
Gáztűzhely
Novacook gáz-gáz
tűzhely,
szikráztatás,
hőfokmérő,
alsó-felső sütés,
üveg tető.

Inox színben:

94.900 Ft

Ingyenes információs és hirdetési havilap 2022. júniust k kérségi is apocs
Adony Beloiannisz Besnyo Iváncsa Pusztaszabolcs> > > Ercsi > > Kápolnásnyék > Kulcs > >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > > > ZichyújfaluSinatelep Szabadegyháza

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

www.fullhd.hu
Nyitva tartás:

hétfőtől - csütörtökig:
8-17 óra;

pénteken: 8-16 óra;
szombaton és vasárnap:

zárva

Vedd célba a legjobbat!

Itt a nyár!

Porszívó
700 W, 2 literes porzsák

HEPA szűrővel.

Piros színben:

14.900 Ft

Sütő
NovaCook BE5

5 program, tepsi, rács,

sütőkocsi. Légkeveréses,

digitális kijelzés.

89.900 Ft

Mosógép
Navon mosógép,

5 kg ruhatöltet,
1000 rpm centrifuga,

3 év garancia,
magyar kezelőfelület

75.900 Ft
Esetleges helyesírási hibákért, elírásért

felelősséget nem vállalunk!
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Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

Ballagás, 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.

Ballagás, 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.

PAPÍR-KINCS
Papírbolt - Adony

PAPÍR-KINCS
Papírbolt - Adony

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

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

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

Otthonfelújítási támogatással is!

Légkondicionáló
telepítése, javítása, karbantartás

Légkondicionáló
telepítése, javítása, karbantartás

Bódi István egyéni vállalkozó

06 30/110-6121
bodiklimatech@gmail.com

06 30/110-6121

2022. június

Állateledel üzlet
és takarmánybolt
Állateledel üzlet

és takarmánybolt
Germán Mártonné egyéni vállalkozó

2456 Besnyő, Petőfi utca 18. • Telefon: 06 30 372 4602
Nyitva: h-p: 8-17-ig, szo.: 8-12-ig, vas.: zárva

2456 Besnyő, Petőfi utca 18. • Telefon: 06 30 372 4602

Háztartási PB palack és
motorikus palack is cserélhető!

Állateledel üzletemben folyamatosan bővülő
választékkal, minőségi Versele-Laga

eledelekkel várom vásárlóimat.
Csak gyári kiszerelésű illetve előre

csomagolt termékeket tudok kiszolgálni.
Bolha, kullancs elleni szerek • Féregtelenítő tabletta •

irtószerek • Macskatápok,kutyatápok • Kisrágcsáló eledelek
(hörcsög, tengerimalac, vadászgörény, nyúl) • Díszmadár
eleségek (papagáj, kanári, pinty, galamb) • Haszonállat
takarmányok, takarmánykiegészítők • Macskaalmok,

forgácsok, szénák, madárhomok, madárgrittek
Ami nincs készleten lehetőség szerint beszerzem!
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KKedves Olvasók!

Megkezdődött a szabadtéri rendezvények időszaka, amellyel feltolultak
bennem az emlékek: gimis kori koncertek, előadások, később a pécsi évek
nagy rendezvényei. Szerencsésnek mondhatom magam, minden
szünidőm tele volt programokkal. Nyolcadiktól dolgoztam nyaranta, amit
egyrészt nagyon-nagyon szerettem, másrészt megteremtettem a
zsebpénzemet a táborokra, kirándulásokra, színházi előadásokra, de
jártam múzeumokban, kiállításokon is – látnivalók, élmények, illatok és ízek. Mind hozzájárul
ahhoz, hogy helyek, nevek és dátumok említése oly sok emléket hoznak fel bennem! Ott voltam
pl. 83-ban az István, a király ősbemutatóján a Városligetben, annak varázsa szerintem
sohasem fog elmúlni!
Nem egyszerű a kamaszokat kirobbantani a számítógép mellől, az online világból. Nekünk,
szülőknek kell elérnünk azt, hogy élményeket szerezzenek, valódi történéseket éljenek meg,
amelyek a tapasztalatszerzés, a tanulás és az alkalmazkodás nagy lehetőségei. Számtalan jó
rendezvény és helyszín van a környezetünkben, amelyek remek kikapcsolódást ígérnek,
éljenek vele minél többször!
Eseménydús nyarat, jó barátokat, feltöltő családi programokat kívánok szeretettel
mindenkinek!

Következő lapzárta: 2022. június 22.

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 5. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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EBBoka Erika
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Dóró Sándor: Van úgy

„Van úgy, hogy csak hallgatnék,
napokon át, egyedül, csendben.

Szeretném hallani a hallhatatlant,
utat találni a rég nem látott rendben.

Van úgy, hogy csak beszélnék,
megszólítanék mindenkit, a világot.
Mi van veletek, minden rendben,

a ti szemetek vajon mit látott?

Van úgy, hogy csak zokognék fekve,
mert van olyan, ami nekem is fáj.
Ember vagyok, néha félek, érzek,
talán nem ez a legnagyobb hibám.

Van úgy, hogy csak folyton nevetnék,
mert élvezem, hogy élek és remélek.
Mosollyal az arcomon, hadat üzenek,

míg élek, barátja leszek a reménynek.”

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárelo
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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

Százhalombatta - Tesco üzletsor
Tel.: 06 20 549 7868
www.lauraekszer.hu
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www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. június
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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

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.

Tüzelő- és építőanyag kereskedés

• tüzelő

• fenyő fűrészáru

• zsákos anyagok

• hőszigetelés

• vasáru

• cserép

• beton elemek

• téglák

Cím:

Iváncsa,

Hunyadi

János utca

781 hrsz.

Szállítást

vállalunk!

Tel: +36 30 314 33 78

+36 30 927 70 24

Minden, ami a házához szükséges!

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

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

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

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

Tőke István
Telefon: 06 20 470 5045

E-mail: tokeistvan67@gmail.com

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

Kocolárisz
Dimitrisz

06 30 461 5410 0630 5266 759

Víz-, fűtés-

és csatorna-

szerelés

Vágó Bence

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárelo
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Az autó klímát rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell. Az autó

klíma elpárologtató részében gomba-spórák szaporodnak el.

Szervizünkben a legkorszerűbb klímafertőtlenítést, az úgynevezett

ózonos tisztítási eljárást alkalmazzuk, melynek 6000-szer nagyobb

a hatásfoka, mint a normál fertőtlenítőszereknek.

Az ózonos fertőtlenítés teljes mértékben vegyszer és káros

anyagok felhasználása nélkül történik, ezért különösképpen

ajánlott kisgyermekesek, allergiások, valamint vegyszerekre
érzékenyek számára. (A habbal, spray-vel történő fertőtlenítés

sokáig kellemetlen szagot hagy maga után, az emberi szervezetre káros és erős vegyszereket

tartalmaz.)

Rendkívül hatékony, gyors és megbízható eljárás az amely aózonos autóklíma fertőtlenítés,
klímaberendezés és az utastér együttes tisztítására, illetve sterilizálására is alkalmas.

Autószerelő szervizünk területén mind a mind a javítjuk és karbantartjuk. Azmanuális, digitális klímát
autó klímaberendezések évente hűtőközegük 20%-át veszítik el, ami befolyásolja az autóklíma

működését. Amennyiben az autó klímából a hűtőközeg elszivárog (ez a leggyakoribb probléma), ennek

megkeressük a helyét nyomáspróbával, illetve vákuumozással. Ha ez megvan, utána töltjük fel az autó

klímaberendezését.

Klímatöltőgép használata: 6.000 Ft
A rendszer hűtőközeggel való feltöltése: 30 Ft/gramm

Pl. 500 gramm hűtőközeg esetén: 6000 Ft + (500 gramm x 30 Ft) = 21.000 Ft

Olaj és UV színezőanyag töltését a rendszerbe INGYENES! (Az UV adalék rendszerbe töltése lehetővé

teszi, hogy az esetleges szivárgás helyét UV lámpával meg lehessen találni.)

Az ár a pollenszűrő csere munkadíjának illetve anyagának árát. Az eltömődöttNEM tartalmazza
pollenszűrő nem megfelelően ereszti át a szükséges levegőmennyiséget, csökken a klíma hűtésének

hatásfoka, illetve az elszennyeződött szűrőben baktériumok és gombák is megtelepedhetnek. Célszerű

10.000 km-ént cserélni.

Ózongenerátoros klímatisztítás ára: 3.500,- Ft
Nitrogénes nyomáspróba ára: 2.500,- Ft

Nagy Árpád autószerelő-mester • Telefon: 06-30/237-1398
2490 Pusztaszabolcs, Gárdonyi Géza utca 20.

AUTÓKLÍMA - SZERVIZ - JAVÍTÁS - FERTŐTLENÍTÉS

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• 2022. június
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Légkondicionáló berendezések telepítése,
karbantartása, javítása.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

AUTÓKOZMETIKA

Tel.: 06 70 608 25 05

Adony,
Dózsa Gy. u. 54/2

Hegyi Ibolya

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

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

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

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárelo



A	fáradt	olaj	veszélyes	hulladéknak	minősül!	
A természetbe kikerülve minden létező növényi és állati élőformára súlyos 

károkat okozhat vagy halálosan veszélyes is lehet, amellett, hogy baleset-és 

gyulladásveszélyt is okozhat. Ezért is fontos minél többször felhıv́ni a megfelelő 

begyűjtésre és leadásra a figyelmet, amire országosan több hasznos és legális 

megoldás létezik.

A	fáradt	olaj	leadás	2022	szektorai:

•	Lakossági	hulladékudvar

•	MOL	–	OMW	kutakon:	

 - csak lakosságnak szól a lehetőség;

 - alkalmanként 10 liter leadására van 

lehetőség;

 - minden esetben a személyzetnek kell átadni;

 - a leadásra kerülő fáradt olajat semmiképpen sem szabad más anyagokkal 

összekeverve leadni.

Vigyázzunk	együtt	a	környezetünkre!

• •  8  

ZÖLD SAROK
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EMMI-KIEMELT-21-ZENE2-0009
Óvodai advent - harangkoncertek gyermekeknek a Szirontával
Kedvezményezett: Szironta Együttes (Besnyő)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

Óvodai harangkoncertek a Szironta Együttessel 
A Szironta Együttes az Emberi Erőforrások Minisztériumának  kiemelt művészeti célok megvalósításának 

támogatására szóló felhívás alapján 873.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek 

köszönhetően 9 nevelési-oktatási intézményben valósulhattak meg ingyenes koncertjeink. Hat 

intézményben az eredeti terveink szerint, a 2021. adventi időszakban, de a COVID világjárvány miatt 3 

intézményben csak tavasszal tudtuk a tervezett előadásokat megvalósítani. 

A pályázatnak köszönhetően Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Martonvásár, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, 

Székesfehérvár, Budapest XIV. és XVIII. kerületeinek egy-egy intézménye részesülhetett ünnepi 

műsorunkból. A koncertek során a gyermekek kézbe is vehették a hangszereket, így a hangzásbeliséget a 

kipróbálás élménye is fokozhatta. Külön öröm volt együttesünk számára, hogy az intézmények között 

középsúlyos értelmileg akadályozott diákokat, nagyothalló tanulókat nevelő iskolák is megtalálhatók 

voltak, ezzel ismét erősíthettük azt a célt, amelyet már 17 éve követünk: eljuttatni különleges 

hangszereinket mindenhova. Most ennek a pályázatnak köszönhetően ismét teljesülhetett ez a cél. 

Köszönjük a támogatást, és találkozzunk további projektjeinken keresztül is! 
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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, tervezett beadási határidővel. Jelentkezzen most!2022 októberére

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 visszatérítéssel, akár 3%-os fix kamatozású
támogatott hitellel!

• A KÉSZPÉNZES megvalósítás (akár hitellel kombinálva) is megéri azoknak,
akik váltanának, ugyanis ők szerződést kötnek, ami aszaldós elszámoló
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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárelo
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Már mindannyian a jól megérdemelt pihenést tervezzük, de vajon megfelelően gondoskodunk-e
házi kedvenceinkről, hogy ők is élvezzék a nyarat?
Néhány gondolat az alapvető teendőkről:

• Minden fórumon hangsúlyozzuk, hogy naponta többször adjon friss vizet a kutyának, cicának,
a táljukat tegye árnyékos helyre.

• Mindig csak annyi ételt tegyen a táljába, amennyit egy evés során
elfogyaszt; a nagy melegben nagyon gyorsan romlásnak induló
táp állategészségügyi problémához vezethet.

• Árnyékos, védett, jól szellőző fekvőhelye legyen, ahová a nagy
meleg elől el tud húzódni.

• Vastag szőrzetű (pl. husky, malamut, berni pásztor) kutyáknak biztosítson fürdési lehetőséget
vagy olyan hűvös helyet, ahová elmenekülhet a nagy meleg elől (pl. légkondicionált helyiség
vagy hűvös pince). Rekkenő hőségben ne labdázzon vele, ne is sétáltassa, nagyon könnyen
túlhevülhet, a kutyák nem tudnak izzadni, csak a talppárnáikon találhatók verejték-mirigyek.
Lihegés útján tudják hűteni magukat.

• Ha a nyaralás alatt panzióba szeretné adni a kutyáját, macskáját, időben bizonyosodjon meg
arról, hogy minden oltása érvényes-e.

• Hasonlóképp külföldi utazás előtt ellenőrizze az állatútlevél érvényességét, utazás előtt
keresse fel az ellátó állatorvost.

• Aparaziták nyáron sem pihennek, gondoskodjon a rendszeres bolha és kullancsirtásról.
• Hazánkban a szív- és bőrférgesség, leishmaniosis sajnos egyre gyakoribb, a mediter-

ráneumban jóval magasabb ezeknek a betegségeknek az előfordulása, ezért a megelőzésre
nagy hangsúlyt kell fektetni, a kezelést az utazás előtt meg kell kezdeni.

• A rekkenő hőségben gondoljon a madarakra, sünökre, méhekre: kis tálkában tegyen ki nekik is
friss vizet, ezerszeresen meghálálják jelenlétükkel, a madarak pedig szép énekükkel.
Megfelelő mennyiségű élelmet igen, ivóvizet viszont sokszor nehezen találnak nyáron!

• Autóban soha nem szabad hagyni kutyát, cicát, nagyon rövid belül elviselhetetlenül magas
hőmérséklet alakul ki, amitől hőgutát kapnak!

Állatorvosi sorok
Itt a nyár!

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

„Bárcsak megértenék az emberek,
hogy az állatok ugyanúgy függenek tőlünk,

mint a gyerekek;
ezt a gyámságot ránk ruházták”

(Dr. James Harriot)

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. június
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Dugulás-elhárításlefolyótisztítás
vízvezeték-szerelés, -javítás06 70 575 29 72Kovács Pál

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!

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

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárelo
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Keressenek bátran, ha szükségük van

kötelező felelősségbiztosításra, cascóra,
lakásbiztosításra, utasbiztosításra,

baleset-, egészség- vagy életbiztosításra,
ha vagykegyeleti célú életbiztosítást
nyugdíj-megtakarítást indıt́anának;

ha nyitnának,egészség- vagy nyugdíjpénztári számlát
ha vállalkozóként szeretnék tevékenységüket,

vagyontárgyaikat biztosítani,
ha tájékozódnának az lehetőségeiről!öngondoskodás
Kárbejelentés, ügyintézés, igazolások, tanácsadás –

személyesen a százhalombattai vagy
a beloianniszi irodában,

biztosításkötés esetleg az Önök otthonában.
Nyitva tartás Százhalombatta, Damjanich u. 23.

kedd 8 – 14, csütörtök 12 – 17 óráig;

Beloiannisz, Szeptember utca 12-ben

csak előre egyeztetett időpontban!

Kérdéseikkel megtalálnak telefonon:
06 20 544 7555 (visszahívást sms-ben kérhet!)

vagy emailben: kiskapocs@generalimail.hu;
FB oldalamon: Generali Képviselet Százhalombatta

KEDVES ÜGYFELEIM!
Továbbra is:

MINDEN,
AMI BIZTOSÍTÁS!

Keressenek bizalommal!
Boka Erika
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2022. 06. 18. 15:00 - „Semmi erkölcs”
kabaré, sanzon, jelenet, kuplé a századelő
hangulatában. Helyszín: Besnyői Faluház

2022. 06. 19. 18:00 - Álarcok
zenés krimi ví/égjáték két részben

Helyszín: Napudvar Alkotóház, Tordas

2022. 06. 26. 15:00 - Mirandolina
Carlo Goldini műve, zenés vígjáték 2 részben

Helyszín: Ercsi Lakásszínház

2022. 06. 30. 18:00 - Piaf!
a zseni élete dalban és prózában

Helyszín: Eötvös József Művelődési Ház és
Könyvtár, Ercsi

MINDEN ELŐADÁS INGYENES!
Adományaikkal a társulat utazását és

további produkcióit támogatják.
06 20 523 2686 (Murzsa Kata)

Felvonási Tünetek
Színházi Műhely

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárelo

Szabadtéri táncház
TAVERNA ZENEKAR

Beloiannisz, Amaliada tér
Büfét biztosítunk!

Mindenkit szeretettel várunk!

2022. 06. 11. • 2022. 07. 16. • 2022. 09. 17.
Kezdés: 19 órakor

Kulcsi Kosár - Kézműves- és Bolhapiac

2022. július 19. (vasárnap) 8-12 óra

Kézműves termékek, finomságok, dekorációk.
Használt ruhák, játékok, könyvek, használati

tárgyak, műtárgyak, régiségek és még sok-sok
más fillérekért vár mindenkit!

Helyszín: Faluház, Kulcs
Információ: Pádár Edit • 06 30 526 71 54

Jazz és
harangok

A Szironta Együttes
évadzáró hétvégéje

SZIRONTA
E G Y Ü T T E S

2022. június 18. szombat 15:00
Besnyői Faluház
„Semmi erkölcs”

Felvonási Tünetek Színházi Műhely
kabaré, sanzon a századelő hangulatában...

2022. június 18. szombat 16:00
Besnyő, Liget - Egy kis jazz

Rozbora Ádám és zenekara jazz előadása

2022. június 19. vasárnap 17:00
Besnyő, Faluház

A SZIRONTA ÉVADZÁRÓ
HARANGKONCERTJE

A programok ingyenesen látogathatók!
További részletek, helyfoglalás:

www.szironta.hu
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Kos (március 21. - április 20.)
Ismét a munkáé a főszerep, most még nem lazíthat! Ezzel
megteremtheti a jövője és nyaralása feltételeit!

Bika (április 21. - május 20.)
Legfőbb töltekezése a föld által valósul meg, ne legyen
rest, művelje kertjét, ha pedig az nincs, menjen sokszor
kirándulni!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Élményekkel, vidámsággal indul a nyár, használjon ki
minden lehetőséget a kikapcsolódásra, ami most
sokszorosan térül meg energiában!

Rák (június 22. - július 22.)
Ideje lezárni egy életszakaszt! Váljon meg a feleslegessé
vált dolgoktól, hogy helye legyen az újnak, ami jönne
Önhöz!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Kicsattan az energiától, ezt most használja tanulásra,
fejlődésre, alapozza meg vele jövőjét!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Munkájában nehézségek adódhatnak, de rutinjával és
szorgalmával ezt a helyzetet is könnyedén megoldja!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Ha teheti, menjen szabadságra, gyűjtsön erőt a következő
kihívásokhoz! Ha nem, legalább hétvégén szervezzen
programot, amelyben ki tud kapcsolódni!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Még nem szervezi nyaralását, nem jött el annak az ideje,
egyelőre feladataira koncentrál.

Nyilas (november 23. - december 21.)
Nagyobb összeghez juthat, ami csábítja a költekezésre...
Tartalékoljon a későbbiekre is, nem muszáj mindtől
azonnal megválni!

Bak (december 22. - január 20.)
Új barátságot köthet, ami más nézőpontra irányítja
figyelmét. Lehet, hogy még nézetein is változtat ennek
hatására!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Még nem ég a nyaralás hevében, egyelőre kihasználja
szabadidejét környezete rendezgetésére, ami ötleteket is
eredményez.

Halak (február 21. - március 20.)
A nyár otthona szépítéséről, felújításról szól idén, és ez
minden energiáját le is köti. Élvezze az utat is mindvégig,
ahol majd egy fantasztikus eredmény várja!

Májusi horoszkóp

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

GYÉMÁNTLAKODALMAS KÖSZÖNTŐ
HUJBER MÁRIA KLÁRA és

SZABÓ JÓZSEF
1962. június 23-án tartották lakodalmukat.

A 60. évfordulón családjuk köszönti őket sok

szeretettel: gyermekeik, 6 unokájuk és

12 dédunokájuk, valamint mindannyiuk családja!

Sokan rászoktak az
elmúlt esztendőkben, hogy a műanyag kupakokat
nem dobják ki, hanem összegyűjtik, mert többnyire
beteg gyermekeknek tudtuk eljuttatni, akiktől átveszik
pénzért, s ezzel a kezelésüket, gyógyulásukat
segítjük.
Az utóbbi években valamennyien Letikének, egy
dunaújvárosi kislánynak gyűjtöttünk, de anyukája
jelezte a közösségi oldalukon, hogy a továbbiakban
nem élnek a lehetőséggel, túl magas a bérleti díja a
garázsnak, ahol eddig tárolták a zsákokat.

Mivel nem jutottam eredményre, a Kapocs
olvasóihoz fordulok: VAN-E A KÖRNYÉKÜNKÖN

OLYAN CSALÁD, AKIKNEK JÓL JÖNNE EZ A
FAJTA SEGÍTSÉG?

Több településen létesítettek kupakgyűjtő szíveket,
ahonnan szintén Letinek ment eddig az összes kupak.
Megköszönjük mindenkinek, aki eddig ehhez a
mozgalomhoz hozzájárult, és bízom abban, hogy
találunk ismét olyan gyermeket, aki hasznosíthatja a
kupakokért kapott pénzt.

Boka Erika

KUPAKGYŰJTŐ
CSALÁDOT
KERESÜNK!



• •15

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•Nyárelo

Masszív Ajtó Kft.
Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 433 36 40
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A kép illusztráció!

Egy szolgáltatás 10 % KEDVEZMÉNNYEL
a hirdetés felmutatása ellenében!

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
• CSATORNATISZTÍTÁS

magasnyomással (WOMA)
• CSATORNAKAMERÁZÁS

(hibafeltárás)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
CSATORNATISZTÍTÁS

CSATORNAKAMERÁZÁS

Sarkadi Tamás 06 70 7755 190
https://dugulaselharitast.hu/

Garanciális munkák!

GYORSASÁG – – GÉPI TÁMOGATÁSPROFIZMUS

Sajtóközlemény

Eszközbeszerzés
Müller Miklós egyéni vállalkozónál

2022. május 10.

Sikeresen lezárult Müller Miklós egyéni vállalkozó

eszközbeszerzési pályázata. A projekt az Európai Unió

támogatásával valósult meg. A vissza nem térintendő

támogatás összege: 9,684 millió Ft.

Müller Miklós egyéni vállalkozó sikeresen megvalósította a
GINOP-1.2.9-20-2021-06667 azonosító számú, „Eszköz-

beszerzés Müller Miklós egyéni vállalkozónál” című
európai uniós projektet.

A projekt célja egy Bobcat E19 minikotrógép beszerzése a
vállalkozás folyamatos fejlődésének érdekében. A munkagép
alkalmazása számos építőipari tevékenység vállalását
eredményezi Nagykarácsony településen és környékén. A
projekt befejezése: 2022. május.

A fejlesztés eredményeként 1 db munkagép került
beszerzésre.

További információ kérhető:
Müller Miklós

06-20/912-4083
mullermiklos.twim@gmail.com
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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

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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