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

FULLHD

Vedd célba a legjobbat!
www.fullhd.hu
Nyitva tartás:
hétfőtől - csütörtökig:
8-17 óra;
pénteken: 8-16 óra;
szombaton és vasárnap:
zárva

DUNAÚJVÁROS, VEREBÉLY L. ÚT 12.
06 (20) 359-6062 • freetrade2000kft@gmail.com
Gáz-elektromos
tűzhely
90 cm, 5 gázégős
főzőfelület, elektromos
sütő. Dupla grillcsirke
forgatónyárs, kihúzható
sütősín, sütő tartozék,
tepsi rács.
Digitális kijelző, sütőtér
világítás, üveg tető.

Esetleges helyesírási hibákért, elírásért
felelősséget nem vállalunk!

Fagyasztószekrény
Űrtartalom:
160 l
Magasság:
140 cm

259.900 Ft

89.900 Ft

Asztali főzőlap
3 gázégős,
PB palackról üzemelő

13.900 Ft
Akkus porszívó

Indukciós főzőlap

19.900 Ft

13.900 Ft
A nálunk vásárolt tűzhelyeket szakemberünk kedvezményesen beüzemeli a helyszínen.
Kedvezményes díjaink a következőek: Kulcs, Perkáta és Rácalmás területén 15.000 Ft helyett 9.900 Ft-ért.
A további településeken – Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kápolnásnyék, Pusztaszabolcs,
Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza, Zichyújfalu – 18.000 Ft helyett 12.900 Ft.
A beüzemelési díjak tartalmazzák a kiszállást és a mai szabványnak megfelelő sárga gázcső cseréjét is!
Kiszállítást is vállalunk a nálunk vásárolt termékekre.
Kulcs, Perkáta és Rácalmás 5.000 Ft • Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Kápolnásnyék,
Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Seregélyes, Sinatelep, Szabadegyháza, Zichyújfalu 7.500 Ft
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AUTÓKOZMETIKA
Adony,
Dózsa Gy. u. 54/2
Hegyi Ibolya

Tel.: 06 70 608 25 05
Autójavítás, gumiszerelés
ózonos fertőtlenítés,
klímatöltés és javítás

•

kapocs@kiskapocs.hu
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BURKOLÁS
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

Zörényi
Gumiszerviz

Pusztaszabolcs, Kastély utca 3.

SZOLGÁLTATÁSAIM:

Lőrincz Zoltán (Adony)
06 20 327 68 40

PAPÍR-KINCS
Papírbolt - Adony
Ballagás, gyereknap, családi ünnep?
Kedves ajándéknak valók, -akár héliummal
töltött lufik, válogatott kinti-benti
gyermekjátékok, Lego, dekorációs/party
kellékek, isteni édességek - is - találhatók
üzletünkben. Ezen kívül ezüst ékszerek szettek nagy választékban, jóval ékszerbolti
ár alatt, és persze papír-írószer-nyomtatvány
minden mennyiségben várja a betérőket.
Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.
Adony, Bajcsy-Zs. u. 6.
Tel.: 06 20 596 6910 • 06 25 230 520
FB: Papír-Kincs Papírbolt Adony

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

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

Tavaszutó
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Kedves Olvasók!
K
GGazdag hónap, MÁJUS! Anyák napja, gyermeknap, madarak és fák napja –

megannyi gyönyörű kötődés azokhoz, akik körülvesznek bennünket, s akik
által olyanok vagyunk, amilyenek! Egymásra utalva, mégis függetlenül, önálló
és egyedi módon tesszük dolgunkat gyerekként, aztán felnőttként, majd akik
azt választják: szülőként, és ha megadatik, nagyszülőként. Részei vagyunk
egy családnak, a közösségnek, ahol élünk, apró összetevői a nagy
természetnek, a teljes körforgásnak. Mindannyian hagyunk nyomot. Ki ilyent, ki olyant. Sokszor nem
is tudatosodik bennünk, hogy mekkora jelentősége lehet a tettünknek, a szavainknak, a példának,
amit mutatunk! Az elültetett fa, amely sok-sok évig adhatja árnyát-virágát-gyümölcsét – az eldobott
flakon, amely évtizedek alatt sem bomlik le... Mindenkit utánoz valaki, mindannyian tanultunk
valakiktől, de rajtunk múlik, hogy mit mutatunk és mit követünk!
AAhogy telnek az évek, megváltozhat tetteink jelentése, a jelentősége, aztán egyszer csak rájövünk:
a tisztelet, az önbecsülés, az elfogadás segítenek bennünket egyenesen járni, őszintén
szeretteink szemébe nézve vállalni magunkat! Aki sunyin, sötétben dobja ki az erdő szélén
szemetes zsákjait, annak feltűnik-e a szirmát bontó vadvirág? Meghallja-e a madarak énekét?
Őszintén örül-e annak a pár ezer forintnak, amit megspórolt a szemétlerakó díjából? Esetleg
szeretettel költi anyjára vagy gyermekére e májusi ünnepen?
Mindenkinek örömteli ünnepeket, szerető családtagokat, őszinte tiszteletet és kiérdemelt
M
önbecsülést kívánok a ragyogó napsütéses májusra!
BokaE
Erika
B
Várnai Zseni: Mulandó életem
Nem tudom, csak érzem,
a tavaszi fényben
mint áramló folyam
áramlik a létem...
Merre?- Valamerre,
tán a tengerekbe,
és ott az öröklét
ölében elveszve.”

Kiadja: Kiskapocs Szociá lis Szö vetkezet • Adó szá m: 24889795-1-07 • Postacı́m: 2455 Beloiannisz,
Szeptember utca 12. • Szerkesztő : Szombati Istvá n • Hirdeté sszervező : Boka Erika
Telefon: 06-20/544-7555 • www.kiskapocs.hu • kapocs@kiskapocs.hu
Bankszá mlaszá m: 10700093-70230235-51100005
Nyomdai elő ké szı́té s: Só lyom Balá zs • Nyomdai kivitelezé s: Innovariant, Szeged
A hirdeté sek tartalmá é rt felelő ssé get nem vá llalunk. Ké ziratot nem ő rzü nk é s nem kü ldü nk vissza.
Copyright © 2022. A kiadó minden jogot fenntartott. • Eng. sz: CE/31713-2/2016.
VI. é vfolyam 4. szá m, Kisté rsé gi Kapocské nt alapı́tva 2006 decemberé ben.
Megjelenik 9.000 pé ldá nyban a cı́mlapon felsorolt telepü lé seken.

Kö vetkező lapzá rta: 2022. május 18.

Impresszum

„Mulandó életem
mihez is mérhetem?
A Tiszavirágnak
perce is végtelen.
Talán a csillagok
milliárdnyi éve
lenne földi sorsom
talányos mértéke?
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TB-kifizetőhelyek bérszámfejtését,
teljes körű ügyintézését vállalom.
Margit-Roki Kft.
06 70 63 88 211

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

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77
Tel: +36 30 826 56 12 https://italiaizei.hu

§

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

Tüzelő- és építőanyag kereskedés
•
•
•
•
•
•
•
•

Cím:
tüzelő
Iváncsa,
fenyő fűrészáru
Hunyadi
zsákos anyagok
János utca
hőszigetelés
781 hrsz.
vasáru
cserép
Szállítást
beton elemek
vállalunk!
téglák

Tel: +36 30 314 33 78
+36 30 927 70 24

Minden, ami a házához szükséges!

Tavaszutó
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Festés - Mázolás

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS
Bútorszövet-választékkal, szállítással!
Kárpitozott bútorok
áthúzása, javítása:
Ülő- és fekvőbútorok,
motorülések, kerti bútorok.
Ha régi, kényelmes, megszokott bútorától
nem szeretne megválni, de felújításra szorul,
keressen bizalommal!

Tabi László • 06 20 214 6664
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Teljeskörű festő és mázoló munkák
Glettelés, javítás, tisztasági festés
Bontás
Egyéb felújítási munkálatok

Kocolárisz
Dimitrisz
06 30 461 5410

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

MORVA KERTÉSZET

Balkonnövények,
egynyári palánták, muskátlik
és kaspós virágok árusítása
2457 Adony, Dózsa György út 6/A
Tel: (25) 231-191, mobil: (30) 726 6099
E-mail: morvakerteszet@gmail.com
facebook: Morva Kertészet

Megbízható

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS
hétvégén és
ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!
Bontás nélkül, garanciával!

Vitányi László
Telefon:
06 70 303 60 03
Vitus Duguláselhárítás
dugulaselharitasmostazonnal.hu
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Gépi földmunka

tereprendezés
csatornázás
betontörés
alapásás

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

PAKSI SÍRKŐ
Gránit, márvány, műkő síremlékek,
urnasírok.
Kerítés fedkövek és párkányok.
Sírfelújítás és tisztítás, betűvésés.

•

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

Szombati- István
06 30 570 8828

Paksi Péter +36 20 266 83 01
Szabadegyháza, Bem köz 3/A

NYUGALOM ÉLETBIZTOSÍTÁS
Az elmú lá s az é let ré sze. Hiá ba vagyunk tisztá ban a
té nnyel, elfogadni é s feldolgozni nehé z.
Hozzá tartozó nk, szerettü nk elveszı́té se nemcsak
é rzelmileg á llı́that megterhelő idő szak elé :
megtakarı́tá s hı́já n az anyagi gondokkal is meg kell
kü zdenü nk. Ha szeretné megó vni szeretteit az
ehhez hasonló gondoktó l, Nyugalom
életbiztosításunk segíthet a megoldásban.
Miért ajánlom?
•Megfizethető !
•Nincs orvosi vizsgá lat, nincs egé szsé gi nyilatkozat
•Arra kö ltik, amire akarjá k, nincs elszá molá si
kö telezettsé g!
•Nem ré sze a hagyaté knak, a kedvezmé nyezett
azonnal pé nzt kap.
•Nincs hagyaté ki illeté k!! é s kamatadó -mentes.
•Vá lasztható biztosı́tá si ö sszegek (300.000 Ft-tól
1.200.000 Ft-ig).
•Megkö thető 40-80 év között, a biztosı́tá s dı́ja a
kortó l é s a dı́jfizeté si ü temtő l fü gg.
Ha felkeltette érdeklődését, kérjen visszahívást!
Boka Erika

06 20 544 7555 vagy 06 25 225 234

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

Tavaszutó
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SZABÓ ZSOLT
E.ON REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ
• Új mérőhelyek kiépítése
• Teljesítménybővítés
• Új házak villanyszerelése,
régi házak elekromos felújítása
Az elvégzett munkákra garanciát vállalok!

Telefon: 06 20 5524976

ÁCS
Régi tetők átrakása, felújítása
Új tetők, előtetők készítése
Lapos tetők szigetelése
Telefon: 06 20 8044 133
B@j Ács Kft.

GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK
Komplett
kerítés
telepítését
vállaljuk!

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

Légkondicionáló berendezések telepítése,
karbantartása, javítása.

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

Tel.: 06 70 429 64 38
E-mail: gomoriklima@gmail.com

Dugulás-e

lhá

rítás
lefolyótis
ztítás
vízvezeté
szerelés, k-javítás

06 70 575

29 72

Kovács P

ál

Műanyag ajtók,
ablakok, fém
biztonsági ajtók
kedvező áron!
Redőnyök,
árnyékolástechnika
INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

TEL.: 06 70 433 3640

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Masszív Ajtó Kft.

Telefon: 06 70 433 36 40

Iváncsa, Kandó K. u. 6.
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ZÖLD SAROK
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
Mi az a TeSzedd!?
A TeSzedd! – O
nké ntesen a tiszta Magyarorszá gé rt akció ma hazá nk legnagyobb
ö nké ntes mozgalma. Idé n immá r tizedik alkalommal való sul meg. A
szemé tgyű jté si akció kereté ben szerte az orszá gban „nagytakarı́tanak” a TeSzedd!
ö nké ntesei. Azé rt szervezzü k meg ezt a mozgalmat é vrő l-é vre, hogy kö zö sen
megtisztı́tsuk szű kebb-tá gabb kö rnyezetü nket.
Sajnos mindig rengeteg szedni való akad,
pedig a mozgalomtól függetlenül is
tartanak szemétgyűjtést önkormányzatok,
civil szervezetek, gazdák, akiknek a földjén
hagyják a szemétkupacokat…
Idén május 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, 7-én vagy 8-án szervezik a
mozgalmat, aki szívesen részt venne benne, keresse a kiírásokat, bizonyára
most is több településen megmozdulnak az aktivisták!

Köszönőlevél
A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola, Óvoda és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda
az alábbi „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási
tevékenységek” (NBER-KP-1-2021/1-000452) - „Hőszigetelés az iskola
padlásterére” című pályázaton 1.886.282 Ft összeget nyert.
A támogatás segítségével az évi fűtésszámlánk csökkent.

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatását.

Tavaszutó
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Napelemes pályázatok
Sikeresen zárult a 100 %-os támogatású energetikai pályázat első fordulója: a
támogatást MINDEN JOGOSULT GYORSAN MEGKAPJA!
Az első forduló eredményéről folyamatosan kapjuk az értesítést, ha a
szerződést megkötik a nyertes pályázók, hamarosan kezdődnek a
beruházások!
Az eredeti 4 forduló (+3) helyett csak még egyszer lesz lehetőség pályázni
erre, 2022 októberére tervezett beadási határidővel. Jelentkezzen most!

A részletekről itt tájékozódhatnak:
https://napelem.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/11
A NAPELEM EGYÉB FINANSZÍROZÁSBÓL IS MEGÉRI!
• OFT pályázattal (25 év alatti gyermekes szülők lehetősége) – 50 %-os állami
támogatással, utólagos finanszírozással;
• A KÉSZPÉNZES megvalósítás (akár hitellel kombinálva) is megéri azoknak,
akik váltanának, ugyanis ők szaldós elszámoló szerződést kötnek, ami a
fűtés kiváltására leginkább ajánlott opció! Továbbá, BIZTONSÁGOT AD,
mert független lehet az energia-áraktól, áremelésektől. és akkor is lehet
árama, amikor az áramszolgáltató nem biztosítja azt.
Bármelyik megoldás esetén kalkulációt, árajánlatot kérhetnek tőlem ár – érték
arányban a legjobb, legkorszerűbb napelemre, a piacon egyedülálló módon 10
év helyett 25 év CSEREGARANCIÁVAL!

Boka Erika
06 20 544 7555
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Állatorvosi sorok
Ha május, akkor eboltás!

Az „összevezetett eboltás” gyakorlata a rendszerváltás előtti időkre nyúlik vissza, és bár a körülmények megváltoztak,
elsősorban az idősebb ebtartók mai napig igénylik ezt a fajta állategészségügyi szolgáltatást. Évtizedekkel ezelőtt a
veszettség felszámolása érdekében azért vezette be a veszettség elleni tömeges immunizálási gyakorlatot az
állategészségügyi hatóság, mert egyrészt nem voltak magánállatorvosi rendelők, ahol a kampányoltást
lebonyolíthatták volna, másrészt nem állt rendelkezésre egyszerre az egész országra elegendő mennyiségű vakcina.
Az országos főállatorvos megyékre leosztotta, melyik térségben melyik hónapban kell a hatóságnak megszerveznie,
lebonyolítania, engedélyeznie, ellenőriznie az összevezetett eboltást, így a hazai oltóanyag gyártó ütemezni tudta a
vakcina előállítást. Manapság sajnos az állategészségügyi készítmények
többsége nem Magyarországon készül, nagy nemzetközi gyógyszergyáraktól
importáljuk, és az oltások többsége az engedélyezett állatorvosi rendelőkben
történik. Nem korlátozza már semmi az oltóanyagok beszerzését és a veszettség
elleni immunizálás ütemezését – utóbbi egyébként egyedenként más-más
időpontban esedékes.
Az állattulajdonosok többsége azért választja az állatorvosi rendelőben történő immunizálást, mert így sor kerül
részletes fizikális betegvizsgálatra. Lehetőség, idő áll rendelkezésre a kórelőzmény kikérdezésére, így nem jár
negatív következményekkel az esetleg beteg állatnak (betegvizsgálat nélkül) beadott védőoltás. Nyugodt
körülmények között vizsgálható az eb, lemérhető a súlya a féreghajtó- és igény szerint különböző külső élősködők
elleni készítmények pontos adagolása érdekében, és fény derülhet pl. a kezdődő szívelégtelenségre, pajzsmirigy,
mozgásszervi… problémákra.
Néhány általános tudnivaló a veszettség elleni immunizálásról:
• A kutyák veszettség elleni immunizálása az állattartó kötelessége, a jogalkotó nem tesz különbséget a kinti - benti,
ill. fiatal - öreg kutyák között;
• 2013. jan.1. óta kötelező a kutyák microchippel történő tartós megjelölése, csak chipelt kutya oltható!
• A veszettség gyógyíthatatlan, halálos betegség, amely emberekre nézve is végzetes lehet. Harapással terjed, a
veszett állat nyála a szövetek közé jutva alakítja ki a betegséget.
• Nagyon fontos, hogy ebmarást követően – ha a kutya, cica oltatlan – haladéktalanul forduljon a háziorvoshoz, aki
felveszi a kapcsolatot a hatósági állatorvossal, szükség szerint a népegészségügyi szolgálattal.
• Az Önkormányzatok kötelessége háromévente ebösszeírást végezni és összevetni a tulajdonosok/ebtartók által
leadottakat az országos nyilvántartásban szereplő adatokkal: hozzáférésük van a hatósági adatbázishoz
(Országos Ebregiszter), melyben az állatorvosok által felvitt vakcinázási, chipelési adatok szerepelnek.
• Aveszettség elleni védőoltás elmulasztása büntethető;
• A kutya első életévében két veszettség elleni oltást kell, hogy kapjon: az elsőt a három hónapos kor betöltésekor, az
emlékeztetőt fél éven belül;
• ezt követően 365 napon belül kell oltatni az ebeket (nem tárgyév!)
• Az első oltásnak minden esetben ún.monovalens vakcinának kell lennie, ami annyit jelent, hogy a megfelelő, erős
immunitás érdekében csak veszettség ellen immunizál, az azt követő oltások lehetnek polivalensek, amelyek
tartalmazzák a kombinált oltás komponenseit is.
• A„kötelező oltás” veszettség ellen véd, tévhit, hogy „véd a kullancsok által közvetített betegségektől”!
• Kijárós cicákat és egyéb, veszettségre fogékony állatokat javasolt évente immunizálni.
• Az éves veszettség-oltás alkalmával sor kerül féreghajtásra, amit ajánlott negyedévente ismételni.
„Betegség teszi az
egészséget édessé és jóvá,
éhség az elteltséget,
fáradtság a megpihenést.
(Hérakleitosz)

dr. Kelemen Ferenc

dr. Rigó Zsuzsa

menedzser-állatorvos,
szakállatorvos
Telefon: 06 30 530 1513

állategészségügyi igazgatástani
és járványügyi szakállatorvos
Telefon: 06 30 608 75 99
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MIT KELL TUDNI
A KATÁS VÁLLALKOZÓK
NYUGDÍJSZÁMÍTÁSÁRÓL?
Az állami nyugdíjat két fő dolog határozza
meg:
1. nyugdíjalap, ami a havi jövedelemtől függ;
2. szolgálati idő, ami a ledolgozott éveket
jelenti.
A katás adózás esetében a nyugdíjalap egy
törvényileg egységesen rögzített összeg, 2020.
július 1-től havi 102 000 forintot.
A szolgálati időben csak az számít teljes
évnek, ahol keresetünk minimum a
mindenkori minimálbér összege volt. A
kötelező adó befizetése után beszámolt
nyugdíjalap összege bruttó 98 100 Ft, a
minimálbér pedig 2021-ben 161 000 Ft. Tehát ha
havi 50 000 Ft-ot fizetünk katás adózóként,
akkor 1 teljes év KATA vállalkozói jogviszony
a nyugdíjszámításnál csak 0,61 évnek számít
a szolgálati időt tekintve.
Mennyi nyugdíjra számíthat egy katás
vállalkozó?
A jelenlegi szabályok szerint feltételezhetően
nagyságrendileg fele akkora nyugdíjra számíthat egy katás vállalkozó, mint egy minimálbérrel
foglalkoztatott alkalmazott. Vagyis az állami
nyugdíj összege várhatóan nem haladja meg
az 50 000 forintot.
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
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kapocs@kiskapocs.hu

• 11 •

ADONYI VAS- ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
ÉPÍTŐANYAG
Zsalukő • Vasanyag • Cement • Mész • Sóder • Homok

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

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

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

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

térségi kis kapocs
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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MÁJUS 10. - A MENTŐK NAPJA
1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos
kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos
Mentőszolgálat és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a
különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a
mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük A MENTŐK NAPJÁT
MAGYARORSZÁGON. Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró
orvosoknak, mentőknek, egészségügyi dolgozóknak.
A mi környezetünkben is élnek ilyen hősök, akikre számíthatunk a bajban! És bár a felemás vírushelyzet miatt idén
májusban nem tartanak nyílt napot, Královits Gábor, a pusztaszabolcsi mentőállomás vezetője azt mondta, lehet,
hogy júniusban pótolják a rendezvényt, ami oly sok éve vonzza a sok látogatót, érdeklődőt.
Jó egészséget, sikeres életet kívánok valamennyiüknek – a mi érdekünkben pedig a lehető legkevesebb bevetést!
Boka Erika

Sikeres újraélesztés Pusztaszabolcson
2021. december 10-én éjszakás műszakban dolgoztunk (Alberti József mentőápoló, Královits Gábor
mentőállomásvezető-gépkocsivezető). A hajnali órákban, mondhatni
„tipikus időben” kaptunk esetfeladatot, már a segélyhívás alapján is
szívinfarktusra gondoltunk, a bejelentésben szereplő tünetek alapján.
Percek alatt a helyszínen voltunk, ahol már nagy kétségbeeséssel várt
a bejárati ajtóban a bejelentő, azzal, hogy az édesanyja nagyon rosszul
van. Azonnal a megfelelő felszerelésekkel berohantunk a házba, ahol
már egyből láttuk a tünetek alapján, hogy valóban infarktussal állhatunk
szemben.
Megkezdtük a protokoll szerinti ellátást, illetve egy magasabb szintű
egységet kértünk a helyszínre. A percek alatt kiérkező esetkocsin
dolgozók: Kiss Krisztián mentőtiszt, Kubovics Árpád mentőápoló, és
Nagy János mentőgépkocsi-vezető volt, akikkel együtt folytattuk közösen az ellátást. Sokat dolgoztunk már együtt, a
megszokott csapatmunka újra jól működött.
Ellátás közben sajnos a beteg légzése és keringése leállt. Azonnal újraélesztést kezdtünk, ami a szakszerű és gyors
ellátásnak köszönhetően sikerrel járt, a beteggel már a kórház felé indulva érdemben tudtunk kommunikálni.
A kórházi beavatkozást követően a beteg állapota olyan mértékben javult, hogy az esemény után 3 héttel bejött a
mentőállomásra megköszönni az életmentő ellátást, az áldozatkész munkánkat, és az új születésnapját!
Ilyenkor érti meg az ember a jelmondatunkat: „Hivatás az életért!”
Královits Gábor mentőállomás vezető

Autóvezetés közben hogyan adj elsőbbséget a mentőnek?
Helyes válasz: Az út jobb oldalára kell húzódni, autópályán a belső
sávban az út bal oldalára, három vagy több sávos úton pedig törekedni
kell annak a sávnak a szabadon hagyására, ahol a mentőautó halad.
Ne feledd: a mentőautónak nem a száguldás, hanem a folyamatos
haladás a fontos. Ehhez elengedhetetlen a többi közlekedésben résztvevő autós odafigyelése és segítsége.
Hogyan tudsz segíteni
 Mozogj együtt a forgalommal! Figyeld a körülötted lévő autósok haladását és azt, hogy hogyan engednek
utat a mentőnek.
 Legcélszerűbb halszálka formában elengedni a mentőautót, az út két szélső oldalára húzódva
 Három vagy több sáv esetén figyeld, hogy melyikben halad a mentőautó, és azt tedd szabaddá – együtt
mozogva a forgalommal
 Figyeld a mentő irányjelzőit is, ezzel is jelzik, hogy merre haladnak tovább
 Semmiképpen se késztesd hirtelen fékezésre a mentőt, mert ez komoly traumát okozhat a betegnek!

Tavaszutó
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Felvonási Tünetek
Színházi Műhely
2022. 05. 22. 18:00 - Katuska!
Karády Katalin titokzatos élete
Előadják: Murzsa Renáta – dalok;
Murzsa Kata – próza; Pók László – zongora
Helyszín:

•

kapocs@kiskapocs.hu
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BAGLYOSSÁGOK
Fotó- és baglyos gyűjtemény
csoportos kiállítás
Kiállítók: Kalmár Lajos Gábor, Klatz Miklós,
Lendvai Balázs, Rednágel Csongor, Setét
Anikó, Horváth Hella és F. Dőry Magdolna

Mayer Cake Cukrászda
(Ercsi, Híd utca 1.)
2022. 05. 28. 18:00 - HEPP
zűrzavaros románc két részben
(Örkény István művei nyomán)
Szereplők: Kovács Anna, Szalay Csilla,
Mészáros Géza, Trepák László, Pupp Fanni,
Murzsa Renáta, Murzsa Kata
Helyszín:

A kiállítás 2022. május 18-ig
tekinthető meg!

KÖFÉM Művelődési Ház

Nikosz Beloiannisz Művelődési Ház
és Könyvtár
2022. 06. 01. 10:00 - Gyerekdalok

8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1-15.

gyereknapi műsor
Helyszín:

PUSZTASZABOLCSI KUTYABARÁT KLUB

FB: KÖFÉM Művelődési Központ • www.kofemmuvhaz.hu

A 30 éves
szervezésében: Szöllősy Zsolt emlékverseny

Perkátai Szivárvány Óvoda

2022. május 7. 9 óra

Előadják: Murzsa Renáta, Szeibert Andrea,
Murzsa Kata, Trepák László,
Pók László – zongora

Várunk minden régi és új versenyzőt ezen a
családias, barátságos emlékversenyen!
Kiváló bírók, kiváló segédek!
Tedd próbára magad és kutyád tudását!
Jelentkezz: név, iskola, kutyanév, kor, fajta, nem,
versenyszám megjelöléssel a lenti elérhetőségen.
Várunk szeretettel!
Csombók Pál PKK elnök
Kategóriák: IBGH 1 • IGP 1,3 (b) engedelmes ágazat
IGP 1,3 (c) őrző – védő ágazat
bírók: Kőfalvi Tamás, Szalai Péter
segédek: Somoskövy Bence, Marco Pesci

MINDEN ELŐADÁS INGYENES!
Adományaikkal a társulat utazását és
további produkcióit támogatják.

06 20 523 2686 (Murzsa Kata)

Nevezés:
pcsombok@gmail.com
Nevezési díj 1.000 Ft

További információ:
06 70 373 2473
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Májusi horoszkóp
Kos (március 21. - április 20.)
Valóra válhat egy régi álma, nehogy utolsó pillanatban
visszalépjen!
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Híresztelő

azonnali kezdéshez buszvezetőket. D kat. GKI és
vezetői kártya szükséges! Telefon: +36 30 221 83 10

Bika (április 21. - május 20.)
Sok időt tölt egyedül, amely alatt gondolatai a tervei
Ne felejtsenek el rendelkezni adójuk
körül forognak, és jövőjét építi velük.
2 x 1 %-áról, amikor készítik adóbevallásukat!
Ikrek (május 21. - június 21.)
A sok kicsi sokra megy elve alapján a felajánlott
Felszabadul némi ideje, ami remek lehetőséget kínál
összeg nagy segítség lehet az alapítványoknak,
egy új hobbi, esetleg sportolás megkezdéséhez.
civil szervezeteknek.
Nézzenek
körül
lakókörnyezetükben, biztosan van
Rák (június 22. - július 22.)
olyan
közösség,
amelyet szívesen segítenek a
Kellemetlen helyzetbe kerülhet, de szerencsére
alkalmazza tapasztalatait, és rutinosan kivágja magát felajánlással! Ha pedig mégis nagyobb volumenű
csoportnak adományoznának, íme néhány igazán
belőle!
kiemelkedő célkitűzésű szervezet:
Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
Bár sikerei inkább a munka területén érik, ne
18495731-1-07
csüggedjen, magánéletében is hamarosan változás
Iváncsai Nagycsaládosok Egyesülete:
állhat be!
18493502-1-07
Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Református
Rehabilitációs Alapítvány:
Ne hanyagolja el egészségét, mert hosszú távon
18492415-1-07
bánhatja, hogy kihagyta a szűrővizsgálatokat!
Országos Mentőszolgálat Alapítvány:
Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
18252831-2-43
Ha teheti vonuljon el a természetbe, kiránduljon, vagy
Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány:
tervezzen be egy gyors kiruccanást külföldre, ezzel is
feltöltheti magát, amire nagy szüksége van!
18489547-1-07
Sérültekért
Alapítvány,
Százhalombatta:
Skorpió (október 24. - november 22.)
19183189-1-13
Kellő bátorságra lesz szüksége a személyes életében;
változásokra számíthat, amelyek nem ijeszthetik meg.
Greenpeace Magyarország:
18178883-1-42
Nyilas (november 23. - december 21.)
Szent
Márton
Gyermekmentő Szolgálat:
Az biztos, hogy nem fog unatkozni az elkövetkező
hetekben! Próbatétel, érzelmi hullámzás,
18162785-2-41
megmérettetés: mindenből juthat, semmin ne
Remény a Leukémiás Gyermekekért
csodálkozzon!
Közhasznú Alapítvány: 18557071-1-09
Bak (december 22. - január 20.)
Magyar Gyermekmentő Alapítvány:
Megmérettetnek emberi kapcsolatai. Ne lepődjön meg,
18116533-1-42
a változás hozhatja magával az átértékelődést és ezzel
Vadmadárkórház, Sukoró:
az átrendeződést!
18502693-1-07
Vízöntő (január 21. - február 20.)
Velencei és Velencei-Tó Környéki
Ne fojtsa el megérzéseit, hallgasson inkább rájuk, mert
Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért
mindaz beválik, amit szíve mélyén érez!
Alapitvány: 18912456-1-07
Halak (február 21. - március 20.)
Szironta Együttes: 18501472-2-07
Egyik legfontosabb eleme az az egyensúly, ami az adás
Ercsi
Egészséges Életmód Egyesület:
– befogadás között kell, hogy meglegyen. Ha hiányzik,
18003493-1-07
Ön nem érzi magát biztonságban.

1%
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Minőségi műanyag nyílászárók
olcsón, 2 hét alatt!
Fa nyílászárók, redőnyök, párkányok, szúnyoghálók
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Placskó Ferenc

festés, mázolás, tapétázás
Iváncsa, Szabadság u. 55.
Telefon:

06 30 378 50 61
Műanyag nyílászárók
színesben is!
Szekcioná lt gará zsajtó k motorral is.
Szolgáltatásaink:
• ingyenes felmé ré s
• á rajá nlat ké szı́té s
• szakszerű beé pı́té s, taná csadá s
• igé ny szerint visszajavı́tá s.

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

HORVÁTH KRISZTIÁN
KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

SÍREMLÉK készítés felsőfokon!
Gránit, márvány,
műkő síremlékek
készítése, felújítása.

Hívjon most és kérjen személyes találkozót!

Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 41. • E-mail: horvathk78@gmail.com
Telefon: 06-20/315-67-97 • 06-20/438-5754
Facebook: Horváth Sírkő Pusztaszabolcs
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