
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!

Felső és alsó sütés
a sütőben, sütőtér világítás,

szikráztató. PB-palackos
használatra átalakítva,

reduktorra szerelve.

NOVACOOK
gáz-gáz tűzhely

A palack nem
tartozék!

+

Fehér:
104.900 Ft

Bordó:
114.900 Ft

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

Energia-
takarékos

fűtés
hőszivattyúval!

6-14 kW

Fűtés -25°C – 35°C külső hőmérsékletig
Hűtés -5°C – 43°C külső hőmérsékletig

Raktárról, azonnal!14.900 Ft

PORSZÍVÓ

Inox:
109.900 Ft

700 W teljesítmény,

porzsákos kivitel

Hepa szűrő, piros színben

99.900 Ft

2.500.000 Ft-tól

Adony Beloiannisz Besnyo Iváncsa Pusztaszabolcs> > > Ercsi > > Kápolnásnyék > Kulcs > >
Perkáta Seregélyes Sinatelep Szabadegyháza> Rácalmás > Ráckeresztúr > > > > Zichyújfalu

Ingyenes információs és hirdetési havilap 2022. decembertérségi is apocsk k

Beépíthető SÜTŐ
5 sütési funkció,

digitális kijelző,

kihuzható sütő kocsi
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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

Az OTTÓ ITALDISZKONTBAN
(a már megszokott módon)

kimérve jófajta

OLASZ CSOKOLÁDÉ
PRALINÉ

kapható.

Pusztaszabolcs,
Adonyi út 31.

Rendelje meg karácsonyi ajándékát időben!

PROFESSZIONÁLIS
GÉPI HÍMZÉS

06 30 889 1779
info@needlegend.com

SZALMA CSÁRDÁBAN!

Telefon: 06 25 231 022 • 06 30 243 0665 • 06 30 494 3373

Pontyhalászlé 2.350 Ft
Harcsahalászlé 2.650 Ft(filézett)
Pontyszelet rántva 2.350 Ft
Harcsafilé rántva 2.550 Ft
4 személyes karácsonyi sültes tál 21.500 Ft
(rántott harcsafilé • rántott sertésborda • tavaszi
csirkemell baconbe göngyölve • tarjaszeletek
színes borskéregben • steak burgonya • párolt
rizs)

Boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben
gazdag új esztendőt kívánnak:

Takácsné Erzsike és a Szalma Csárda dolgozói

NE FÁRADJON! Mi elkészítjük, csak rendelje meg a

Az ételeket december 24-én 12 óráig kérjük, szíveskedjenek elvinni.

Rendelését december 10-ig fogadjuk.

2023-ban is
visszavárjuk

vendégeinket!

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. december
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KKedves Olvasók!

Valahogy most nehezen jönnek a szavak, hiába nézek előre a közelgő
ünnepekre, hiába tekintek hátra az elmúlt 11 hónapra...Túl sok minden történt,
túl sok a hatás, túl nagy a nyüzsgés körülöttünk! Kapkodunk ide, belefogunk
abba – aztán egyszer csak ott állunk megilletődve és rájövünk, mennyi
felesleges aggodalommal fűszereztük a mindennapjainkat! Sokat beszélünk
és keveset mondunk, mert mindenről van véleményünk, mindenből ki akarjuk
venni a részünket, semmiről sem szeretnénk lemaradni... És lehet, hogy pont
azt nem mondtuk ki, amit nagyon akartunk, ami a szívünkből jött volna, ami odaforrt a torkunkra, és
lehet, hogy már vissza sem tér a pillanat, amikor megtehetjük.
Azt hiszem, most van itt az ideje, hogy befelé figyeljünk, magunkat építsük, a portánk előtt söpörjünk.
Lehet, hogy azzal tesszük a legjobbat, ha most nem a világgal foglalkozunk, hanem csak a saját
életünkkel! Kicsit lassítani kellene, elfogadóbbnak lenni, elengedni az elégedetlenkedést és a lehető
legtöbbször megélni a hálát. Az ünnepi készülődés legyen a meghitt pillanatok sora, ne kifelé
mutassunk látványos csillogást, inkább szeretteink szemébe varázsoljunk mosolyt, esetleg
örömkönnyeket! Nagyon sok településen lesznek adventi megemlékezések, a közös ünnepvárás, a
felcsendülő dalok, a szebbnél szebb versek fényesíthetik ezt a korán sötétbe burkolódzó időszakot.
Igyuk meg azt a hetek óta tervezett kávét valakivel, olvassuk el azt a cikket, amit ajánlottak nekünk,
beszélgessünk egy jót, üljünk le egy film elé – és mindezt tegyük odaadással!
Nagyon sok szeretetet, boldog együttlétet, családot, barátokat, közösségeket átölelő szép ünnepet
kívánok mindenkinek!

Következő lapzárta: 2023. január 18.

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 11. szám, Kistérségi Kapocsként alapıt́va 2006 decemberében.

Megjelenik a cıḿlapon felsorolt településeken.9.000 példányban
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EBBoka Erika
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Egy nap, mint a rest csiga, mászik,
Zivatarként zúg el a másik.

Mindegy, csak ugyanoda érnek.
Mit szólna ma tegnapi éned?

Amit éltél tisztes erényben,
Csupa félség s ösztön a fényben.

S ami pelyvád hull ki a rostán,
Nem lesz színig az se gonosz tán.

Mindegy, tovazizzen az élet:
Eszmélsz, s már itt az ítélet.

Szíved, agyad ostoba röggé...
Magad így vagy amúgy, de örökké.

Nincs szánva szemednek a holnap:
Ott légy igaz ember, ahol vagy.
Most tedd, amit adatik tenned:

Az Isten rügyezik benned.

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télelo

Sík Sándor: Emberség
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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.

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu• 2022. december
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KARÁCSONYRA hangolódtunk:
ADVENTI NAPTÁRAK (békebeli áron) és belevaló
finomságok, mikulás- és karácsonyi ajándékok,

válogatott GYERMEKJÁTÉKOK, 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

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télelo
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Karácsonyi
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

Karácsonyi
nyereményjáték
a perkátai
Reálban!

2022. december 1-től 2022. december 24-ig minden elköltött 5.000 Ft
után 1 db nyereményszelvényt adunk, melyet kitöltve és bedobva a
boltban elhelyezett gyűjtőládába, ajándéksorsoláson vesz részt.

FŐDÍJ: 1 db 101 cm-es LED televízió
További nyeremények: okosóra, Dolce Gusto kávéfőző,

robotporszívó és még sok értékes ajándék!

Sorsolás: 2022. december 24. 11:30-kor az üzletben

Folyamatos akciók, széles termékválaszték!
Szabadság téri üzletünkben friss sertés-, marha-, csirke-, kacsa- és

pulykahús kapható!  Helyben sütött pékáru egész nap kapható!

Hentesáru, pékáru rendelést felveszünk!
Mobilegyenleg feltöltés, Yettel teljes számlabefizetés!

E.ON feltöltés.áram és gáz
Mindkét üzletünkben is kapható!kaparós sorsjegy

Üzleteinkben bankkártyával is fizethet!

2431 Perkáta,
Szabadság tér 5.
Telefon:
06 25 229 993

DEC. 23. 8 -1 :00 001

ÉLŐHAL VÁSÁR!

Előrendelést felveszünk!

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 5:00-18:00
szombat: 6:00-12:00
vasárnap: 6:00-12:00

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6:00-17:00
szombat: 6:00-11:00
vasárnap: zárva

2431 Perkáta,
Széchenyi utca 57.
Telefon:
06 25 452 723
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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

KARÁCSONYI

AKCIÓ!
Arany ékszerek 20%, ezüst ékszerek 40%,

karórák (az adonyi üzletben) 10% kedvezménnyel!
TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS 13.000 Ft/g,

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS 10.000 Ft/g áron.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9–17, szombaton és vasárnap: 9–12

Arany ékszerek 20%, ezüst ékszerek 40%,
karórák (az adonyi üzletben) 10% kedvezménnyel!

Golden Hour ékszersziget • Rákóczi utca 17.Adony,
Golden Moments ékszerbolt • Piac tér C/16.Százhalombatta,

Golden Hour ékszersziget • Rákóczi utca 17.Adony,
Golden Moments ékszerbolt • Piac tér C/16.Százhalombatta,

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télelo

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



Az elektronikai hulladékok nagy számban tartalmaznak olyan
speciális alkotóelemeket, amelyeket az ipar képes lenne
újrahasznosítani, ráadásul világszerte hiány van belőlük.
Ennek ellenére a keletkező e-szemét alig egyötödét
hasznosítják újra a felhasználók, sokan pedig inkább évekig
vagy évtizedekig őrizgetik otthon régi készülékeiket. Pedig
…könnyen fel lehetne használni más eszközök gyártásához,
és … a termékek ökológiai lábnyoma is csökkenthető lenne.
Idén több mint ötmilliárd kidobott mobiltelefonra számítanak a
szakértők...
A mobiltelefonok jelentik a negyedik leggyakrabban
f e l h a l m o z o t t t e r m é k e t , v a g y i s a h e l y e t t , h o g y
újrahasznosítanák őket, a felhasználók otthon ülnek rajtuk. A
világon értékesített mintegy
16 milliárd telefonból a csak
Európában eladottak kb.
harmada nincs használatban.
Eközben az ENSZ is kiemelt
célokat tűzött ki: a következő
évre 30 százalékra akarják
emelni a világon keletkező e-
szemét új rahasznosí tás i
arányát. Ez közel a duplája a
je len leg i 17 száza lékos
rátának.

(Qubit nyomán)
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ZÖLD SAROK

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

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!

AGROSZERVIZ KFT.

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 6:30 - 15:00

péntek: 6:30-12:30

Elérhetőség:
2456 Adony,

Ady Endre u. 82/2.
06 25 231 027/126. mellék

06 30 586 15 91

Gépjármű műszaki vizsgáztatás
Gépjármű állapotfelvétel

Eredetiség vizsgálat
Gumiszerelés, centrírozás (hitelesített,

kalibrált berendezésekkel)
Jármű javítás, műszaki vizsgára

felkészítés

Várjuk kedves Ügyfeleinket!
Bővebb tájékoztatásért

hívjon Bennünket bizalommal!

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

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

0630 5266 759

Víz-, fűtés-

és csatorna-

szerelés

Vágó Bence

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

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

Festés - Mázolás

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télelo
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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

KÁRPITOS – PUSZTASZABOLCS

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

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

hölggyel vagy úrral,
ottlakás nélkül, gondoskodásért.

(Élelmiszer, rezsi, takarítás,
orvosi ellátás megszervezése)

Horváth Mária
06 70 904 52 80

§
DR. BÁCSALMÁSI CSILLA ÜGYVÉD

Valamennyi tisztelt Ügyfelemnek
boldog új évet kívánok és 2023-ban is

változatlanul állok 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

Télelo www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•

MINDEN CSALÁDBAN
LEGYEN

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR!
Vásárolhatunk belőle többet között:
• gyógyszereket, vitaminokat,
• gyógyászati segédeszközöket, szemüveget,
• csecsemő és betegápolási cikkeket;
illetve több szolgáltatást is igénybe vehetünk:
• fogászati kezeléseket,
• gyógytornát, gyógymasszázst,
• szűrővizsgálatokat,
• magánorvosi szakrendeléseket.
Önsegélyező szolgáltatások:
• A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások,
• Munkanélküliségi ellátások,
• Kieső jövedelem pótlása
• Temetési szolgáltatás
• Beiskolázási támogatás
• Idősgondozás támogatása,
• Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének
támogatása
Mindezek után 20 % adóvisszatérítésre jogosítja
a tagokat. Pár ezer forintos befizetésekből komoly
tartalékot is képezhetünk betegség, baleset idejére.

A részletekről érdeklődjenek telefonon vagy
személyesen!

Boka Erika 06 20 544 7555

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
működési területére meghirdetett

VP6-19.2.1-63-1-17 kódszámú pályázatot
sikeresen elnyertem, az elnyert 6 millió
forint felhasználásával gazdaságomat

gyarapítottam.
Baranyai József, Szabadegyháza
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A kutyák ízületeinek megbetegedése gyakran előforduló bántalom. Főleg a középkorú és idősebb
egyedeknél jelentkezik, de az óriás fajták kölykeinél is találkozunk vele, leggyakrabban, ha
felnevelésük nem volt problémamentes. Bár a különböző ízületi
elfajulásokat döntő zömében tudjuk orvosolni, korai felismerésére és a
megelőzésre kell figyelmünket összpontosítani.
Mit értünk ízületgyulladás alatt?
Olyan, ízületeket érintő fokozatosan súlyosbodó gyulladás, amely a
porc kopását okozza. Az egészséges ízületben a porc bevonja a
csontvégeket, ez lehetővé teszi, hogy az ízület egyenletes mozgást tudjon végezni. Gyulladás
esetén a porc felülete megváltozik, töredezik. A csontvégeket védő porcnak a csökkenése, sérülése
fájdalommal jár, gyulladás alakul ki, csökken a mozgás, az aktívitás. A test bármely ízületében
létrejöhet gyulladás, mégis a végtagokon és a gerinc hátulsó szakaszán a leggyakoribb.
Akutyák oszteoartritiszének leggyakoribb tényezői:

Akutyák oszteoartritiszének tünetei:
A korai ízületgyulladást nehéz diagnosztizálni. Gyakran a tünetek nem jelentkeznek addig, amíg az
ízületi porc nem sérül meg. A kutyák megpróbálják a fájdalmukat egészen az utolsó pillanatig titkolni,
hiszen így a hierarchiában hátrább kerülnének, és ezt nem szeretnék. A következőkre mindig
figyeljünk: nehézkes felkelés, sántítás, merev ízület, bicegés; letargia; játéktól, sétától való
idegenkedés, vonakodás; hízás; viselkedés megváltozása; érintésre fájdalom jelzése;

A fenti tünetek bármelyikét észreveszi kedvencén keressen fel állatorvost, aki a kutya teljes
kivizsgálását elvégzi. Így mód nyílik arra, hogy megállapításra kerüljön az esetlegesen fennálló
ízületi elváltozás és a megfelelő gyógykezelés kezdetét vegye.

„Ha valaki igazán nagy örömöt akar szerezni egy állatnak, vegyen magához egy menhelyi

kutyát. Nagyon nagy szeretetjutalomban lesz része.” Csányi Vilmos

Állatorvosi sorok
A kutyák ízületi betegségei

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. december

• sérülések – törések, szalagszakadások;
• könyök- és csípődiszplázia előfordulása;
• fertőzőbetegségek, mint a lyme-kór;
• nem megfelelő táplálás;
• rossz testfelépítés;
• genetika.

• Testméret - nagytestű és óriás fajták, mint a
német juhászkutya, labrador retriever, golden
retriever stb.

• túlsúly;
• kor, különösen közép és időskorú kutyák;
• gyakran visszatérő (pl. verseny okozta) stressz

– agility, flyball versenyek;

Áldott karácsonyt, boldog új esztendőt kívánunk!
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LEGSZEBB AJÁNDÉK: A KÖNYV...

youtube.com/

bokorkatalin

www.bokorkatalin.hu

Telefon:

06 25 272 893

06 30 265 07 34

Az első könyv, a „TA�PLA�LE�KOD LEGYEN GYO�GYI�TO�D!” – amely 31 éve kapható – a

brazil tıṕusú terápiákat tartalmazza, amelyek által engem is meggyógyıt́ottak.

S azóta számos beteg mindenféle betegségből gyógyult a meddő nőktől

a rákos betegekig. A többi könyvcıḿ magáért beszél.

Szervezetünk hármas egység: szellemi, lelki, fizikai – tehát gyógyıt́ani is mind

a hármat szükséges. Istennél nincs gyógyıt́hatatlan betegség!

E-mail:

iregina@vnet.hu

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télelo

KEDVES OLVASÓK!

Hirdetőink és a programokkal
jelentkező szervezetek,
együttesek nevében is

NAGYON BOLDOG

ÜNNEPEKET,

ELCSENDESEDÉST,

MEGHITT ESEMÉNYEKET

KÍVÁNUNK
valamennyiüknek advent

időszakára és karácsonyra!

Az új esztendő hozzon jó
egészséget, örömöket, sikereket

és mindenki megnyugvására
békét a világban!

Boka Erika és Sólyom Balázs

A Szironta Együttes ünnepi műsoraA Szironta Együttes ünnepi műsora

Várjuk együtt, a karácsonyt!harangszóval

Harangkoncert

youtube.com/szironta • • fb.com/szirontawww.szironta.hu

Faluház (Besnyő, Iskola köz 1.)
2022. december 23. (péntek) 17:00

Faluház (Besnyő, Iskola köz 1.)
2022. december 23. (péntek) 17:00

A belépés ingyenes. http://besnyo.szironta.huElőzetes helyfoglalás:A belépés ingyenes. http://besnyo.szironta.huElőzetes helyfoglalás:
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Kos (március 21. - április 20.)
Ne vesszen bele a hétköznapok rutinjába! Keresse (és
találja meg) mindazt, amivel ki tud szakadni a feladatok
halmazából!

Bika (április 21. - május 20.)
A befelé fordulás időszaka érkezik, értékelje életét,
körülményeit, és ami már nem szolgálja Önt, engedje el!

Ikrek (május 21. - június 21.)
Nyitottsága legyen a hajtóerő az ünnepi készülődésben, ne
a trendekre figyeljen, hanem a megérzéseire!

Rák (június 22. - július 22.)
Sokat tett munkahelyén idén, az utolsó hetekben már ne
terhelje túl magát! Hagyjon elég időt a családjára, az ünnepi
hangolódásra!

Oroszlán (július 23. - augusztus 23.)
Ahelyett, hogy lelassulna év végére, egyre több feladat
tornyosul Ön előtt! Nagyon alaposan érdemes átgondolni a
fontossági sorrendet, és semmiképp se önmaga legyen
abban az utolsó!

Szűz (augusztus 24. - szeptember 23.)
Kitűzött céljai eléréséhez nagyvonalúsággal juthat
közelebb! Érvényesítse ezt az évvégi hajrában!

Mérleg (szeptember 24. - október 23.)
Az év utolsó heteiben egy kicsit csendesebb időszakra
számíthat, mint az éve volt. Használja ki ezt az időt a
töltekezésre, készüljön az ünnepekre!

Skorpió (október 24. - november 22.)
Növekedési pályára léphet, ha képes elengedni mindazt,
ami már nem szolgálja Önt!

Nyilas (november 23. - december 21.)
Szerencsés évet tudhat maga mögött, minden oka megvan
az örömre, vegye körül magát szeretteivel, akikkel ezt
együtt ünnepelheti!

Bak (december 22. - január 20.)
Nem volt egyszerű éve! Fordítson lehetőleg sok időt magára
és szeretteire az ünnepek során, szüksége van az érzelmi
stabilitásra!

Vízöntő (január 21. - február 20.)
Fordulatos éve volt, jólesik lecsillapodni, elvonulni kicsit a
külvilág szeme elől. Hagyja ki életéből a világot az ünnepek
környékén!

Halak (február 21. - március 20.)
Végre túljutott a stresszes életszakaszán! Megoldások
körvonalazódnak, elengedi azt, ami feleslegessé vált, és
csak a jövőjével, saját lelki békéjével tud foglalkozni!

Decemberi horoszkóp
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.

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ 2022.

"Szép Karácsony" jótékonysági gyűjtés
A "Szép Karácsony" köz leménnye l érkező
adományokat természetesen 100%-ban a leukémiás
és daganatos beteg gyermekek és családjuk kapják
meg az ünnepekre.
Adhatvonal! Egy telefonhívással is segíthet, hívja
az ADHATVONAL telefonszámát, ezzel 500 Ft-tal
támogatja a daganatos gyermekek gyógyulását!
Kérjük, küldje el SMS-ben a 71-es kódszámot a 13600-
as telefonszámra vagy hívja telefonon a 13600-at majd
a gépi hang után adja meg a 71-es kódot!
Ezzel biztosítjuk a leukémiás és daganatos beteg
gyermekek gyógyulásához nélkülözhetet len
fertőtlenítő, tisztító eszközök, ún. steril csomagokat,
valamint a családok szociális segélyezését, anyagi
támogatását a gyógyuláshoz vezető úton.

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

Jakus Földmunka Kft.Jakus Földmunka Kft.

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

Mindenfajta
• gépi földmunka
• sitt elszállítás

Mindenfajta
• gépi földmunka
• sitt elszállítás

• ömlesztett anyag
szállítás 25 tonnáig

• fűnyírás, favágás
• úthengerezés

• ömlesztett anyag
szállítás 25 tonnáig

• fűnyírás, favágás
• úthengerezés

FELKER GYÖRGY
regisztrált villanyszerelőként

vállalom:
• új mérőhelyek kiépítését

• régi mérőhelyek áthelyezését,

szabványosítását

• teljesítménybővítést

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.

Telefon: 06 30 496 5032

Megbízható

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS

hétvégén és
ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!
Bontás nélkül, garanciával!

Vitányi László
Telefon:

06 70 303 60 03

dugulaselharitasmostazonnal.hu
Vitus Duguláselhárítás

Nyílászáró- és
árnyékolástechnikai szerelés!

Egyedi méretű műanyag-,
fa nyílászárók;

beltéri ajtók, párkányok;
lakossági és ipari garázskapuk;

redőnyök, redőnykapuk;
szúnyoghálók, reluxák,

szalagfüggönyök
gyártása és beépítése rövid határidővel.

Ingyenes felméréssel, árajánlat készítéssel.

Munkáinkra otthonfelújítási
támogatás igényelhető!

Sipos Tamás
Adony

Telefon:
06 20 381 81 04

E-mail:

tamas.sipos81@gmail.com

www.kiskapocs.hu kapocs@kiskapocs.hu•Télelo

Halárusítás
Pusztaszabolcson

a Zörényi gumis udvarban!

2022. december 22.

12 és 15 óra között

Előrendelést felveszünk
a helyszínen, vagy a

06 20 347 86 82
telefonszámon!
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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. december
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