
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

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!

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

Felső és alsó sütés

a sütőben, sütőtér világítás,

szikráztató.

PB-palackos használatra

átalakítva,

reduktorra szerelve.

NOVACOOK
F5S40 fehér LPG
gáz-gáz tűzhely

A palack
nem

tartozék!

+

104.900 Ft

FULLHD
DUNAÚJVÁROS, VEREBÉLY L. ÚT 12.
06 (20) 359-6062 • freetrade2000kft@gmail.com

Energia-
takarékos

fűtés
hőszivattyúval!

3.190.000 Ft

Fűtés -25°C – 35°C külső hőmérsékletig

Hűtés -5°C – 43°C külső hőmérsékletig

Raktárról, azonnal!

4 normál + 1 wok égőfej,

kombinált (felül gáz,

sütőben elektromos

légkeveréssel)

dupla csirke forgatónyárs

öntöttvas edénytartó rács,

digitális vezérlés

NOVACOOK
F9S50E6-HI
Exclusive Line 90
retró gáz-elektromos
tűzhely

349.900 Ft
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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

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

Újdonságaink: NAPTÁRAK, HATÁRIDŐNAPLÓK,
ADVENTI NAPTÁRAK, MIKULÁS CSOMAGba való

apróságok. Válogatott ok,GYERMEKJÁTÉK
kedves ajándéknak valók, akár héliummal töltött

lufik, Lego, dekorációs- és 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

06 30 570 8828

• Fakivágás,
• veszélyes fák kivágása.
• Fűkaszálás, udvarrendezés,

udvartisztítás.
• Falevél elszállítása.

Az OTTÓ ITALDISZKONTBAN
(a már megszokott módon)

kimérve jófajta

OLASZ CSOKOLÁDÉ
PRALINÉ

kapható.

Pusztaszabolcs,
Adonyi út 31.

Szombati István
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KKedves Olvasók!

Egyszerűen képtelenség betelni azzal a színáradattal, ami az elmúlt
hetekben köszöntött a világra! Hálás vagyok minden évben a
természetnek, amiért csak úgy, szeretetből és megszokásból
megajándékoz a látvánnyal, ahogy a sárguló-piruló-vörösödő-barnuló
levelek, színes bogyók kacérkodnak: észreveszem-e, mennyit változtak
tegnap óta! Még a ködös reggeleken is elcsalják az ember tekintetét egy-
egy pillanatra, amint felsejlenek a fehérségbe burkolt pompás jelenségek.
Ősszel különösen szeretem a kis mellékutakat, főleg, ahol összeérnek a fák lombjai, és mint egy
ezerszínű alagút, borul fölénk milliónyi csoda! Aztán szemérmesen ledobálják ruháikat a
növények, ott állnak előttünk levetkőzve, lábuknál puha, színes takaró a sok elhullajtott levélből.
A természet arra tanít minket, hogy körforgás az élet, és nem kellene bennragadni
helyzetekben, sem jót, sem rosszat nem szabad véglegesnek tekinteni, mert minden mulandó!

Az életünk választások sora. Mindennap választhatom azt, hogy jól érzem magam a világban,
nem hagyom magam lehúzni, igenis megkeresem azt, amitől mosoly fakad az arcomon! Néha
idétlen videókat kell ehhez nézni vagy vicceket olvasni hozzá, de azzal sincs semmi baj! Én pl.
azt választom 16 éve hónapról hónapra, hogy valami szívmelengető témát keresek a Kapocs 3.
oldalára, és olyan magyar verset illesztek hozzá, aminek olvasásával elkalandozhatunk egy
kicsit… a szépség, a jóság, a boldogság, a megbékélés világába.

Tartsanak velem! Boldog novembert kívánok mindenkinek!

Következő lapzárta: 2022. november 16.

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 10. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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EBBoka Erika
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Várnai Zseni: Őszi napfény

Ne gondolj a télre
Ne hallgass a szélre

gyere velem sütkérezni
A sárguló rétre

Mondok neked szépet
ragyogó meséket

nap aranyát neked adom
s az eget, a kéket

Nézd, a nap sugara
ragyog még a tájra

édes-meleg búcsúcsókot
hint a fűre, fára

Arany most itt minden
osztozunk a kincsen

és akinek nincs belőle
adunk majd mi ingyen.

Oszutó www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•
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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. november
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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.

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

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

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

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

Stabil háttér! Folyamatos növekedés!
Autóalkatrész-gyártó üzemünkbe az alábbi munkakörökbe

keresünk kollégákat:

Megemelt alapbér, bónuszok, cafeteria,havi

kedvezményes ingyenesétkezés, munkaruha,
műszakos buszjárat, ajánlói bónusz

és még számos egyéb juttatás!

2022. október 1. és 2022. december 31. között csatlakozó
új kollégáink próbaidőt követőenGépbeállító

bruttó 150.000 Ft belépési bónuszban is részesülnek!

Gépbeállító
Fémmegmunkálással kapcsolatos végzettséggel

és/vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalattal

1-3 műszakrend:
bruttó 477.000-560.000 Ft/hó
pótlékokkal és havi bónuszokkal

folyamatos műszakrend:
bruttó 617.000-641.000 Ft/hó
emelt pótlékokkal és havi bónuszokkal

Karbantartó technikus
Középfokú műszaki végzettséggel

Várjuk jelentkezését az e-mail címre.ercsi@musashi-group.com

Anyagmozgató
Érvényes targoncavezetői engedéllyel és

aktív targoncavezetői gyakorlattal

Betanított operátor
Alapfokú végzettséggel

bruttó 389.000-441.000 Ft/hó
pótlékokkal és havi bónuszokkal

Méréstechnikus
Gyártó cégnél minőségellenőrzés, mérés,

anyagvizsgálat területén szerzett tapasztalattal

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

Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó Kálmán u. 6.

Telefon: 06 70 433 36 40

�������	

�

����������������������

A kép illusztráció!

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

Zörényi
Gumiszerviz
Zörényi

Pusztaszabolcs, Kastély utca 3.
SZOLGÁLTATÁSAIM:

Gumiabroncs- és tömlőjavítás

Motorgumi szerelés, centírozás

Személygépkocsi abroncs szerelése és centírozása

Gumiabroncsok értékesítése

SZOLGÁLTATÁSAIM:

Nyitva: hétfő-péntek: 8-15; szombat: 8-12

Zörényi László gumijavító - tel: (30) 310-5728

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!
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• különösen aktuális a ellenőrzése,vagyonbiztosítások: LAKÁS-BIZTOSÍTÁSOK
módosıt́ása, új ajánlat kérése;

• baleseti, kockázati, megtakarıt́ásos módozatok, különösen aktuáliséletbiztosítások:
CSALÁDI TARTALÉK nyugdı́jazásra, gyermekjövőre, kegyeleti célú és váratlan

kiadásokra;

• felelősség- és egyéb biztosıt́ások; csoportos balesetbiztosı́tások,céges, vállalkozói
• utasbiztosítás;
• ...egészség- és nyugdíjpénztár
Százhalombattán Beloianniszbankedden 8–14, csütörtökön 12–17 óra között, előre

egyeztetett időpontban várom O�nöket.

Telefonon és online ügyintézéssel gyorsıt́ható és egyszerűsıt́hető az ügyintézés, ha

ezt választják! Szükség szerint az O�nök otthonában is találkozhatunk.

KEDVES ÜGYFELEIM!
Továbbra is elérnek:

MINDEN,
AMI BIZTOSÍTÁS!

Boka Erika • 06 20 544 7555 • kiskapocs@generalimail.hu

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

ZÖLD SAROK
Szebenyi Péter tollából idézünk: „Levél összeszedő
megoldásokból többféle is létezik, amivel időt és
energiát spórolhatunk. De egy van, ami 3 az 1-ben
megoldást kínál.
Az ősz beálltával a lehulló levelek okoznak sokaknak
komoly gondot, fáradtságot, esetenként fejfájást is.
Nekik ajánlom figyelmükbe a Szebenyi Péter Youtube
csatornámon megosztot t v ideómat, amiben
bemutatom a legegyszerűbb levél összeszedő
megoldást.
A fűnyíró egy sokoldalú, praktikus eszköz ezt a
videóban be is mutatom, ami esetünkben nem csak a
leveleket szedi össze, hanem komposztálásra is
előkészíti a zöldhulladékot.
Levél komposztálása
A fűnyíróval felaprított avar és más zöldhulladék
könnyebben bomlik le a komposztálóban, illetve a
kertben. Az udvaron maradó apróbb darabok is pikk-
pakk “elpárolognak”.
A levél komposztálása után értékes komposzttal
leszünk gazdagabbak, amit jövőév elején, tavasszal a
kerti szezon kezdetén vissza is tudunk forgatni a
kertünk talajába.”
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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

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

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

Kocolárisz
Dimitrisz

06 30 461 5410

FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:
• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032
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Ahogy beköszöntenek az esős, hideg napok, és mindannyian az év végére készülünk, kicsit

megnyugszunk, számot adunk az évről, gondoljunk kis kedvenceinkre: vajon megteremtettük-

fenntartjuk-e a kedvező életkörülményeiket.

Ellenőrizze, hogy kutyája- macskája chipelt-e. Szilveszterkor rengeteg

állat elkóborol, sokk-közeli állapotba kerülhetnek a petárdák hangjától.

Előfordul, hogy más megyében találtak rá a kutyusra, és a chipje

segített abban, hogy hazajusson. Szerencsére egyre bővül azon

készítmények listája, amelyek kellőképp lenyugtatják a kutyákat, cicákat, segítségükkel nagy

eséllyel nem alakul ki zajfóbia. Ezeket érdemes időben beszerezni állatorvosánál.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a kutyák bundája „nem kompatibilis” a kemény mínuszokkal. A

szánhúzó kutyákat, komondort, kuvaszt leszámítva télen is szükséges olyan pihenő helyet (fűtött,

szigetelt ólat, kazánházat, melléképületet) rendelkezésére bocsátani, ahol minimum tíz fok van

folyamatosan. Kölyök állatoknál ennél jóval magasabb hőmérsékletre van szükség.

A menhelyek telítettsége kritikus szintet ért el, ezért kérjük, csak az vállalkozzon állattartásra,
aki felméri az ezzel járó felelősséget, időigényét, várható kiadásokat, és felelős állattartóként,

társként bánik ezekkel a szeretetreméltó kutyákkal, cicákkal, vadászgörényekkel, madarakkal,

kisrágcsálókkal.

A hideg (az emberekhez hasonlóan) kihozhat, felerősíthet számos betegséget, jellemzően az ízületi,

perifériás idegrendszeri betegségeket. Ilyenkor gyorsan enyhíti a tüneteket az állatorvosi segítség,

de már léteznek olyan készítmények, amelyek tartós szedése, hosszú hatású injekciók beadása sem

okoz komolyabb mellékhatásokat jelenlegi tudásunk szerint, viszont kutyához, cicához méltó életet

biztosít nekik. Hasonlóképpen a gyors időjárás-változás idején sok húgyhólyag gyulladásos, torok-,

mandula-, hörgőgyulladásos, gyomor- és bélgyulladásos esettel találkozunk a praxisunkban.

Az ivartalanított szukák esetében gyakori probléma az inkontinecia. A hideg elől a gondos

tulajdonosok beengedik a házba őket. Sokan ekkor szembesülnek a vizeletcsöpögéssel. Ilyen

esetben érdemes felkeresni az állatorvost, aki kizárja az egyéb okokat (pl. húgyhólyag gyulladás), és

ráállítja a megfelelő állatgyógyászati készítményre.

A viszonylag enyhe idő továbbra is kedvez – sajnos - a kullancsok, bolhák szaporodásának, ezért

szükséges továbbra is védekezni ellenük, hogy megelőzzük az általuk közvetített betegségek

kialakulását.

Állatorvosi sorok
Közeleg az év vége...

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. november
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Masszív Ajtó Kft.

Iváncsa, Kandó K. u. 6.

INGYENES FELMÉRÉS,
TANÁCSADÁS!

Műanyag ajtók,
ablakok, fém

biztonsági ajtók
kedvező áron!

TEL.: 06 70 433 3640

Redőnyök,

árnyékolás-

technika

GONDOZÁSMENTES
KERÍTÉSELEMEK

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

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
kötnék egyedülálló idősebb

hölggyel vagy úrral,
ottlakás nélkül, gondoskodásért.

(Élelmiszer, rezsi, takarítás,
orvosi ellátás megszervezése)

Horváth Mária
06 70 904 52 80

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

ADONYI VAS- ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

ÉPÍTŐANYAG
Zsalukő • Vasanyag • • • •Mész SóderCement Homok
Folyamatos akcióinkat megtalálja a Facebookon is!

GÉPI FÖLDMUNKA
Alapásás, árokásás, bontás, törmelék elszállítás,

tereprendezés, egyéb földmunka
Szállítás saját autóval!

Tel: 06 30 423 6014
FB: Adony Építőanyag Kereskedés

Adony, Deák F. u. 1341/20. (a 21-gyel szemben)
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2456 Adony, Hóvirág utca 30.

2400 Dunaújváros, Vasmű út 1.

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.
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2022. 11. 19. 17:00 - Álarcok - az utolsó gyilkosság

Helyszín: Ercsi Eötvös József Művelődési Ház

2022. 11. 26. 17:00 - Mirandolina
Helyszín: Iváncsai Művelődési Központ

2022. 11. 27. 16:00 - „A szeretet csillaga”
Helyszín: Ercsi Városi Advent a Templom téren

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•Oszutó

§
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

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

Meghívó - 6. KÉK „SÉTA”
2022. november 12. 9:00

Részletek a Pusztaszabolcson a plakátokon.
Film: Férfi sors - Riport Szacsvay László színésszel.

MEGGYÓGYULTAM! - SORSTÁRS KÉPTÁR
Kék szalagot hozunk. Rendező: Napraforgó Klub

KULCSI KOSÁR - Kézműves- és bolhapiac
Kézműves termékek, finomságok, dekorációk,
használt ruhák, játékok, könyvek, használati

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

2022. november 13. (vasárnap) 8:00 - 12:00
Faluház, Kulcs - Pádár Edit (06 30 526 7154)
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Kos (március 21. - április 20.)
Megvoltak a maga küzdelmei mostanában, de végre
körvonalazódik ezek vége! A teljes megoldás még várat
magára, de már látja az alagút végét!

Bika (április 21. - május 20.)
Új elfoglaltságot találhat magának, ami kitölti szabadideje
egy részét. Örömmel veti bele magát a felfedezésbe.

Ikrek (május 21. - június 21.)
Vegyen részt minél több közösségi eseményen, az új
ismeretségek szakmai sikereit segíthetik elő!

Rák (június 22. - július 22.)
Hajlamos túlterhelni magát, ami nem ajánlott, hiszen az
egészsége rovására mehet. Szánjon elég időt a
pihenésre, feltöltődésre!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
A szokásosnál jobban figyeljen egészségére, ne vegye
félvállról, mert megbosszulja magát, ha nem elég óvatos!
Szedjen vitaminokat!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Ha még nem tette volna, válasszon sportolási lehetőséget
és erősítse vele szervezetét, immunrendszerét! Hosszú
távon be fog érni az eredménye!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Pihenjen rendesen és gyűjtsön erőt, amelyből meríteni
fog a következő időszakban!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Itt az ideje, hogy ne magában forrongjon, hanem
kibeszélje magát otthon is, munkahelyén is! Ha
diplomatikusan teszi, harmóniához vezet!

Nyilas (november 23. - december 21.)
A munkahelyén számíthat némi nehézségre, de ezt is,
mint sok más dolgot, igen jól fogja tudni kezelni.

Bak (december 22. - január 20.)
Néha erőn felül kell teljesítenie, de megéri az
eredményért, amit ezzel elérhet.

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Sokat fejlődött személyisége ebben az évben, de még ne
dőljön hátra! Vannak feladatai, amiket nem tolhat maga
előtt a végtelenségig...

Halak (február 21. - március 20.)
Az alárendelt szerep nem illik Önre sem a munkájában,
sem párkapcsolatában. Tegyen róla, hogy minimum
egyenrangú partnerként kezeljék!

Novemberi horoszkóp

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

NAPTÁR 2023.NAPTÁR 2023.
Szeretnénk idén is a decemberi

számhoz naptármellékletet kiadni.
AKI BENNE LENNE, KERESSEN!

Boka Erika 06 20 544 7555

Végy egy üres cipősdobozt, töltsd

meg sok apró csodával, aminek

gyerekként te is örülnél! Tégy bele

iskolaszert, édességet,

aprójátékot, piperecikket, más

ötletet, s végül csomagold be, és

ıŕd rá, hogy lány vagy fiú és hány

évesnek!

Az elkészült ajándékcsomagot

legkésőbb december 12-ig
juttasd el az alábbi cıḿre:

Sebes Folyó Alapítvány
Pusztaszabolcs, Velencei út. 67.
Telefonszám: 06 20 770 5783

A Baptista Szeretetszolgálat és

a Sebes Folyó Alapıt́vány akciója.

CIPŐS-

DOBOZ

AKCIÓ

2022.
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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

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.com0630 5266 759

Víz-, fűtés-

és csatorna-

szerelés

Vágó Bence
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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

2022. novemberwww.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

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!
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