
Ingyenes információs és hirdetési havilap 2022. augusztust 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

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!

Felső és alsó sütés a sütőben,
sütőtér világítás, hőfokjelző,
szikráztató. PB-palackra szerelve,
nyomáscsökkentővel kapható.

50 cm széles
PB gáztűzhely

A palack
nem

tartozék!

+

Fehér színben:

99.900 Ft
Inox kivitelben:

104.900 Ft
Bordó színben:

109.900 Ft

Páraelszívó
60 cm széles, fekete üveg, döntött kivitel.
Felső kivezetéssel 600 m³/óra
levegőszállítás, érintővezérlés.

Felülfagyasztós
hűtőszekrény

164 cm magas,
197 l hűtő térfogat,
50 l-es fagyasztóval.

Fehér színben:

99.900 Ft

Beépíthető gáz
főzőlap

PB fúvóka szettel,
inox kivitelben

49.900 Ft

59.900 Ft
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OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu

HENNA KUTYAKOZMETIKA

Házhoz járó kutyakozmetika

Kinti és benti kutyusok

kozmetikázása kérés szerint.

Keressen bizalommal!

Telefon: 06 20 288 91 11

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

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

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.

Eladó házat vagy telket
keresek

az M6-os autópályához
közeli településen.

06 70 677 50 88

2022. augusztus
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KKedves Olvasók!

Nagy a felelőssége ma minden szónak, minden „nagy dobra vert” gondolatnak!

Nagyobb a szokásosnál. Mint ahogy most van igazán nagy felelősségünk abban,

hogy átrendezzük az életünket, átalakítsuk szokásainkat, és elkezdjünk

hosszútávú döntéseket hozni. Vállalható, fenntartható, tisztességes utat

választani.

Előkerültek nemrégiben olyan tárgyak, amelyeket korábban készítettem: kosarak,

párnák, nemezjátékok, faliképek, rajzok stb. Bár évek óta nem igazán jutott időm

alkotni, mármint a két kezemmel létrehozni valamit, (mert egyébként mindegyik munkámat

alkotómunkaként nagy szeretettel és odaadással végzem), azért most felmerült bennem, milyen jó, hogy

megvan a varrógépem, mert szuper ötletem támadt egy halom anyag felhasználására. Aztán

legkedvesebbek azok a virágok, amelyeket tavasz óta nevelgetek, és már naponta lesem, érik-e a

paradicsomom. Hálával tölt el, hogy szüleimtől ennyi hasznos dologgal indultam útnak: az alkotás,

létrehozás, a megteremtés lehetőségét tőlük kaptuk mind a hárman, és nagyon büszke vagyok arra, hogy

a fiaimnak is sikerült továbbadnom ezt. Mindketten kreatív, tevékeny fiatalok a maguk területén!

Elszoktunk attól, hogy a dolgokat teremtsük! Nem általános már a kertben haszonnövényeket látni, egyre

kevesebben időzünk azzal, hogy állatokat gondozzunk, hogy varrjunk tornazsákot vagy javítsuk az

elszakadt pólót. Veszünk újat, másikat. Fogyasztói társadalomban élünk. Mindannyian. Lehet, hogy át

kell terveznünk az életünket?!?!

Indulatoktól mentes, higgadt átszervezést kívánok a vállalkozóknak, a családoknak, szívből remélem,

hogy sikerül jó döntéseket hozniuk! Ehhez kívánok sok erőt, stabil hátteret és gondoskodó

hozzátartozókat.

Boldog augusztust mindenkinek!

Következő lapzárta: 2022. augusztus 17.

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 7. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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Márai Sándor: Mosoly játsszon az arcodon...

Álldogáltam a tenger partján,
A víz színén a hold pihent.
Mélységes nyugalom áradt

Odafent és idelent.
A pillanat elvarázsolt.

Szívemet béke járta át.
Ott kint a végtelen, nagy tenger,

Lelkemben bent a nagyvilág.

Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Álmodjunk együtt szebb jövőt!

Tenger nyugalma ránk ragadjon,
S hagyjuk elmenni a múlt időt!

Éljünk a mának! Ma is, és holnap.
Élvezzünk órát, s perceket!

Mosoly játsszon arcunkon mindig,
És szeressünk, hogy szeressenek!

Nyárutó www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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Szombati István
06 30 570 8828

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

zöldhulladék elszállítás.

• Fakivágás,
• veszélyes fák kivágása,
• fűkaszálás.

-

Minden, ami fuvar!

§
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

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

Százhalombatta - Tesco üzletsor
Tel.: 06 20 549 7868
www.lauraekszer.hu
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KŐMŰVES- ÉS
VILLANY-
SZERELÉS

MUNKÁKAT
VÁLLALOK!

Falazás, dryvitozás,
térkövezés, kerítés újjáépítése,

bontás, sitt elszállítás
Kisebb-nagyobb kőműves

munkálatok.
Villanyszerelés:

hálózatok kiépítése,
kisebb-nagyobb javítások

Kardos Csaba
06 70 904 5280
Kardos Csaba
06 70 904 5280

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!

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

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•Nyárutó

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
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CNC gépbeállító
(8 órás, többműszakos munkarend)
Fémmegmunkálással kapcsolatos végzettséggel

és/vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalattal

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

Növekvő megrendeléseink teljesítéséhez
Ercsiben található autóalkatrész gyártó üzemünkbe

keresünk kollégákat.

Bővebb információ: www.musashi.hu/allaslehetosegek

Várjuk önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével az
ercsi@musashi-group.com e-mail címre.

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

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

Méréstechnikus
(8 órás, 3 műszakos munkarend)
Gyártó cégnél minőségellenőrzés, mérés,

anyagvizsgálat területén szerzett tapasztalattal

Anyagmozgató
(8 órás, 3 műszakos munkarend)
Érvényes targoncavezetői jogosítvánnyal (3324),

aktív targoncavezetői gyakorlattal

és munkatapasztalattal

Kézi összeszerelő vagy

gépkezelő operátor
(8 órás, többműszakos munkarend)
Alapfokú végzettséggel

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

Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 433 36 40
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A kép illusztráció!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárutó



Mennyi feladatot ró ránk a kánikula?
A csapadékmentes hónapok olyan aszályt okoztak, amely sok élőlény életét veszélyezteti. A

termőföldek porosak, a növények kiszáradtak, természetes vizeink egyre sekélyebbek. Rengeteg

állat szenved a szomjúságtól, ha csak tehetjük, vigyünk vizet a kertbe, parkokba, falu széli ligetekbe!

A szárazság miatt tűzgyújtási tilalom van, de környezetünkre nem csak úgy

vigyázhatunk, hogy nem sütünk szalonnát az erdőben. Most különösen

fontos a cigarettavégeket gondosan eloltani, (eldobni akkor sem kellene, ha

nincs szárazság, hiszen méreganyagot enged a földbe)! Az üveggel is csıńján

kell bánni, mert más veszélyek mellett az erős napsugarakat is összegyűjtik

(talán az egyetlen anyagrész volt fizikából, amit simán meg is értettem

anno…), és az aljnövényzet, a száraz fűcsomó lángra kaphat tőle.

Rajtunk a sor felelősséggel fordulni az élővilághoz, a természethez, amiben

élünk! Takarékoskodni a vıźzel, fákat ültetni, ami a felmelegedést lassıt́ja (vagy akadályozza),

tiszteletben tartani a természetet. Le kell szokni arról, hogy áthárı́tjuk a felelősséget, mert

mindannyian tudunk még hatékonyabbak, még körültekintőbbek lenni!

Gondolom, a napi hıŕek megerősıt́ik: már élesben megy a vizsga, nem próbatesztet ıŕunk!

Ajánlom figyelmükbe Szebenyi Péter környezetvédelmi influenszer ıŕásait, blogját, előadásait – és a

rengeteg hasznos tanácsot, amit kaphatunk tőle! (peterszebenyi.com)

Boka Erika
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ZÖLD SAROK

Purhab-szórásos szigetelés

Tető-, padlás-, pinceszigetelést vállalunk garanciával,

purhab-szórásos technikával.

Akár 50%-os otthonfelújítási támogatással!
Előnyei: hő-, hangszigetelő (nyitott cellás hab)

víz-, hőszigetelő (zárt cellás hab)

Gyors, költséghatékony, környezetbarát, hulladékmentes,

hőálló, vıźálló, hőhıd́mentes, önkioltó B2 besorolású,

rágcsálók nem költöznek bele, mérettartó, UV álló,

mosható, tisztıt́ható, lépésálló.

Ingyenes felméréssel, tanácsadással!
Facebook: Emirates Patrol Kft.

Tel.: 06 30 236 69 30 • E-mail: iroda@emiratespatrol.hu
Web: www.emiratespatrol.hu

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. augusztus
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ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
kötnék egyedülálló idősebb

hölggyel vagy úrral,
ottlakás nélkül, gondoskodásért.

(Élelmiszer, rezsi, takarítás,
orvosi ellátás megszervézése)

Horváth Mária
06 70 904 52 80

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. augusztusra egyeztet időpontot,
biztosítunk az első főzetés díjából!10% kedvezményt

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

SZESZFŐZDE

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

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

FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:
• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárutó
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A kedvtelésből tartott állatok közt a macskák aránya tovább növekszik. Sokan, akik kutyát tartanak, majd
vállalnak még egy társállatot, sokszor egy macskát választanak. Az is gyakran előfordul, hogy a megváltozott
életkörülmények hozzák magukkal, hogy valaki macskát, macskákat gondoz
és fogad magához.

A következőkben 5 pontban összefoglaljuk a legfontosabb ismereteket,
amelyeket az újdonsült macskatulajdonosoknak ismerni kell.

1. Tegyük otthonossá a macskák környezetét, hogy biztonságban
érezzék magukat! A macskáknak a környezetváltozás gyakran stresszel
jár, tehát nem kell azon csodálkozni, ha új otthonukban először elbújnak és félősnek látszanak. Időt kell
adni a cicának, amíg megszokja új helyét és biztonságban kezdi érezni magát. Kényelmes fekvőhelyet kell
biztosítani, akár zártat is, ide tehetünk pár macskajátékot és egy jó, puha takarót.

2. Állatorvos választása: Válasszon egy macskabarát rendelőt, ahol beadják a megfelelő védőoltásokat,
parazita ellenes készítményeket. Érdemes a macskákat is mikrochippel jelölni, mert ez az elveszett cicák
keresését megkönnyíti.

3. Ismertessük meg a többi házikedvencet macskánkkal! Mikor egy új macska érkezik a családba, a többi
házikedvenchez szoktatását lassan és fokozatosan kell tennünk. Tegyük először egy külön szobába és az
új cica takaróját és a már velünk élő állatok takaróját cseréljük ki, tegyük olyan helyre ahol módjuk van
megszagolni. Így látatlanul is, de megismerik egymást. Később próbáljuk meg egymástól kissé távol, de
egyszerre etetni őket és az első ismerkedésekkor legyünk jelen, hogy viselkedésükből, reakciójukból
láthassuk, hogy esetleg közbe kell e avatkoznunk.

4. Alomtálcák és alomanyagok: Alapszabály, hogy macskánként legyen egy alomtálca. Az alomtálcák, ha
lehet, egymástól távolabb legyenek, mert ezt a macskák a saját territóriumuknak ítélik. Valószínű, hogy
több különböző típusú almot és tálcát is kipróbál, hiszen vannak cicák akik a puhább alomanyagot
részesítik előnyben, míg mások, mint a hosszúszőrűek inkább a keményebb, szemcsésebb almot
kedvelik, mert nem ragad bele a bundájukba. Vannak egyedek, akik a fedett tálcát kedvelik, mások a
nyitottat magas fallal. figyeljen arra, hogy a tálcákat naponta takarítsa, és hetente egyszer a teljes tálca
tartalmát cserélje!

5. Jó minőségű eledelt válasszon kedvencének! Tartsa távol a veszélyes dolgoktól! A macskák a jó
minőségű tápon fejlődnek megfelelően. Ezek széles választéka elérhető a szakboltokban. Bizonyos,
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek azonban egészségügyi problémát okozhatnak cicáknak
(csokoládé, mazsola, nyers tészta, alkohol, koffein, xylitol tartalmú készítmények). Olyan kerti és
szobanövények is vannak, amelyek károsak rájuk (asparagus, dieffenbachia, ciklámen, filodendron stb.),
ha lehet, más növényekkel díszítsük lakásunkat. Bizonyos háztartási tisztítószerek is veszélyt jelentenek.
Ezeket is jól elzárva tartsuk.

Kérjük, figyeljen oda ezekre a részletekre és ezzel kedvencének egy kellemes és jól élhető környezetet alakít
ki, ami hosszúidőn keresztül szolgálja a mindennapi biztonságát és kényelmét.

Állatorvosi sorok
Jótanácsok macskatartáshoz

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

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

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•Nyárutó
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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

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



• •13

2022. 08. 13. 17:00 - Álarcok
zenés krimi ví/égjáték két részben

Helyszín: Hét Forrás Művelődési Ház,
Pázmánd

2022. 08. 18. 18:00 - Mirandolina
zenés játék két részben

Helyszín: Győry Kastély, Perkáta
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•Nyárutó

KÓSTOLJON BELE A

MEDITERRÁN NYÁRBA!
Szeretettel várja Beloiannisz Község
Önkormányzata az Amaliada térre

2022. augusztus 20-án
egy kellemes nyáresti rendezvényre

az érdeklődőket!
A 19 órakor kezdődő

műsorban fellépnek:

az Adonyi Gyöngyvirág

Néptáncegyüttes;
a Martonvásári Régi Szépek

Együttese és az adonyi
Gyöngycsepp Néptáncegyüttes

utánpótlás csoportja - mindehhez
zenél a Flaska Banda;

az ercsi rácok Zorica

tánccsoportja;

valamint a beloianniszi görög
néptáncosok: a Görög Kulturális

Egyesület fiataljai és a
Triandafylla együttes.

A műsor után hajnalig tartó utcabál
lesz a és aMydros Taverna

együttes zenéjére.

Igényfelmérés Salsa oktatásra

Besnyőn, vagy Iváncsán tervezünk

Salsa táncoktatást tartani,

amennyiben megfelelő számú

érdeklődő jelentkezik.

Heti 2 alkalommal lenne 1-1 óra,

az esti órák valamelyikén.

Amennyiben felkeltette az

érdeklődését, minden kötelezettség

nélkül, kérem jelezze az alábbi

elérhetőségek egyikén:

putterer.henrik@gmail.com

+36-70/42-666-92
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Kos (március 21. - április 20.)
Ne hagyja, hogy kihasználják! A jószívűségnek is van
határa!

Bika (április 21. - május 20.)
Bár nem könnyű döntést hozni, de nem kizárt, hogy
munkahelyet vált a megváltozott körülmények miatt.

Ikrek (május 21. - június 21.)
Szenvedélyes életmódja, közlékeny stílusa vonzza a
„követőket”, de nem lenne baj, ha azért a népszerűségben
is ragaszkodna az elveihez!

Rák (június 22. - július 22.)
A tanulásnak érkezik el az ideje! Lehet, hogy olvasással
bővíti ismereteit, de még az is előfordulhat, hogy
tanfolyamra iratkozik be vagy iskolapadba ül.

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Betoppan életébe egy új személy, lehet barátság vagy
szerelem, ami kibontakozik belőle, Ön mindenképp
profitál ebből a találkozásból!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Rendkívüli alkalom adódik álmai megvalósításához, ha
lehet, ne hezitáljon rajta túl sokat, nehogy elszalassza!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Ne hagyja magát elbizonytalanítani! Ön tudja, hogy mire
van szüksége, tisztában van a határ(talaság)aival, ne más
szabja meg, mit tegyen!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Segítséget kér Öntől valaki, ami bizonyos határig nem is
probléma, de ne vegye magára jobban a kelleténél más
baját!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Karrierje kerül előtérbe, amely hosszútávra kihat majd. Ha
sikerül érzelmein felülkerekedve, „kívülről” megnézni a
helyzetet, egyszerűen indul meg azon a bizonyos
ranglétrán.

Bak (december 22. - január 20.)
Néha felül kell vizsgálni a döntéseit, ha kell, akár meg is
változtatni, mert az eredményesség függhet a változó
körülményektől!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Sajnos vannak, akik kihasználják jóhiszeműségét és
jószívűségét! Legyen óvatos, ha pénzügyekről van szó!

Halak (február 21. - március 20.)
Nyaralás, barátokkal töltött idő, kirándulás – ezekre van
most a legnagyobb szüksége, hogy az Önre váró nagy
feladatokra kellőképpen felkészüljön!

Augusztusi horoszkóp
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Híresztelő
• 25.000 Ft-ért ELADÓ!Kinder UTÁNFUTÓ Telefon:

06 70 433 06 06

• benzinmotoros Lumag Rambo HC 15 típusúELADÓ
ágdaráló kevés üzemórával. Érdeklődni hétköznap 8-
20 óra között lehet. Telefon: 06 30 570 8828

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

SIETNÉL, DE EGY LASSÚ
MENTŐ HÁTRÁLTAT?

TUDD, EGY APRÓ ÉLETÉRT
KÜZDENEK!

Ha ilyen mentőt látsz, tudd, hogy nem
véletlenül megy lassan. Ha egy Cerny

mentő szirénázva, mégis 40 km/h
sebességgel halad, és nem a gázpedált

nyomja, hogy minek szirénázik,ne szidd,
ha nem is siet! A kocsiban egy

koraszülött életét mentik és egy hirtelen
fékezés agyvérzést okozhat a babánál -

akár a te türelmetlenséged miatt!
A Cerny mentő sokszor nem utat és
sebességet kér, csak figyelmet, hogy

egyenletesen tudjon haladni.
SEGÍTSD A MUNKÁJUKAT!
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Álmodd meg és mi kivitelezzük!

NYÍLÁSZÁRÓK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Minőség a legjobb áron!

Egyedi méretre gyártott
bejárati ajtók és

ablakok, télikertek teljes
kivitelezése;

Fedett teraszok
beépítése;

Redőnyök (akár motoros
vagy kombi kivitelben is)
Párkányok, reluxák és

szalagfüggönyök

Széles profil és
üvegválasztékkal!

Lakásfelújítási támogatásos szerződés
elérhető nálunk!

KÉRJE INGYENES AJÁNLATUNKAT!

06 30 245 02 80 • 06 20 485 19 42
Inverglen Kft. • inverglenajtoablak@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

AUTÓKOZMETIKA

Tel.: 06 70 608 25 05

Adony,
Dózsa Gy. u. 54/2

Hegyi Ibolya

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............
............

......2.690 Ft/m
2

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

......3.820 Ft/m
2

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

....4.580 Ft/m
2

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

....6.470 Ft/m
2

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

....8.360 Ft/m
2

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Nyárutó
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Megújuló energia - napelemes korszerűsítés!
MOST VALÓBAN NEM KÉRDÉS: A NAPELEM AKÁR

HITELES 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) ajánlott azoknak, akik
váltanának, ugyanis ők szerződést kötnek, ami a fűtésszaldós elszámoló
kiváltására leginkább ajánlott opció! Továbbá, BIZTONSÁGOT AD, mert
független lehet az energiaáraktól, 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!
36 Ft / kWh áramdíjjal kalkulálva 70 Ft/kWh áramdíjjal ennek a10 éven belüli , a fele
készpénzért vásárolt rendszer megtérülési ideje!

Boka Erika • 06 20 544 7555 • erika.boka@gmail.com

2022. augusztus

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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