLŐHAL
VÁSÁR!

Április 14. csütörtök,
9:00 - 11:00

Előrendelést felveszünk!

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

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• 2022. április
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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
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•Tavaszhó



• •6

Amit kínálunk:
- kellemes munkakörnyezet, családias légkör
- 60.00Ft ajánlási jutalom
- versenyképes bérezés:
- havi 5.000 Ft fix étkezési kompenzáció
- havi 6.000 Ft jelenléti jutalom
- bejárás támogatása (bérlet vagy havi 15.000 Ft üzemanyagköltség)
- év végi 50.000 Ft jelenléti juttatás
- túlóra lehetőség
- szombati túlórák plusz jutalmazása év végén
- beiskolázási támogatás
- céges rendezvények (Mikulás ünnepség a dolgozók gyerekei részére, karácsonyi

party)
- ünnepekhez kötődő juttatások (sonka, pulyka, pezsgő)

Elvárásaink:
- 8 általános iskolai végzettség
- terhelhetőség, rugalmasság

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, önéletrajzát az alábbi
elérhetőségek valamelyikére elküldeni szíveskedjen:

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. április
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Gépi földmunka
tereprendezés

csatornázás
térkövezés
betontörés

alapásás

Tel.: 06-30/483-68-58
Sztavropulosz Szotirisz e. v.

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.

Húsvéti dekor kellékek:

EZÜST ÉKSZEREK - SZETTEK
jóval ékszerbolti ár alatt,

kinti-benti játékok, Lego... és természetesen
minden, ami papír-írószer-nyomtatvány.

Húsvéti dekor kellékek:
m f , koszorú alapok, selyem virágok, -ű ű

szalagok, m anyag és hungarocell tojások...ű
CSOKI NYUSZIK, APRÓ TOJÁSKÁK,

töltött Cadbury tojások,
különleges édességek a készlet erejéig.

EZÜST ÉKSZEREK - SZETTEK
jóval ékszerbolti ár alatt,

kinti-benti játékok, Lego... és természetesen
minden, ami papír-írószer-nyomtatvány.

PAPÍR-KINCS
Papírbolt - Adony

PAPÍR-KINCS
Papírbolt - Adony

Dr. Nemes László
Állatorvosi rendelő

Teljes körű állatorvosi ellátás a
legrövidebb időn belül, gazdibarát áron.

Oltások • Műtétek • Ultrahang vizsgálat
Endoszkópos vizsgálat

Röntgen • Laboratórium
Egészségmegőrző készítmények

nagy választékban!

Bankkártya elfogadóhely!
Pusztaszabolcs, Béke u.53

Tel: 06-20/970-59-87
A részleteket tekintse meg honlapunkon:

www. nemesdoktor.hu
NYITVA TARTÁS:

hétfőtől péntekig 8–10 és 17–19 óráig;
szombaton 8 – 12 óráig

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Tavaszhó
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Itt a tavasz, meddig etessük a madarakat?

Hazánkban az időjárási viszonyok alapján a téli madáretetés jellemzően október végétől április közepéig-végéig tart.
A kora tavasz elsősorban a magevők számára jelent kihívást. Ennek oka, hogy ekkorra szinte teljesen kiürülnek az
előző ősszel képződött természetes magraktárak (hullott mag-bázisok, érett virágzatok, vadföldek), miközben a
növényi élet sem indul még be. Ezzel szemben a rovarok akár télen is repülnek, ha süt a nap és a hőmérséklet +10 C°
környékére emelkedik… lassan eltűnnek a cinkék és megjelennek a magevők. Ezért az etetést március végétől
folytassuk úgy, hogy az eleségben a egyre nagyobb arányban szerepeljenek az apró magvak (pl. állatkereskedésben
is beszerezhető köles, pintyeknek és papagájoknak árult keverék) és továbbra is
adjunk almát a madaraknak.
A szakemberek azt javasolják, hogy a költési időszak beindulása, a legkorábbi
énekesmadár-fiókák április közepi kikelése után már ne legyen az etetőkben mag.
Ekkorra már bőven vannak rovarok, megújul a növényzet is, így találnak természetes
táplálékot a madarak.
Néhány ötlet arra, hogy tavasszal hogyan segíthetjük a madarakat:
• Ültessünk olyan növényeket, amelyek a madarak számára táplálkozó-, búvó-,

pihenő- és szaporodóhelyet biztosítanak
• Tegyünk ki fészek-építőanyagot
• Helyezzünk ki odúkat
• Legyen mindig friss víz a madár-itatókban

dr. Berkényi Tamás – Vadmadárkórház Sukoró

ZÖLD SAROK

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

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

Kocolárisz
Dimitrisz

06 30 461 5410

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

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

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

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

§§§
Dr. Németh István ügyvéd tájékoztatja tisztelt régi és leendő új ügyfeleit,

hogy ügyfélfogadási óráit változatlan helyen és időpontban tartja.

Az ügyfélfogadás helye és ideje:

szerdai napokon 15:00-18 óra Pusztaszabolcs, Polgármesteri Hivatal ingyenes tanácsadás,

csütörtöki napokon 15-18 óra Pusztaszabolcs, Sport utca 2. (sorompóval szembeni üzletsor, tetőtéri iroda.)

Dr. Németh István ügyvéd teljes körű jogi ügyintézéssel vállalja

• társaságok alapítását,

• már meglévő társaságok társasági szerződéseinek módosítását,

• ingatlanokra, ingóságokra vonatkozó adásvételi, ajándékozási, eltartási, házassági vagyonjogi,

öröklési szerződések elkészítését,

• közös tulajdon megállapítása és megszüntetése stb.,

• Egyéb okiratok (végrendelet, haszonélvezeti jog alapítása, használati és szolgalmi jogok

alapítása és gyakorlása stb.) megszerkesztését.

Szükség esetén – előzetesen egyeztetett időpontban – a jogi tanácsadásra,

illetve a szerződés megkötésére a megrendelő lakásán is sor kerülhet.

Az ügyfélfogadási időpontra az alábbi telefonszámokon vagy e-mailen előre be lehet jelentkezni:

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

Dr. Németh István ügyvéd

DR. NÉMETH ISTVÁN ÜGYVÉD

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Tavaszhó
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Minden fórumon igyekezzük hangsúlyozni: mielőtt egy állatot valaki magához vesz, mérje fel, hogy tud-e vállalni
felelősséget egy érző lényért, aki akár évtizedekig mindennapjai része, a társa lesz. Ha valami oknál fogva ez nem
lehetséges vagy nem tud évekkel előre tervezni, érdemes inkább rendszeresen látogatni a menhelyeket, ahol
szeretettel várják az önkénteseket kutyát sétáltatni, macskát simogatni. Sokan meglepődnek, amikor nem javasoljuk
az állattartást olyan helyeken, ahol nincs kerítés, hiszen nem kárhoztathatjuk a kutyát arra, hogy az életét megkötve –
még ha futóláncon is – vagy egy kennelben élje le a betonon. Szintén nem javasoljuk cicák kinti tartását, ahol a
szomszéd kutyák, rókák, nyestek, aranysakálok veszélyt jelenthetnek rájuk.
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a feltételeket, amelyeknek megteremtése
fajtától függetlenül alapvetően szükséges:
- jó minőségű kerítés;
- olyan ól, amely védelemezi a kutyát, cicát a hidegtől, csapadéktól és a nyári erős

napsütéstől
- vastagabb bundájú kutyáknak, (pl. husky) nyáron hűsölési lehetőség, vékony

bundával rendelkező kutyáknak, (pl. vizsla), télen fűthető ól vagy a házban, melléképületben temperált helyiség;
- friss víz – naponta többször szükséges itatni őket,
- fajtának, kornak, élettani igénynek megfelelő táp – érdemes a TV reklámok helyett szakembereket megkérdezni

választandó táp típusáról, szemcseméretéről, állagáról, etetési gyakorisáról,
- a csont és húsoscsont (pl. csirkefarhát) etetést minimalizálni kell, nagytestű kutyáknak tilos csirkefejet, csirkenyakat

adni, végzetes bélelzáródást okozhat!
- szocializáció: kutyák esetében elengedhetetlen a korai szocializáció és a folyamatos bizalmi viszony a szeretett

gazdával. Ugyanez elmondható a macskákról is, tévhit, hogy „csak enni járnak haza” és a „házhoz, nem a gazdához
ragaszkodnak.”. Aki vadászgörény tartásra szánja el magát, számítson mindennap minimum két óra elfoglaltságra,
ők igénylik a hosszú foglalkozást, játékot. A papagájok, ha elhanyagoltnak érzik magukat, megkopaszthatják
magukat, ezen felül a nagytestű papagájoknál akár négy évtizedes barátságra kell berendezkednünk.

- állatorvosi ellátás, vakcinázási program, féreghajtás, bolha-, kullancs-, szívféreg elleni megelőző kezelés;
- a hüllők tartása speciális ismeretet követel, alapvető szabály: nem halak, hogy egész nap vízben ússzanak!

Szükségük van száraz, meleg terráriumra is, ahol megpihenhetnek. A ragadozó teknősöket érdemes a terráriumon
kívül etetni, és gondoskodni a napi vitaminbevitelről.

Ha az alapfeltételek adottak, érdemes szétnézni a menhelyeken, ebrendészeti telepeken, és a személyzetnek
egyértelműen jelezni, milyen életkörülmények közé keresnek kutyát, cicát, pl. jól kijön-e a gyerekekkel vagy másik
kutyával, cicával.

Állatorvosi sorok
Az állatvédelemről - folytatás

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

„Szóval ez a szeretet - gondolja a kutya, és könnyes lesz a szeme,
és alázattal csóválja a farkát. Hogy vár valakit az ember,

és nem törődik semmi mással, a saját életével sem törődik,
csak vár valakit, aki nem is biztos, hogy jönni fog.”

(Békeffi István)

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

FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:
• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032

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

0630 5266 759

Víz-, fűtés-

és csatorna-

szerelés

Vágó Bence

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Tavaszhó
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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

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

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!

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

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

FUVAROZÁSFUVAROZÁS
3,5 tonnás billenős kisteherautóval

Sóder, homok, egyéb
építőanyagok fuvarozása;

KONTÉNERES sittszállítás
gépi rakodással

Tereprendezés és egyéb mini
rakodógépes munkálatok.

Czelecz Zsolt
06 20 574 78 95

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. április
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2022. 04. 10. 15:00 - Nemes Nagy Ágnes 100!
A költészet napja alkalmából

Lakásszínház (Ercsi) - Előzetes bejelentkezéssel!
Telefon: 06 20 523 26 86

2022. 04. 30. 15:00 - Álarcok
zenés krimi-ví/égjáték két részben
Pusztaszabolcsi Művelődési Ház

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

Felvonási Tünetek
Színházi Műhely

§
DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD

Változatlanul állok tisztelt
ügyfeleim rendelkezésére.

Időpont egyeztetés 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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Tavaszhó

Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!

Pusztaszabolcson rákszűrés lesz a 45–65 év
közötti asszonyok részére névre szóló

meghívással közöttáprilis 11–21.
a alatti orvosi rendelőben.Szabolcs liget 50.

A szűrőállomás telefonszáma: 06 20 456 4256

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ
NEMZETI

RÁKELLENES NAP
PUSZTASZABOLCSON

2022. április 9.
(szombat) 9:00

Városi Művelődési Ház
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.

Szűrővizsgálatok
Időben és rendszeresen!

Méhnyakrákszűrés
Emlőszűrés

Vastagbélszűrés
Prosztataszűrés
Szájüregi szűrés
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Kos (március 21. - április 20.)
Kicsit több ideje jut a szokásosnál szeretteire, ami
mindenkire nagyon jó hatással lesz!

Bika (április 21. - május 20.)
Készüljön fel a változásokra, amiket tartogatnak az Ön
számára ezekben a hetekben! Fogadja el a lehetőségeket
és szárnyaljon, ha teheti!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Tervei megvalósításához elengedhetetlen a nyitottság,
pozitív hozzáállással megkönnyíti az utat, ami céljához
vezeti!

Rák (június 22. - július 22.)
Döntéseiben fontos szerepe van az érzelmeinek, így
könnyebb lesz saját szájíze szerint alakítania dolgait.

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Nehézségek adódnak a munkájában, de Önt nem olyan
fából faragták, hogy ezek az akadályok eltántorítsák!
Váltsa valóra álmait!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Nem halogathatja tovább, egészsége érdekében életmód-
váltásra van szüksége! Kérjen segítséget, ha kell, és apró
lépésekkel induljon neki a változásnak, nem kell
fenekestül felforgatnia mindent!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Olyan döntéshelyzetbe kerül, ami kibillenti nyugalmából.
Most különösen fontos, hogy ne másnak akarjon
megfelelni, hanem a szívére hallgasson!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Az elengedés heteit-hónapjait éljük, ami Önre különösen
nagy terhet ró. Ha megmarják, ne akarjon visszavágni,
próbáljon indulatain uralkodni!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Ne habozzon valami újba kezdeni! Sikerre számíthat
abban, amit most hoz életébe!

Bak (december 22. - január 20.)
Feszültség alakulhat ki munkahelyén, akár megpróbálják
Önt lejáratni. Óvatosan fogalmazzon, ne tudják kiforgatni
szavait!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Kitartásának köszönhetően komoly sikerekre számíthat
karrierje területén!

Halak (február 21. - március 20.)
Régóta húzódó probléma megoldására nyílik lehetősége,
ami felszabadítóan hat hangulatára, alkotókedvére és a
családjára is!

Áprilisi horoszkóp

1%
www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. április

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



• •15

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!

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! 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.

ADONYI VAS- ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

ÉPÍTŐANYAG
Zsalukő • Vasanyag • • •Cement • Mész Sóder Homok

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•Tavaszhó
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Homlokzati hőszigetelő
anyagok egész évben
kedvező áron!

Színes homlokzati nemesvakolat alapozóval

-től
1.330,- 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............
............

......2.425 Ft/m
2

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

......3.425 Ft/m
2

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

....4.090 Ft/m
2

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

....5.755 Ft/m
2

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

....7.420 Ft/m
2

2022. április

Áraink Dunaújváros és az adott helység, vagy az adott helység és Dunaújváros
(a helységek központja) között a következők:

Adony: 6 500 Ft Beloiannisz: 9 700 Ft Besnyő: 9 800 Ft
Ercsi: 11 500 Ft Iváncsa: 7 900 Ft Kulcs: 4 500 Ft
Pusztaszabolcs: 8 900 Ft Perkáta: 5 500 Ft Rácalmás: 3 700 Ft
Ráckeresztúr: 13 900 Ft Seregélyes: 11 500 Ft Szabadegyháza: 8 200 Ft

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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