
Felső és alsó sütés a sütőben,
sütőtér világítás, szikráztató.
PB-palackos használatra
átalakítva, reduktorra
szerelve.

50 cm széles
PB gáztűzhely

A palack
nem

tartozék!

+

Fehér színben:

99.900 Ft
Inox kivitelben:

104.900 Ft
Bordó színben:

109.900 Ft

Elektrolux

hűtőszekrény

Kombinált kialakítás
Hűtőrész 194 literes,
fagyasztórész 109 literes
175 cm magas

Philips TV
32" (81 cm)

79.900 Ft

Ára:

139.900 Ft

Ingyenes információs és hirdetési havilap 20 2.2 októbert k kérségi is apocs
Adony Beloiannisz Besnyo Iváncsa Pusztaszabolcs> > > Ercsi > > Kápolnásnyék > Kulcs > >
Perkáta > Rácalmás > Ráckeresztúr > > > > ZichyújfaluSeregélyes Sinatelep 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!

Szárító-
gépek

127.000 Ft
-tól
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Teljes körű könyvelés, bérszámfejtés,

adóhatósági kapcsolatok kezelése

társas vállalkozások számára.

Akár induló vállalkozás, akár könyvelőt
váltana, akár kiesett a KATA hatálya alól,

keressen bizalommal!
32 éves szakmai tapasztalattal,

mezőgazdasági társas vállalkozások

könyvelésében három évtizedes rutinnal

rendelkezem!

Várom hívását, hogy
ajánlatot tudjak tenni Önnek is!
Bio-Line Bt. +36 30 997 6134

A Duna-Intertoll ZRt., mint az M6 Autópálya I. szakasz
üzemeltetője felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

ÚTKARBANTARTÓ
Elvárás:„B” kategóriás vezetői engedély

ÚTKARBANTARTÓ
GÉPKOCSIVEZETŐ

Elvárás: minimum „C” kategóriás vezetői engedély
Előny: „E” kategória,

nehézgépkezelői bizonyítvány (OKJ)

FELADATOK:
Iváncsai telephellyel, az M6 autópálya I. szakasz téli és
nyári üzemeltetésével kapcsolatos változatos feladatok

ellátása.
AMIT NYÚJTUNK:

Modern munkakörülmények és munkaeszközök
Hosszú távú, biztos munkalehetőség

Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya, negyedéves és
éves bónuszrendszer, jelenléti díj és toborzási jutalom)

Képzési támogatás
Útiköltség támogatás (adótörvény szerint)

Bérezés megegyezés szerint
Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:

Duna-Intertoll ZRt.
E-mail: contact@dunaintertoll.hu

2454 Iváncsa, Kilencedi út 1.

2457 Adony, Dózsa György út 6/A
Tel: (25) 231-191, mobil: (30) 726 6099

E-mail: morvakerteszet@gmail.com

Morva Kertészetfacebook:

Tel: (25) 231-191, mobil: (30) 726 6099

Őszi árvácska és
cserepes krizantém vásár!

Halottak napjára vágott
nagy fejű krizantém!

MORVA KERTÉSZETMORVA KERTÉSZET
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KKedves Olvasók!

Az íróasztalom ablak előtt áll, onnan látom a virágoskertemet és a fenyőt (rajta
a madáretetővel, aminek nemsokára ismét szerepe lesz!), és gyönyörködöm
két hancúrozó pillangóban, amelyek újra és újra magukra vonják a
figyelmemet. Ha beborul az ég, visszavonulnak, de amint kibújik a nap és
felragyog, felbukkannak és önfeledten kergetőznek ismét. Nem tesznek mást,
mint alkalmazkodnak a kapott lehetőséghez, és szinte kérkednek
szépségükkel, aranybarna, könnyed megjelenésükkel!

A teljes életünk folyamatos változás. Emberek jönnek, mennek – elbúcsúznak vagy csak kilépnek a
mindennapjainkból... Kis jövevények születnek, örömmel fogadjuk őket, és mire fordulunk egyet-
kettőt, már a fejünkre is nőnek! Fontosnak hitt kapcsolatokról derül ki, milyen felszínesek,
semmitmondók, (sőt, álságosak!), néha pedig meglepődünk, kitől kapunk megerősítést, bátorítást
esetleg támaszt a munkánkban vagy magánéletünk egy-egy területén.

A nyári nagy szabadság után mindig bezártságnak élem meg az őszi behúzódást, pedig annyi
örömöt tartogat ez az évszak is! Hálával lesek kifelé, hátha megint felvidítanak azok az apró lények
könnyed játékukkal, szinte kedvem támad táncra perdülni! Közben szirmot bontottak a kis színes
porcolácslák, meg versenyez velük a többi virág: ki tud hosszabb ideig színfoltja maradni a kertnek?
Az is feltűnik, mennyit nőtt a fű a múltkori esőzések után... vágni kell legalább még egyszer idén...
Aztán jönnek a késő őszi teendők, és így tovább! Minden megy a maga útján! Csak hagyni kell! Néha
mi is táncra perdülünk, ünnepelünk egy kicsit, aztán folytatjuk mindennapjainkat.

Szeretettel kívánom mindenkinek, hogy találjon rá arra zenére, amire szíve szerint táncolna, s arra
az emberre (emberekre), akivel (akikkel) ezt a táncot rophatja!

Következő lapzárta: 2022. október 19.

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 9. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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EBBoka Erika
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Juhász Gyula: Ének

Az alkony oson már
Fák lombja alól.

A nyár hegedűjén
Ősz bánata szól.

Fák lombja alól
Táncolva az ősz jön

S a rőt koszorút
Megrázza a törzsön.

Táncolva az ősz jön
S mint felleg a hegyre,

Vállamra borulnak
Az ősz meg az este.
Az ősz meg az este.

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Oszhó
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§
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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. október
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Újdonságaink: , lámpások,HALLOWEENi dekorok
jelmezkiegészítők..., válogatott GYERMEKJÁTÉKok,

kedves ajándéknak valók - akár héliummal töltött
lufik, Lego, dekorációs/party kellékek, isteni

édességek is - találhatók üzletünkben.
Ezen kívül ezüst ékszerek-szettek

nagy választékban, jóval ékszerbolti ár alatt,
és persze mindenpapír-írószer-nyomtatvány

mennyiségben várja a betérőket.
Utalványt, bankkártyát elfogadunk.

Akcióink a Facebookon is megtalálhatók!

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

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

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

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

AUTÓKOZMETIKA

Tel.: 06 70 608 25 05

Adony,
Dózsa Gy. u. 54/2

Hegyi Ibolya

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Oszhó

Izgatottan várjuk az ünnepeket,

fel is készültünk rá!
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ADAX WIFI

Ft 95.000 Ft-tól

ADAX NEO

Ft 90.000 Ft-tól

20-37 cm 400-2000 W

GLAMOX

Ft 88.000 Ft-tól

18-35 cm 400-2000 W

ADAX ECO

FŰTŐKÁBELEK ÉS
TERMOSZTÁTOK

Ft 13.900 Ft/m -től2

Ft 78.990 Ft-tól

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
HŐSUGÁRZÓK STB.

500-1000 W
48-55 cm

21-34 cm 250-2000 W

Gondolt már a
FŰTÉSRE?
ALAP-VAGY KIEGÉSZÍTŐ
FŰTÉSI MEGOLDÁSOK

INFRA PANELEK MÁR 36.990 FT-TÓL!

Perkáta

NORVÉG ELEKTROMOS FŰTŐPANEL

Perkáta, Szabadság tér 4.

Telefon: 06 20 347 86 82
Kérem, mielőtt elindulna, telefonáljon!

ELEKTROMOS FŰTÉS • JÉGMENTESÍTÉS

Ft

33 cm 250-2000 W

73.000 Ft-tól

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

Nagy teljesítményű géppel

ágdarálást vállalunk
(17 cm ágvastagságig)

vagy az ágdaráló gép

1 fő személyzettel

bérbe vehető.
Pup és Társa Kft.

Telefon:

06 30 247 66 77

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

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.

Légkondicionáló berendezések telepítése,

karbantartása, javítása.

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

Web: www.gomoriklima.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

Gömöri Pál e. v.

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Oszhó
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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

FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:
• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032

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

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

hogy ügyfélfogadási óráit változatlan helyen és időpontban tartja.

Az ügyfélfogadás helye és ideje:

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

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

Dr. Németh István ügyvéd teljes körű jogi ügyintézéssel vállalja

• társaságok alapítását,

• már meglévő társaságok társasági szerződéseinek módosítását,

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

öröklési szerződések elkészítését,

• közös tulajdon megállapítása és megszüntetése stb.,

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

alapítása és gyakorlása stb.) megszerkesztését.

Szükség esetén – előzetesen egyeztetett időpontban – a jogi tanácsadásra,

illetve a szerződés megkötésére a megrendelő lakásán is sor kerülhet.

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

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

Dr. Németh István ügyvéd

DR. NÉMETH ISTVÁN ÜGYVÉD

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Oszhó
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Agondtalan nyári napok után néhány változtatást kell tennünk, hogy kedvencünk napi tevékenységét
megkönnyítsük, a kellemetlenséget, betegséget megelőzzünk.

LÁTHATÓSÁG: Míg a nyáresti sétákat nappali világosság mellett
tettük meg, ősszel-télen a séta végére gyakran besötétedik. Fontos
gondoskodnunk kedvencünk – és saját – láthatóságunkról. A kutyákon
fényvisszaverő nyakörv (akár kis világító-villogó lámpával felszerelt)
hám életmentő lehet. Így az autósok, kerékpárosok már távolról
észrevesznek bennünket, és mi is jól látjuk, merre mozog a kutyánk.

KULLANCSOK: A nyári meleg napok a kullancsok aktivitását visszaszorították, mert a forróságban
könnyen kiszáradnak. Apró testükben viszonylag kevés folyadék található, ezért a kis méretű
paraziták ilyenkor az aljnövényzetben elbújva igyekeznek átvészelni ezt az időszakot. Ősszel
azonban a hajnali pára, a gyakoribb csapadék újra feléleszti őket. Természetesen rögtön „gazdaváró”
pozícióba helyezkednek a növényzeten, és az arra sétáló kutyára, macskára vagy más emlősre
kapaszkodva folytatják parazita életüket. A megelőzésként folyamatosan adott kullancs-, bolha-
ellenes készítmény sok kellemetlenségtől, például a Babéziózistól, Lyme-betegségtől megóvja
kedvencét.

MÉRGEZÉSEK: Ősszel nagyobb mennyiségű rágcsáló-írtószer kerül kihelyezésre. Kérem,
figyeljenek oda, hogy kutyájuk, macskájuk még véletlenül se férhessen hozzá, hiszen ez végzetes
lehet számukra is. Ha mégis fogyasztottak egér/patkányírtószert akkor azonnal állatorvosi
segítségre van szükségük: a gyomorban található mennyiséget hánytatással eltávolítjuk, valamint a
felszívódott hatóanyag ellen az ellenszert is beadjuk. Hasonló elővigyázatossággal járjon el egyéb
kémiai anyagok (növényvédő szerek, fagyálló, lakkok, fényező anyagok) kezelése során, hiszen
sokuknak nincs sajnos antidótuma.

MOZGÁS- DIÉTA: A kutyák sokkal kevesebbet mozognak a hidegebb, csapadékosabb időszakban.
Mi is rövidebb sétákra visszük őket a korai sötétedés, hideg, esős idő miatt. Az ideális testtömeg
megőrzése ennek ellenére kívánatos lenne. Ellenőrizzük, hogy mennyi táplálékot fogyaszt
kedvencünk, és próbáljuk a kutyaeledeles zsákon, konzervdobozon található útmutató alapján, a
javasolt napi mennyiségét kimérni és odaadni neki. A jutalomfalatok és a maradék mennyiségére is
figyeljünk. Ha megtehetjük, akkor a kinti mozgás hiányát próbáljuk zárt térben is végezhető
játékokkal pótolni.

SÜNÖK: Ügyeljen az avarban megbújó sünökre: mielőtt az avart meggyújtaná, forgassa át,
elkuckózott-e benne egy kis vendég.

Állatorvosi sorok
Tanácsok az őszi időszakra kutya- és macskatartóknak

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. október
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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

KŐMŰVES- ÉS
VILLANY-
SZERELÉS

MUNKÁKAT
VÁLLALOK!

Falazás, dryvitozás,
térkövezés, kerítés újjáépítése,

bontás, sitt elszállítás
Kisebb-nagyobb kőműves

munkálatok.
Vízszerelési munkák!

Villanyszerelés:
hálózatok kiépítése,

kisebb-nagyobb javítások

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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Oszhó
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Festés - Mázolás
• Teljeskörű festő és mázoló munkák
• Glettelés, javítás, tisztasági festés
• Külső szigetelés
• Bontás, egyéb felújítási munkálatok

Kocolárisz
Dimitrisz

06 30 461 5410

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

�������	

�

����������������������

A kép illusztráció!

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
kötnék egyedülálló idősebb

hölggyel vagy úrral,
ottlakás nélkül, gondoskodásért.

(Élelmiszer, rezsi, takarítás,
orvosi ellátás megszervézése)

Horváth Mária
06 70 904 52 80

Jakus Földmunka Kft.Jakus Földmunka Kft.

Tel: +36 30 826 56 12Tel: +36 30 826 56 12

Mindenfajta
• gépi földmunka
• ömlesztett anyag

szállítás 25 tonnáig

Mindenfajta
• gépi földmunka
• ömlesztett anyag

szállítás 25 tonnáig

• sitt elszállítás
• fűnyírás,

ágdarálás, favágás
• úthengerezés

• sitt elszállítás
• fűnyírás,

ágdarálás, favágás
• úthengerezés

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. október
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2022. 10. 04. 18:00 - Nemes Nagy Ágnes 100!
A költő emlékezete • Helyszín: Perkáta - Győry Kastély

2022. 10. 15. 17:00 - Semmi erkölcs
kabaré kuplé • Helyszín: Iváncsai Művelődési Központ

2022. 10. 23. 16:00 - „Akár a kéz, ha ökölbe kékül”
ünnepi műsor az 1956-os Forradalom és Szabadságharc

tiszteletére • Helyszín: Ercsi, Eötvös József
Művelődési Ház Könyvtár

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

06 20 523 2686 (Murzsa Kata)

Felvonási Tünetek
Színházi Műhely

Mozgásfejlesztés gyerekeknek
(3 hótól 12 éves korig)

koordináció, téri tájékozódás, ügyesség,
egyensúlyérzék, figyelem, beszédfejlődés,

tanulás, magatartás

Helyszín: Iváncsa • További információ:
Huszár Katalin: 06 20 468 0405

tanító, egyéni és csoportos TSMT terapeuta
Gáborné Székely Krisztina: 06 30 203 7210

tanító, fejlesztőpedagógus

Okosító torna
iskolaelőkészítő foglalkozásokkal

alapképességek fejlesztése barátságos
környezetben, játékos módon a magabiztos

iskolakezdésért egyéni és csoportos formában

Intenzív stresszoldás, lelki blokkok
felkutatása izomteszteléssel
kineziológiai alapokra építve.

Szitakötő Lélekkuckó

Greschnerné Kult Edina
2490 Pusztaszabolcs, Sport utca 2.

Telefon: 06 20 513 84 10

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Oszhó

SZIRONTA
E G Y Ü T T E S

Közönségtalálkozó

2022. 10. 15. 16:00

Idézzük fel közösen az amerikai szimpóziumon

szerzett élményeinket! Várjuk Önöket a
Szironta próbatermébe (2456 Besnyő, Viola u. 5.),

ahol amerikai utazásunkról tartunk élmény-
beszámolót zenével, fotókkal, videókkal.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött:

Telefon: 06 25 222 111 • E-mail: iroda@szironta.hu

Internetes regisztráció: http://reg.szironta.hu
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Kos (március 21. - április 20.)
Régóta vágyott álma válhat valóra a közeljövőben, ami
megalapozza jókedvét!

Bika (április 21. - május 20.)
A kapcsolatok ápolása kerül központba, ami a céljai
elérésében nagy jelentőséget fog kapni.

Ikrek (május 21. - június 21.)
Stresszes időszak jöhet, ami a munkahellyel kapcsolatos.
Ha elengedi az irányítást, úgy oldódik meg a helyzet,
amire nem is gondolt!

Rák (június 22. - július 22.)
Nem kerülheti ki, hogy családtagjaival egyeztessen a
jövőjéről, ugyanis fontos lesz az a támogatás, amit ők
nyújthatnak majd!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Szinte csak a munkájának él, de ez az elköteleződés
kizárhatja a társas kapcsolatokat, figyeljen az arányokra!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Most különösen fontos, hogy ne csak azt nézze, mit mond,
hanem azt is, ki mondja! Ne legyen hiszékeny, mert
visszaélhetnek vele!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Nem lesz könnyű megtartania pénzügyi egyensúlyát, bár
szép bevétele várható, megugranak a kiadásai is! Legyen
a szokásosnál megfontoltabb anyagi téren!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Munkahelyén feszültség adódhat. Ne engedje, hogy a
körülmények befolyásolják!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Felbukkan valaki a múl t jából , ami fe l forgat ja
mindennapjait. Hagyja, hogy menjen minden a maga
útján, ne ellenkezzen!

Bak (december 22. - január 20.)
Megerősíti családi pozícióját: ismét kiderül, hogy támasza
és segítője azoknak, akik közel állnak Önhöz!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Lehet, hogy nem tud annyira független maradni,
amennyire szeretne. Ha nem akar konfliktust, engedje
akár munkahelyén, akár ot thon, hogy jobban
belefolyjanak életébe a megszokottnál!

Halak (február 21. - március 20.)
A munkában és a személyes életében akadályokba
ütközhet, próbálja hűvös fejjel kell leküzdeni ezen
akadályokat!

Októberi horoszkóp KEDVES OLVASÓK,
KEDVES KUPAKGYŰJTŐK!

Néhány hónap kihagyás után találtunk egy kislányt,
akinek szülei várják támogatásunkat, a kupakokat.
„Utasi-Tóth Panna 2017. május 21-én született 41 cm-
rel és 1620 grammal, 30. hétre oxigénhiánnyal.
Panna most 5 éves. Jelenleg kúszva közlekedik,
felülni önállóan nem tud, de ha felültetjük, akkor meg
tud ülni egyedül a kisszékén.
Szülőként azt a legnehezebb megélni, hogy van egy
értelmileg teljesen ép gyermeked, aki folyton sétálni,
futni, balettozni szeretne és te tehetetlen vagy.
Nehéz megtalálni azt a köztes utat, amivel teljesíted
az ő vágyait, de még nem ártasz neki.
Ezért is hoztuk létre a Panna CsodavilágaAlapítványt.
Így talán több lehetőségünk nyílik kipróbálni más,
költségesebb, és ezzel együtt talán eredményesebb
fejlesztéseket is, bízva az emberek segítségében!”

A legközelebbi kupakleadó pontok:
Székesfehérvár Sziget u. 29-31. (Goods Market)

Sárbogárd, Ady E. u. 151. (Goods Market)
További információ és kupakleadó pontok:

https://pannacsodavilaga.hu
SZERVEZZÜK A SZÁLLÍTÁST, KÉRJÜK
A GYŰJTŐPONTOKAT, JELEZZÉK, HA

NAGYOBB MENNYISÉG ÖSSZEGYŰLT!
Boka Erika - kapocs@kiskapocs.hu,

Telefon: 06 (20) 544 7555

Hogyan tudod te is támogatni a

Panna Csodavilága Alapítványt?

Hívd az adományvonalunkat és keresd
Panna anyukáját, Renit!

Tóth Renáta 06 70 454 97 22
Panna Csodavilága Alapítvány
OTP Bank: 11748007-24821731

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. október
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Kárpitozott bútorok

áthúzása, javítása:

Ülő- és fekvőbútorok,

motorülések, kerti bútorok.

Bútorszövet-választékkal, szállítással!

Ha régi, kényelmes, megszokott bútorától

nem szeretne megválni, de felújításra szorul,

keressen bizalommal!

Tabi László • 06 20 214 6664

Oszhó

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

CSATORNATISZTÍTÁS
magasnyomással (WOMA)

HIBAFELTÁRÁS

10% KEDVEZMÉNNYEL
Egy szolgáltatás

10% KEDVEZMÉNNYEL
a hirdetés felmutatása ellenében!

GYORSASÁG

PROFIZMUS

GÉPI TÁMOGATÁS

Garanciális munkák!
Sarkadi Tamás

06 70 77 55 190
https://dugulaselharitast.hu

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS

OLASZ DELIKATESZ
06 70 77 121 77

https://italiaizei.hu

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

Nyitva tartás:
hétfő: 13 – 17 óráig
kedd-péntek: 8 – 17 óráig
szombat: 8 – 14 óráig
vasárnap: 8 – 12 óráig

Mindenszenteki koszorúk, árvácska,

cserepes krizantém és mécsesek nagy

választékban, kedvező áron kaphatók.

Szeretettel várjuk!

MARIKA VIRÁGBOLT
Pusztaszabolcs, Szent Imre út 49.

Telefon: 06 30 226 04 73·

Pusztaszabolcs,
centrum

Adony
TEMPLOM

S
ze

nt
 Im

re
ut

ca
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Homlokzati hőszigetelő
anyagok egész évben
kedvező áron!

Színes homlokzati nemesvakolat alapozóval

-től

1.330,- Ft/m
2

2431 Perkáta, Szabadság tér 4.

www.szigetelthaz.hu

Tel.: 20/347-86-82

Komplett rendszer vásárlása

esetén ingyenes házhozszállítás!

Kérjen árajánlatot

telefonon vagy

honlapunkon keresztül!

Hőszigetelő alaprendszer:

5 cm............
............

......2.630 Ft/m
2

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

......3.710 Ft/m
2

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

....4.430 Ft/m
2

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

....6.230 Ft/m
2

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

....8.030 Ft/m
2

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• 2022. október
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