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

Porszívó
700 W, 2 literes porzsák

HEPA szűrővel.

Piros színben:

14.900 Ft

Asztali főzőlap
3 gázégős,

PB palackról üzemelő

Három égős:

13.900 Ft
Négy égős:

24.900 Ft

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!

Itt a

NYÁR!

A palack nem tartozék!

+

Gáztűzhely (PB)
50 cm széles gáz
felsővel és gáz sütővel
szerelt tűzhely.
Sütőben alsó és felső
sütés, hőfok jelző.
Sütőtér világítás,
üvegtető.
PB-palackra átállítva,
nyomáscsökkentővel.

Fehér színben:

99.900 Ft
Inox kivitelben:

104.900 Ft
Bordó színben:

109.900 Ft

Teleszkópos elszívók

Fehér és fekete
színben:

29.900 Ft
Inox kivitelben:

33.900 Ft
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Az Avium2000 Baromfi-

feldolgozó Kft.

Besnyő - Felsőbesnyőre

C, E jogosítvánnyal

gépkocsivezetőt,

baromfifeldolgozó
munkakörbe férfi és női

munkaerőt,

üzemi kezelő és

karbantartó munkakörbe

műszaki beállítottságú

MUNKAERŐT

keres!
Egyműszakos munkarend,

szabad hétvége, béren kívüli

és év végi juttatások,

versenyképes bérek,

beiskolázási támogatás.

Érdeklődni lehet:

06 30 849 94 52

06 30 566 94 26 vagy

avium2000@avium.hu

Prés és tömítéstechnikai pusztaszabolcsi üzemünkbe keresünk

GÉPKOCSIVEZETŐ MUNKATÁRSAT.
Elvárások: B kategóriás jogosítvány. Precizitás, kreativitás, rendszeretet.

Előnyt jelent, de nem feltétel: Fémipari-, vulkanizáló gépek kezelésében

szerzett gyakorlat, érvényes emelőgép kezelő jogosítvány (targonca).

Amit kínálunk: kulturált munkakörnyezet, változatos feladatok, verseny-

képes jövedelem, egy műszakos munkarend, munkaruha, munkába járás

támogatása.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk, amennyiben a már megszerzett

alapismeretek felhasználásával képes az új kihívásoknak megfelelni.

Jelentkezés: önéletrajzzal, fizetési igény
jelölésével, melyet a következő címre kérünk

info@ledem.hu vagy személyesen is
behozható a LÉDEM 2000 Kft.,
Pusztaszabolcs, Iskola utca 1.

címre 8:00 és 14:00 óra között.
Érdeklődni telefonon is lehet, hétköznap:

vagy06 25 517 600 06 70 618 67 27
www.ledem.hu
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KKedves Olvasók!

Itt az idő, hogy magunkba szívjuk a nyári napfénnyel az életkedvet, az

éltető energiát, hogy gyűjtsünk sok emléket, amikre vissza-

gondolhatunk borongós őszi napokon vagy a hosszú téli estéken! Nem

kell csodákat várni, egy kis kreativitással kellemessé tehetjük még a

roppant meleg napokat is! Olvasóink legtöbbje kertes házban lakik, ahol

növények nevelésével (fák ültetésével!) üdítő szigetet varázsolhatunk

magunknak. Egy kis odafigyeléssel odaédesgethetjük a madarakat, én az elmúlt egy évben

tizenvalahány félét számoltam, amelyek a kertünkbe járnak! (Persze, kapnak télen

magokat, nyáron ivó- és fürdővizet.) Percekig tudok önfeledten gyönyörködni a

látványukban, az énekeikről nem is beszélve!

Lehet aggódni a jövőn, keseregni azon, amink nincs – és lehet élni mindennapokat úgy,

hogy megtaláljuk benne a szépséget! Túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a kívülről jövő

híreknek, a közösségi oldalakon ránk zúduló rengeteg bejegyzésnek ahelyett, hogy a

szívünkre hallgatnánk és megkeresnénk azt, amiben jók vagyunk!

Egymásra IS figyelő, kikapcsolódást, pihenést közbeiktató, alkotó nyarat kívánok

mindenkinek szeretettel:

Következő lapzárta: 2022. július 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 6. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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EBBoka Erika
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Fekete István: Hallgatom a szívem

„Ha majd egyszer leáll,
és elszakad a testemtől az,

ami én vagyok,
lehajolok még egyszer,

és megcsókolom a szívem;
megcsókolom,

mert szeretett engem,
és szerette az egész világot.

Jól tudom: a fényt a szemem itta,
a dalt a fülem fogta,

a simogatást a kezem érezte,
szép utakon a lábam vitt,

és a gondolatok a fejemben születtek,
mint az ég távoli villódzása,

de mindezt a szívem gyűjtötte össze,
és belőle lett minden, ami Szeretet.”

Nyárhó www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Svéd masszázs
Lágy csontkovácsolás
Trigger pont masszázs
Trigger pont terápia
Köpölyözés

Dömény Sándor
masszőr

Időpont foglalás: 06 70 608 11 35

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

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

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. július
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AUTÓKOZMETIKA

Tel.: 06 70 608 25 05

Adony,
Dózsa Gy. u. 54/2

Hegyi Ibolya

Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 433 36 40
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A kép illusztráció!

CEFRE MENNYISÉGE ÜSD-DÍJ FŐZETÉSI DÍJ (lefőzött pálinka)
350 - 500 liter
250 - 350 liter

< 250 liter

BRUTTÓ 30.000 Ft
BRUTTÓ 25.000 Ft
BRUTTÓ 20.000 Ft

BRUTTÓ 600 Ft/liter
BRUTTÓ 600 Ft/liter
BRUTTÓ 600 Ft/liter

Amennyiben 2022. júliusra egyeztet időpontot,
10% kedvezményt biztosítunk az első főzetés díjából!

Időpont-egyeztetés: vagy+36 20 321 16 22 palinka@foodbro.hu

Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

Bankkártyát, utalványokat elfogadunk.
Akcióink a Facebookon is megtalálhatók.

VÁLASZD A KÉNYELMET SPÓROLÁSSAL
egybekötve idén is!

Add le boltunkban / e-mail-ben / telefonon
gyermeked füzet-írószer csomagjának rendelését, mi

a megbeszélt időpontra összerakjuk,
csak be kell ugrani érte.

Ha szeretsz válogatni, térj be hozzánk, hatalmas
választékkal várunk. Minden 15.000 Ft feletti

csomagra adunk.10% kedvezményt
Ha ARS UNA DIZÁJNT keresel - és nincs a

boltunkban - megrendeljük Neked
a sulihoz valókat NETES ÁRON.

VÁLASZD A KÉNYELMET SPÓROLÁSSAL
egybekötve idén is!

Add le boltunkban / e-mail-ben / telefonon
gyermeked füzet-írószer csomagjának rendelését, mi

a megbeszélt időpontra összerakjuk,
csak be kell ugrani érte.

Ha szeretsz válogatni, térj be hozzánk, hatalmas
választékkal várunk. Minden 15.000 Ft feletti

csomagra adunk.10% kedvezményt
Ha ARS UNA DIZÁJNT keresel - és nincs a

boltunkban - megrendeljük Neked
a sulihoz valókat NETES ÁRON.

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
E-mail: papirkincskft@gmail.com

Adony, Bajcsy-Zs. u. 6.
Tel.: 06 20 596 6910 • 06 25 230 520

FB: Papír-Kincs Papírbolt Adony
E-mail: papirkincskft@gmail.com

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

A Tünde egészségkuckó Besnyőn
szeretettel várja régi és új vendégeit
különféle masszázs szolgáltatással.

Egyeztetés telefonon:

06 30 647 99 91
http://tundealternativgyogymodok.hu

Nyárhó
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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!

§
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• 2022. július
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FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:
• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032

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

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

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

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

TB-kifizetőhelyek bérszámfejtését,
teljes körű ügyintézését vállalom.

Margit-Roki Kft.
06 70 63 88 211

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárhó



ITASSUK NYÁRON A MADARAKAT!
Ha szeretnénk könnyıt́eni a madaraink mindennapjait, sokat tehetünk értük az ivóvıź
biztosı́tásával. Ha kihelyeztünk erre egy (vagy több) edényt, gondoskodjunk a
rendszeres feltöltéséről, mert ugyanúgy, mint a téli etetésnél, odaszoknak a madarak
és számıt́anak a gondoskodásra!

Ezeket az itatókat egyéb állatok – rovaroktól a
békákon, gyıḱokon át az emlősökig – is szıv́esen
használják majd. A nyári kánikulában akár
kilométernyi távolságokról is jönnek madarak a
vıźzel feltöltött itatóhoz! Amennyiben egész évben
itatunk, a madarak állandó vendégeink lesznek, ıǵy
nagyobb az esélye annak is, hogy elfoglalják a
kihelyezett madárodúkat, és télen rájárnak az etetőre.

Arra vigyázzunk, hogy lehetőleg macskák ne zsákmányolhassák el az itatóra járó
szárnyasokat!

Milyen legyen az itató? Következzen néhány tanács a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülettől:

• A legjobb, legegyszerűbb itató és madárfürdő a 45-50 cm átmérőjű (vagy nagyobb)
műanyag virágalátét, melynek mélysége a kistestű fajok számára is biztonságos 5-7
cm.

• Még az 5-10 cm mély itatók vizébe is érdemes beletenni egy kinyúló ágat, nagyobb,
lejtős oldalú követ, ahol a madarak kényelmesen és biztonságosan tudnak állni, és
szabályozni tudják fürdéskor a vıźmélységet.

• Az itatást nem csak kertben, de erkélyen vagy ablakpárkányon is elkezdhetjük. Ezzel
kapcsolatban jó ötleteket találunk az MME oldalán.

• Az itatók vizét rendszeresen, lehetőleg naponta frissre kell cserélni, az elpárolgott
vizet napközbeni utántöltéssel pótolhatjuk is.

• Nagy forgalmú itatóknál, különösen nyáron, hetente-kéthetente érdemes a napi
vıźcserét megelőzően algátlanıt́ani és akár fertőtlenıt́eni is az itatót. A kisebb
madarak számára veszélyt jelent az 5-10 cm-nél mélyebb vıź, ezért itatónak ne
használjunk mély, vıźzel telt hordót, konténert; kerti tavak épıt́ése esetén alakıt́sunk
ki sekély parti részt.

• Lehetőleg akkora itatót használjunk (40-50 cm átmérőjű már megfelelő), melyben
egy balkáni gerle nagyságú madár is képes megfürödni.

• A talajitató környezetében jó, ha vannak napos gyepfoltok, beülőágak és árnyékot
adó búvóhelyek egyaránt. A madarak számára fontos a megfelelő kilátást,
ugyanakkor takarást egyaránt biztosıt́ó tollászkodóhely. Erre legalkalmasabbak a
sűrű bokrok, ezért ha lehet, ilyenek közelébe telepıt́sük az itatót.

További hasznos tanácsok, érdekes videók a témában az MME oldalán!

• •8

ZÖLD SAROK

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

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

Szombati István
06 30 570 8828

• Építő- és faanyag,
• méter- és ömlesztett áru,
• sitt, törmelék, szemét,

zöldhulladék elszállítás.

• Fakivágás,
• veszélyes fák kivágása,
• fűkaszálás.

-

Minden, ami fuvar!

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•Nyárhó
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PARVO - ez az öt betű évtizedek óta rettegésben tartja a kutyabarátokat, tenyésztőket, állatorvosokat. Az
elmúlt héten futótűzként terjedt a hír az állatorvosok között, hogy oltott kutyák megbetegedtek, és sajnos
előfordult, hogy elpusztultak.

Az elvégzett PCR laborvizsgálatok kimutatták, hogy a súlyos
megbetegedések hátterében a CPV-2c parvovírus áll. Ezt a vírusfajtát
először 2000-ben írták le Olaszországban, tehát nem egy új, ismeretlen
variánssal van dolgunk.

Az általunk használt vakcinák igen jó keresztimmunitást biztosítanak a
különböző vírustörzsek okozta megbetegedések ellen. Ugyanakkor az emberi koronavírus járvány
(COVID-19) rámutatott arra, hogy áttörő megbetegedések sajnos előfordulhatnak bármely oltás
esetében, ha különlegesen virulens vírussal állunk szemben, vagy intenzív a betegség kitörése. Fontos
hangsúlyozni, hogy a parvo esetén nem beszélhetünk járványól, ami jórészt az elmúlt évtizedek
vakcinázásának köszönhető.

Az alábbiakat érdemes megszívlelni:

• Hazánkban is elérhető ősz óta egy új fejlesztésű vakcina, amely jóval erősebb immunitást biztosít a 2c
törzzsel szemben, és a kölyköknek 3 hetes kortól adható. Egyes állatklinikák ajánlják felnőtt kutyáknak
megerősítő oltásként a jelenlegi helyzetben, bár alapvetően kölyökkutyák immunizálására fejlesztette
az amerikai gyógyszercég.

• Mindig be kell tartani a vakcinázási protokollt, nem elegendők (sajnos) a kölyökkori oltások. Az oltások,
kezelések alkalmával mindig tájékoztatjuk a tulajdonosokat, mikor esedékes a következő oltás.

• Az első veszettség elleni oltást követően érdemes még egy kombinált oltást beadatni a kutyának négy-öt
hónapos korban.

• Kerülni kell a járványveszélyes helyeket: csak olyan közösségbe vigye a kutyáját, ahol
megbizonyosodott arról, hogy a többiek is rendszeresen oltottak, féreghajtottak.

• Állatvásárláskor ne bízzon azokban a szaporítókban, akik nem teljesen kitöltött oltási könyvvel vagy
üres vakcinás üvegekkel adják el a kutyát, mondván, „majd az ellátó állatorvos kiegészíti”. Így azonban
egyáltalán nem bizonyítható, hogy beoltották volna a kutyát, ezért utólag egyetlen kolléga sem fogja
leigazolni. Mivel viszont csak chipelve adhatják el, és az állatorvos csak akkor tudja átírni az új
tulajdonos nevére, ha adásvételi vagy ajándékozási szerződést is be tud mutatni, minden esetben
ragaszkodjon szerződéshez. Ha ettől ódzkodik az eladó, javasoljuk az elállást - a későbbi
kellemetlenségek elkerülése végett.

• A parvo vírus okozta bélgyulladás tüneteit felerősíti a kölyökkorban nagyon gyakran előforduló
orsóférgesség, ezért ajánlott, hogy a megfelelő, rendszeres védőoltásban és féreghajtásban részesítse
kutyáját az állatorvosa.

Állatorvosi sorok
Parvo vírus okozta fertőző vérzéses bélgyulladás

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

„Közkeletű hiedelem, hogy a kutyák utálják a pórázt. Ez tévedés, a kutyák azt gondolják,
hogy a póráz az összetartozás és a szeretet jelképe, összeköti őket imádott gazdájukkal,
és ilyen összekötött állapotban ők ketten egyetlen hatalmas és erős csapatot alkotnak.

Ilyenkor övék a világ.” (Csányi Vilmos)

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. július
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HORVÁTH KRISZTIÁN
KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

HORVÁTH KRISZTIÁN
KŐFARAGÓ - KŐSZOBRÁSZ

SÍREMLÉK készítés felsőfokon!
Gránit, márvány,
műkő síremlékek

készítése, felújítása.

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

Facebook: Horváth Sírkő Pusztaszabolcs
Telefon: 06-20/315-67-97 • 06-20/438-5754

Facebook: Horváth Sírkő Pusztaszabolcs

Hívjon most és kérjen személyes találkozót!

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

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

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

Kocolárisz
Dimitrisz

06 30 461 5410

ADONYI VAS- ÉS

ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
ÉPÍTŐANYAG

Zsalukő • Vasanyag • • •Mész Sóder Homok
C E M E N T   A K C I Ó !

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• 2022. július
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2022. 07. 09. 18:00 -
Tamási Áron: Énekes madár

székely népi játék 1 órában
Helyszín: Perkátai Faluház

2022. 07. 10. 15:00 - Polcz Alaine és én
nyilvános próba

Helyszín: Ercsi, Lakásszínház
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•Nyárhó

Ismét megszólal a
pusztaszabolcsi barokk orgona!

2022. július 23.
szombat, 18:00

Kántor Zsolt (orgona) és
Csizmadia Sándor (trombita)

Pusztaszabolcsi Római Katolikus Templom

2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.

www.barokkorgona.hu

SZIRONTA
E G Y Ü T T E S

Irány az USA!

A Szironta Együttes nyári koncertjei

Együttesünk között hazánkat és2022. augusztus 1-6.

Kelet-Közép-Európát képviseli a 20. International

Handbell Symposiumon, melynek Nashville
(Tennessee, USA) ad otthon. Az amerikai út előtt a
Szironta mutatja be alapvetően a30 koncerten

magyar zeneirodalomból összeállított koncertjét.
Kérjük, kövesse online felületeinket, honlapunkat,

látogassa meg nyári koncertjeinket, legyen részese ennek a

meghatározó eseménynek!

www.szironta.hu • Facebook: Szironta Együttes

Szabadtéri táncház
TAVERNA ZENEKAR

Beloiannisz, Amaliada tér
Büfét biztosítunk!

Mindenkit szeretettel várunk!
IDŐPONTVÁLTOZÁS! 2022. 07. 23. 19:00
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VISZLÁT!
Bungó Laja

utolsó
koncertje
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Kos (március 21. - április 20.)
Lehetősége lesz egy régóta tartó vita rendezésére. Ez
pozitív hatással lesz a lélekre, kiegyensúlyozottnak
érzi magát.

Bika (április 21. - május 20.)
Mutassa meg a világnak, hogy képes arra, amit
elvárnak magától, és az erőfeszítéseiért nem marad el
a jutalom sem!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Amibe rengeteg energiát fektetett, úgy tűnik, végre
meghozza gyümölcsét! Élvezze ki a dicsőséget!

Rák (június 22. - július 22.)
Szokásainak, viselkedésének újragondolása lesz a
közeljövőben legfőbb feladata.

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Annyi ereje van, hogy a környezete is meríteni tud
belőle, keresik is társaságát emiatt sokan.

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Meglepetések várnak Önre, ami nem mindig fogja
boldogsággal eltölteni.

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Vitába bonyolódhat, de bármilyen nehéz, ne vegye a
szívére!Az idő erre is gyógyírt jelent.

Skorpió (október 24. - november 22.)
Kitartása, elszántsága sikert hoz munkája területén,
ami végre anyagi elismeréssel is társul!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Bármibe fog, sikerre viszi! Érdemes tudatos
tervezésbe fogni, hogy jövője megalapozására
fordítsa ezt a termékeny időszakot!

Bak (december 22. - január 20.)
Ne felejtse, ahogy a szeretteinek segítségre és
tanácsra van szüksége, néha Önnek is szüksége van
rájuk! Fogadja el, ha segítő kezet nyújtanak!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Ne ítéljen elhamarkodottan! Nézzen a felszín alá, nem
mindig ugyanazt látja majd!

Halak (február 21. - március 20.)
A munkában és a személyes életében akadályokba
ütközik, ezeket hűvös fejjel kell leküzdeni.

Júliusi horoszkóp

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Híresztelő
• 25.000 Ft-ért, valamint 3 mKinder UTÁNFUTÓ

átmérőjű szintén 25.000 Ft-ért ELADÓ.TRAMBULIN
Telefon: 06 70 433 06 06

• 120 literes 5.000 Ft-ért eladó.gázbojler Érdeklődni
lehet: 06 20 544 75 55

2022. július

HÁZSZÁMTÁBLÁT MINDEN HÁZRA!!!
A mentők naponta száznál is több olyan
riasztást kapnak, ahol minden perc, sőt
minden másodperc számít, mert újraélesz-
tésre vagy más életmentő beavatkozásra
van szükség. A cím megtalálása még GPS
segítségével sem egyszerű, ha hiányzik
az utcanévtábla, nincs kint a házszám, a
lépcsőház betűjele vagy az egyéb jelölés. A
keresgélés ilyenkor azpercekig is tarthat,
időveszteség A Magyaréletekbe kerülhet.
Postával közösen erre a régi, de ma is létező
problémára hívjuk fel a figyelmet.

Segíts, hogy megtaláljunk, ha baj van!
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Gyógyuljon!
Betegségek

Nőgyógyászati problémák

Sportsérülések

Mozgásszervi panaszok

Testsúlyproblémák

Lelki eredetű betegségek

Meddőség

Gyermekvállalási problémák

Stressz, pánikbetegség

Szorongás, fóbiák

Időpont egyeztetés:
06 70 610 04 83
Dunaújváros

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárhó
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M E G H Í V Ó
A Görög Nemzetiségi Szószólói Kabinet

meghívja Önt és kedves családját
a ciprusi megszállásra emlékező

rendezvényére és az utána következő
szabadtéri koncertre

2022. július 23-án, szombaton 18 órakor.
A koncerten fellép Mikis Theodorakis dalaival

Livadia város női kara Görögországból.

Helyszín: Beloiannisz, Templomkert
Az eseményt utcabál zárja a Taverna zenekar

részvételével az Amaliada téren.

Koranisz Laokratisz
görög nemzetiségi szószóló

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

Megújuló energia - napelemes korszerűsítés!
A tavalyi pályázatok lezárultak, 2022 őszén várható még 100%-os támogatású

energetikai pályázat. De ne feledjék, 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 a fűtésszaldós elszámoló

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

2022. július
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