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A magyarországi éghajlat sajátosságaiból adódóan, mestersé-
gesen kell pótolni a hiányzó vízmennyiséget, ezért szükséges 
a vízpótló öntözés.  Az automatikus öntözőrendszer felügye-
let nélkül, megbízhatóan működik távollétében is.

A teljes öntözőrendszer a föld alá van telepítve, ezáltal egyrészt láthatatlan, más-
részről nem zavarja a kert gondtalan használatát. Tehát az öntözőrendszer látszó-
lag mintha ott sem lenne, viszont az öntözés sohasem marad el. Az öntözőrendszer 
számos további feladatra képes, például figyeli az esőt, lehet vele műtrágyázni a ker-
tet, hűteni a tetőn keresztül a házat, sőt van, aki a kutya friss vizéről is az öntöző-
rendszer keretein belül gondoskodik – a lehetőségek csaknem korlátlanok! Az ön-
tözőrendszer alkatrészei határozzák meg az alapvető minőséget. A főalkatrészek 
(mágnesszelep, vezérlő, szórófejek) esetén nincs értelme minőségi kompromisszu-
mot kötni – minimális pénzmegtakarítással tartós bosszúságot „vásárolunk” ma-
gunknak. A gyengébb minőségű szórófejek egyenetlenül öntöznek, meg-megáll-
nak, ha nem azonnal, akkor pár héten belül. 

Alapos felmérés, tervezés
Hogy jól kitalálhassuk, hogyan, miből és mennyit, szakember által elvégzett pontos 
felmérés és tervezés szükséges.
Kivitelezés
Adott egy kupac anyag, adott egy vastag tervcsomag. Hogyan is lesz ebből öntö-
zőrendszer? Nagyon egyszerű: precíz és kreatív munkával. Innentől mindegy, ki 
csinálja; az a lényeg, hogy jól csinálja. Vigyázat: magukat szakembereknek nevező 
kontárok ugyanúgy hemzsegnek, mint lelkes amatőrök, akik eddig nem is tudták 
magukról, hogy voltaképpen szakemberek.
Néhány tulajdonság ami, soha nem jutott még az eszünkbe:
•  Az öntözés egyenletes, a jól megtervezett vízeloszlásnak köszönhetően: nem tör-

ténhet meg az, hogy a kert egyik része túl sok, a másik túl kevés vizet kap. 
•  Kertje üde, ápolt lesz egész évben, gyönyörű növények, puha és tömött gyep várja haza.
•  Az öntözőrendszer láthatatlan: csupán az öntözés idejére emelkednek ki a szóró-

fejek a földből.
•  Légfrissítő hatása van: a rendszeres öntözés leköti a port, friss, üde levegőt varázsol.
•  A jó öntözőrendszer vizet takarít meg: nincs túlöntözés, nem felejti nyitva a csa-

pot órákra: pontosan, egyenletesen öntöz.
•  Mivel az öntözés a hajnali órákban javasolt, minimális a párolgási veszteség, így 

akár 50-60% víz ára is zsebben marad.
•  Csökken a gombás megbetegedések esélye, mivel a kora reggeli öntözést követő-

en hamar felszárad a nedvesség a levelekről.
•  Az öntözőrendszer intelligens: esőben (és utána akár napokig) nem öntöz.
•  Az öntözőrendszer növeli ingatlanja értékét.
•   Az öntözőrendszer sokszorosan megtérülő beruházás!

Öntözőrendszer-tervezés, kivitelezés anyageladás: 
Agroker Áruház Kecskemét, 

Halasi út 29. +36 76 506 100 
www.agrokeraruhaz.hu

Öntözés nélkül nincs szép kert!

NYÍLÁSZÁRÓ TECHNIKA 
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06 30/428-1252 • 06 20/954-2660
www.uvegkocka.hu

Ingyenes helyszínI felmérés! hívjon még ma!

OTTHON
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A szürke téli napok után a tavaszi napsugarak előtérbe helyezik a függönyöket. Az 
új évszak frissességet, megújulást hoz magával. Egy könnyed, lenge, világos vagy vi-
dám színű függöny igazi tavaszi hangulatot teremthet a lakásban.

Eben az évszakban ismét előkerülnek a vi-
rág mintás, vékonyabb, fényáteresztő füg-
gönytextíliák. Azonban érdemes átgondol-
ni, hogy melyik helyiségbe milyen függönyt 
helyezünk el, hiszen ezek folyamatosan jelen 
vannak életünkben.

A nappaliba tavasszal egy vékony, világos, az 
ülőgarnitúrával harmonizáló színű függönyt 
érdemes felrakni. Manapság nagyon divato-
sak az organza anyagból készült, lenge dara-
bok, amelyek átengedik a fényt. 

A konyhába már lehet egy kicsit bohókásabb, 
mintás anyagot választani, hiszen ebben a 
helyiségben egyébként is vidámabb színek 
uralkodnak. A színesebb környezettől pedig 
még a munkakedvünk is fokozódhat a kony-
hában. Itt a két oldalra kikötős függöny meg-
oldás is szóba jöhet, akár egy-egy szalaggal.

A hálószobában az elmaradhatatlan sötétítő-
függöny mellé ugyancsak egy finomabb anya-
gú függönyt érdemes helyezni. A sötétítő és a 
vékonyabb függöny kombinációja visszatük-
rözheti az ágytakaró és a párnák színjátékát. 

A gyerekszoba megenge-
di a játékosságot, némi bo-
hóságot, azonban itt is érdemes 
fényáteresztő anyagot használni, 
hogy a lámpafény helyett a természetes  
fényben játszanak a gyerekek, kímélve így 
a szemüket. A kedvenc mesehősökkel, figu-
rákkal tarkított függönyök biztosan vidámsá-
got csempésznek a legkisebbek szobájába.

A Siker Kft. méteráru kis- és nagykereskedés 
családi vállalkozásként már 26 éve szolgálja 
ki az üzleti és lakossági ügyfeleket, ha füg-
gönyről vagy más lakástextíliáról van szó. Az 
áruház 700 m2-en, igen széles választékkal 
várja a kedves vevőket. A lakosság is magas 
minőségből válogathat jó áron. A hozzáértő 
eladók készségesen kalauzolják a vevőket, és 
segítenek választani. Egyéni tanácsadás után, 
egyedi méretben és formában varrják meg a 
megálmodott függönyt vagy párnát, amikhez 
minden kiegészítő helyben kapható.

Siker Kft. 
Kecskemét

Szöveg: Vágsélei Csilla

Tavaszi függönyök a házban
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„KÖZLEKEDIK A CSALÁD” VETÉLKEDŐ
A vetélkedő célja a közlekedők figyelmének felhívása a bizton-
ságos, megfontolt, példamutató, balesetmentes közlekedésre.

Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottsága immár 
hatodik alkalommal szervezi meg a “Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedősoro-
zatot. A verseny elsődleges célja, hogy minél szélesebb körben felhívja az állampol-
gárok figyelmét a körültekintő, megfontolt és példamutató közúti közlekedési  
magatartás, továbbá a szülői példamutatás fontosságára.

A Bács-Kiskun megyei lakóhellyel rendelkező családok részére a Bács-Kiskun Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében – a Skoda Brill Kft. és a kecskemé-
ti Vadaskert támogatásával – 2017. május 6-án 9-17 óra között Kecskeméten, az OBI 
Áruház (Kecskemét, Izsáki út 12/b.) parkolójában kerül megrendezésre az Országos 
Rendőr-főkapitányság – az Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által meghirde-
tett közlekedésbiztonsági vetélkedősorozat megyei elődöntője. A Bács-Kiskun me-
gyei selejtezőre nevezhet minden olyan Bács-Kiskun megyei lakóhellyel rendelke-
ző család, ahol az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedély-
lyel, továbbá 6-17 év közötti gyermeket/gyermekeket nevelnek. Továbbjutás esetén 
a csapat összetételén nem szabad változtatni.

A Kecskeméten megrendezésre kerülő megyei selejtezőre jelentkezhetnek 
elektronikus úton a www.kozlekedikacsalad.hu internetes oldalon vagy sze-
mélyesen a vetélkedők napján, a területi versenyek helyszínein.

A nevezés díjtalan.

Nevezni telefonon is lehet a 06-76/513-336–os telefonszámon a résztvevők nevé-
nek, születési adatainak, lakcímének, valamint a felnőtt résztvevők telefonszámá-
nak, e-mail címének, továbbá egyikük gépjárművezetői engedély számának meg-
adásával.

A megyei selejtezőre jelentkező családokat különböző közlekedési témájú, hol já-
tékos, hol komoly szellemi és vezetéstechnikai ismeretet igénylő versenyfeladatok-
kal várják. A család közösen KRESZ elméleti tesztlapot tölt, a gyermekek kerékpáros 
ügyességi akadálypályán, motoros szimulátoron versenyeznek majd, a gépjármű-
vezető szülő pedig autós ügyességi akadálypályán próbálhatja ki magát, valamint 
vizsgabiztos jelenlétében forgalomban is vezet.

A versenyző családok a közösségi közlekedés fontos szabályaival ismerkedhet-
nek meg a DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ autóbuszos programján, vala-
mint elektronikus kvízjátékban is bizonyíthatják közlekedéssel összefüggő tájéko-
zottságukat. A megmérettetésen számíthatnak alkoholos befolyásoltságot szimulá-
ló szemüvegben elvégzendő feladatra, valamint egyéb kirakó- és közlekedési logi-
kai játékra, rejtvényfejtésre is. A versenyben hangsúlyt kap az elsősegélynyújtás is, 
amellyel kapcsolatban elméleti és gyakorlati feladatsor is várható.

A megyei elődöntőn legeredményesebben szereplő család lehetőséget kap a 2017. 
június 10-11-én, Budapesten megrendezésre kerülő országos versenyen való 
részvételre, Bács-Kiskun megye képviseletére, továbbá minden résztvevő család a 
Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által felajánlott tárgyjutalomban 
részesül.

Az országos verseny díjait az Autós Nagykoalíció biztosítja, a fődíj egy Skoda Rapid 
Spaceback személygépkocsi és több más értékes nyeremény.

Az országos döntőre közvetlenül is lehetőség van jelentkezni interneten. Ehhez 
2017. május 2. és 2017. június 7. között a vetélkedő honlapján öt fordulóban játékos 
feladatok teljesítésével van lehetőség a pontgyűjtésre. Az a család jut az országos 
döntőbe, aki a verseny ideje alatt a legtöbb pontot gyűjti.

Várnak minden versenyezni, a biztonságosabb közlekedésért tenni akaró családot!

www.police.hu

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
április 14. péntek 21:00-00:30 
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
A lemezjátszóknál: DJ Dexter, Slay R, 
Matt Tyb, Rolez, Flower
Belépőjegyek:
NORMÁL BELÉPŐ: 14 év felett 1.300 
Ft/fő, 14 év alatt 900 Ft/fő. 
A normál belépőjeggyel az alábbi szol-
gáltatások vehetők igénybe: benti és 
kinti élménymedencék, jakuzzi, csúsz-
dák, benti termál medence, 25 méte-
res úszómedence, karibi terasz, pano-
ráma medence. 
Szaunavilág használatára is feljogo-
sító belépőjegy 14 év felett: 1.700 Ft/
fő, 14 év alatt 1.300 Ft/fő. 
A szaunák használatát 14 éves kor-
tól ajánlják, ugyanakkor a szaunavilág 
további szolgáltatásai (pl.: sószoba, 
jakuzzi) 14 éves kor alatt, felnőtt fel-
ügyelete mellett is igénybe vehetők.
A rendezvényen a belső étterem és a kari-
bi teraszon található koktélbár is üzemel.

április 16. vasárnap 10:00-18:00 
HÚSVÉTI PROGRAMOK
Helyszín: élményfürdő

április 22. szombat 9.00-11.00 és 
14.00-16.00 
RÉGIÓS VÍZILABDA UTÁNPÓTLÁS 
ÖSSZETARTÁS
Helyszín: 50 m-es medence

április 22. szombat 21:00
NATURISTA SZAUNA EST
Helyszín: Kecskeméti Fürdő szaunavilága
PROGRAMOK
21:00 - érkezés
21:45 - bemelegítés: gyümölcsös ola-
jok barackpálinka felhőben
22:45 - bőrkezelés: sókristály jeges na-
ranccsal 
23:45 - bőrápolás: lime tejszínes jog-
hurtkrémben
00:30 - záróra
Részvételi díj: 2.600,-Ft.
Szaunamesterek: Kecskés István és 
Fekete László
Az este folyamán gyógynövényes tea 
kínálással kedveskednek Vendégeik-
nek! A gyertyafény és a hangulathoz 
illő zene most sem maradhat el, kelle-
mes pihenést biztosítva a szaunázás 
szerelmesei részére.
A szaunavilág korlátozott befogadó-
képessége miatt a részvétel előze-
tes regisztráció után lehetséges. Re-
gisztrálni a Kecskeméti Fürdő recepci-
óján személyesen, vagy a recepcio@
kecskemetifurdo.hu e-mail címen lehet 
2017. április 20. csütörtök 21.00 óráig. 

április 23. vasárnap 9.00-11.00 és 
14.00-16.00 
RÉGIÓS VÍZILABDA UTÁNPÓTLÁS 
ÖSSZETARTÁS
Helyszín: 50 m-es medence

április 28. péntek
ORSZÁGOS ÚSZÓ VIDÉKBAJNOKSÁG
Helyszín: 50 m-es medence

április 29. szombat
ORSZÁGOS ÚSZÓ VIDÉKBAJNOKSÁG
Helyszín: 50 m-es medence

április 30. vasárnap
ORSZÁGOS ÚSZÓ VIDÉKBAJNOKSÁG
Helyszín: 50 m-es medence

Kecskemét,  
Csabai Géza krt. 5. 

Tel.: 76/500-320 
www.kecskemetifurdo.hu

KATONA JÓZSEF 
SZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ 
CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG
április 20. csütörtök 19:00 Nagy L. b.
április 21. péntek 19:00 Bérletszünet
április 27. csütörtök 19:00 Bérletszünet

MÁGNÁS MISKA
április 16. vasárnap 15:00 Bérletszünet

A MANÓVIZSGA
április 25. kedd 15:00 Gárdonyi G. b.
április 28. péntek 11:00 Óvodás b.
VŐLEGÉNY
április 14. péntek 19:00 Bemutató -  
Katona J. b.
április 15. szombat 19:00  Fekete T. b.
április 18. kedd 19:00 Gózon Gy. b.
április 23. vasárnap 15:00 Gombaszö-
gi E. b.
április 23. vasárnap19:00 Jászai M. b.
április 25. kedd 19:00  Páger A. b.
április 26. szerda17:00  Bajor G. b. - 
Nulladik óra
április 28. péntek 19:00 Németh L. b.
április 29. szombat 19:00 Radó V. b.

GABLER HEDDA
április 19. szerda 19:00 Kiss M. b.
április 22. szombat 15:00 Honthy H. b.
április 22. szombat 19:00 Berky L. b.

KELEMEN LÁSZLÓ  
KAMARASZÍNHÁZ

BOLERO VERS-TÁNC-SZÍNHÁZ
április 11. kedd 19:00
április 12. szerda 19:00
április 23. vasárnap15:00

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
április 20. csütörtök 15:00
április 29. szombat15:00

JÁNOS VITÉZ
április 21. péntek 15:00
április 22. szombat 19:00

HHH ANGYALOK KARA
Halmozottan Hátrányos Helyzetű  
Angyalok Kara 
Utcaszínházi alkotóközösség
április 27. csütörtök 19:00

CARMEN
április 28. péntek 19:00

RUSZT JÓZSEF  
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

APÁTLANUL (PLATONOV)
április 18. kedd 14:30

KATONA JÓZSEF, AVAGY LÉGY A 
PÓKOK KÖZÖTT FICKÁNDOZIK
április 30. vasárnap 15:00

Kecskemét, 
Katona József tér 5. 

Tel.: 76/501-170,  
kecskemetikatona.hu
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9:30 - 10:00 MŰVÉSZET A TÖRTÉNE-
LEMBEN – kiállítás megnyitó
A Művészparkban tevékenykedő festő 
és rajzművészek korábbi műveiből ösz-
szeállított kiállítás megnyitója
Petőfi Sándor Művelődési Központ aulája
10:00 - 18:00 MŰVÉSZPARK  - sze-
münk előtt születnek a remekművek
A régió településeiről érkezett több tu-
cat festő és rajzművész alkot egy idő-
ben, festői környezetben
Petőfi műfordítói szoborpark
10:00 - 18:00 KERÁMIAUDVAR AZ ÁG-
NES GALÉRIÁBAN
Neves keramikusok munkáinak kiállítá-
sa és vására az Ágnes Galériában és az 
üzlet előtti területen
10:00 - 18:00 BEM JÓZSEF TÁBORÁ-
NAK PROGRAMJAI
Luther tér – Város kemencéje parkban
10:00 - 18:00 LEVENDULA GYERMEK-
PARK PROGRAMJAI
Luther sétány teljes hosszában
10:00 - 10:30 A PETŐFI KULTURÁLIS 
FESZTIVÁL HIVATALOS MEGNYITÓJA
Erkel Ferenc pódium (kisszínpad, Petőfi 
tér- Petőfi szobornál)
10:30 - 12:00 CSINÁLJUK NAGYBAN - 
A KULTÚRA ÉS A HAGYOMÁNYŐRZÉS 
NAGYMESTEREI, MAGYARORSZÁGON 
–konferencia az ország legnagyobb kul-
turális fesztiváljait szervező szervezetek 
képviselőinek előadásával
· Kurultaj
· Savaria Történelmi Karnevál
· Tavaszi Emlékhadjárat
Petőfi Sándor Művelődési Kp. színházterme
11:00 - 18:00 Kis film - nagy élve-
zet, avagy kérsz egy rövidet?  BUSHO 
NEMZETKÖZI RÖVIDFILM FESZTIVÁL
Kisfilmek folyamatos vetítése az érkező 
művészek alkotásaiból, a Petőfilm be-
mutatója - Filmcsarnok
11:00 - 11:45 A HÁROM KISMALAC
A Százszorszép Óvónői Bábcsoport elő-
adása
Erkel Ferenc pódium (kisszínpad,  
 Petőfi tér)

12:00 - 13:30 GOOD COMPANY KON-
CERT - A kisteleki, elsősorban akuszti-
kus hangszereket megszólaltató Good 
Company együttes újra fellép a Petőfi 
Kulturális Fesztiválon
Erkel Ferenc pódium (kisszínpad, Pe-
tőfi tér)

14:00 - 15:30 FERENCZI GYÖRGY ÉS A 
RACKAJAM ZENEKAR KONCERTJE
A Rackajam együttes műsorában össze-
olvad a magyar kultúra, és a rock'n'roll 
forradalom szeretete. Így fér össze a ka-
lotaszegi hajnali, Petőfi és Gérecz verse-
ivel, illetve Jimmy Hendrix zenéjével.
Erkel Ferenc pódium (kisszínpad, Pe-
tőfi tér)

14:00 - 14:30 1948-1949-ES KATONAI 
ÜTKÖZET
Katonai ütközet a városközpontban a 
magyar és az osztrák katonák közötti 
látványos csatajelenet imitálásával
Petőfi tér

15:00 - 16:00 VARRÓ DÁNIEL ÍRÓ ZE-
NÉS IRODALMI MŰSORA
Petőfi Korzó Kávéház terasza
16:00 - 19:00 NÉPTÁNCCSOPORTOK 
FELLÉPÉSE
Szivárvány Néptáncegyüttes
Izsáki Sárfehér Néptánc Egyesület
Majossa Hagyományőrző Egyesület
Hétszínvirág Néptánciskola csoportjai
Erkel Ferenc pódium (kisszínpad, Pe-
tőfi tér)

17:00 - 18:00 KÖNYVBEMUTATÓ ÉS 
BESZÉLGETÉS BENKŐ LÁSZLÓ, ÍRÓVAL
Petőfi Korzó Kávéház terasza

19:00 - 22:00 JÁNOS VITÉZ DALJÁTÉK 
BEMUTATÓJA
Kacsóh Pongrác daljátéka Petőfi Sán-
dor azonos című elbeszélő költemé-
nyét veszi alapul, még gazdagabbá, me-
sésebbé varázsolva azt. Kukorica Jancsi 
és a szépséges Iluska méltán elhíresült 
történetét a kecskeméti Katona József 
Színház művészei Szente Vajk rendezé-
sében elevenítik fel.

További info: www.petofifesztival.hu

CIRÓKA  
BÁBSZÍNHÁZ

NAGYTEREM
MINDEN EGÉR SZERETI A SAJTOT
április 11. kedd 10 óra
április 12. szerda 10 óra
április 25. kedd 10 óra

HAMUPIPŐKE
április 11. kedd 14 óra
április 19. szerda 14 óra
április 12. szerda 14 óra
április 20. csütörtök 14 óra
április 21. péntek 14 óra
április 25. kedd 14 óra 
április 27. csütörtök 14 óra
április 28. péntek 14:30

BAGOLY, AKI FÉLT A SÖTÉTBEN
április 19. szerda 10 óra
április 20. csütörtök 10 óra
április 21. péntek 10 óra

TÜNDÉR BALLONKABÁTBAN
április 23. vasárnap 10:30

KISTEREM
KISTIGRIS ÉS KISMACKÓ
április 10. hétfő 10 óra
április 11. kedd 10 óra
április 19. szerda 10 óra
április 20. csütörtök 10 óra
április 21. péntek 10 óra
április 24. hétfő 10 óra
április 25. kedd 10 óra
április 26. szerda 10 óra
április 27. csütörtök 10 óra
április 28. péntek 10 óra

Kecskemét, Budai u. 15. 
06-76/482-217, Fax:76/486-635 

ciroka@ciroka.hu , www.ciroka.hu

Kerekegyháza Város Önkormányzata 8. 
alkalommal szervezi meg a Bográcsos 
Ételek Főzőversenyét 2017. május 13-
án, szombaton Kerekegyházán.
Helyszín: Kerekegyháza, Szent István tér
8 óra Főzőhelyek elfoglalása, előkészület 
a főzéshez, 9 óra Főzőverseny ünnepé-
lyes megnyitása, ágyúlövés, tűzgyújtás
Zsűrizés: 12-14 óra
Zsűri elnök: Pető István Venesz-díjas 
mesterszakács
Eredményhirdetés: 17 óra
A díjakat átadja: Dr. Kelemen Márk 
polgármester és Pető István szűri elnök
Díjak: a versenyben bronz, ezüst, arany 
és diploma fokozatú értékeléseket kap-
nak résztvevők.

Kísérő programok: 
12-18 óra: Helyi és meghívott művé-
szeti csoportok, együttesek fellépése
Tájékoztatás és jelentkezés 2017. áp-
rilis 28-ig a Katona József Művelődési 
Házban Németh Mariannál, vagy Görbe 
Gézánénál (Kerekegyháza, Szent István 
tér 12., tel.: 76/371-064, 70/452-0912)

További info: www.kerekegyhaza.hu

VIII. BOGRÁCSOS ÉTELEK FŐZŐVERSENYE HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT
április 7-15. 10-18 óráig ÁLLATI NAPOK KECSKEMÉTEN! 
HÜLLŐ ZOO KIÁLLÍTÁS ÉS BÖRZE
Hüllők, kisemlősök, rovarok, közel 50 állatfaj. Állatsimogató. Kristályok, marokkövek, 
ásványékszerek. 
Jegyárak: felnőtt 700 Ft, gyermek-diák-nyugdíjas 500 Ft, csoportos 300 Ft

április 13-án, és/vagy 18-án 8-16 óráig „Így tedd rá!” SZÜNIDEI JÁTSZÓNAP 
5-10 éveseknek. A szünidei napköziben játékos formában ismertetik meg a gyere-
kekkel a  népzenét, néptáncot.
Részvételi díj ebéddel: 4.000. Ft /fő / nap
Jelentkezni a részvételi díj egyidejű befizetésével a Hírös Agóra Kulturális Központ 
jegypénztárában munkanapokon 14 és 19 óra között lehet.
Információ: Lángné Nagy Mária 76/503-880 langmari@hirosagora.hu

április 17., hétfő 18-22 óra ÖRÖKZÖLD PARTY
Zenél: Varga Peti és Társa Belépődíj: 1400 Ft

Kecskemét, Deák Ferenc tér 1., Tel.: 76/503-880, 
www.hirosagora.hu, hirosagora@hirosagora.hu

SZÓRAKATÉNUSZ  
JÁTÉKMÚZEUM ÉS 
MŰHELY
Április 15. szombat 10.00–16.00
„A sárga PIXEL-es út”
GYAKORLAT TESZI A JÁTÉKMESTERT – 
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

· Hallottál-e már versenyekről a vide-
ojátékok világában? 
· Tudod-e, hogyan lehet egészsége-
sen játszani? 
Konzolos játékokkal és beszélgetés-
re várnak.

Előadások: 
A videojátékos kultúrákról 11:30-
kor (kicsiknek)
Az emberi hatásokról 14:30-kor 
(nagyoknak)

A programot a Pixel - Az Elektronikus 
Kultúráért Egyesület vezeti

Részvételi díj: 450 Ft

Április 15. szombat 10.00–12.00
TOJÁSÍRÁS
Legalább két főtt tojást vigyél  
magaddal!

Április 22. szombat 10.00–12.00
AGYAGJÁTÉKOK

Április 22. szombat 16.00–17.30
APRÓK TÁNCA
Tavaszi játékok – kézművesség: 
agyagbárány készítés

Április 29. szombat 10.00–16.30
TÁRSASJÁTÉK NAP

Április 29. szombat 10.00–18.00
XXIII. KECSKEMÉTI SÁRKÁNY-
ERESZTŐ TALÁLKOZÓ
Helyszín: a Kápolna rét 
A rendezvény ingyenes!

Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu

www.facebook.com/szoraka
76/481 469
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KARRIER

Sok olyan kérdés van, ami 
a legtöbb interjún előkerül 
a HR-es részéről. Az egyik 
ilyen tipikus kérdés arra vo-
natkozik, hogy miért szeret-
nénk váltani vagy korábban 
miért váltottunk egyik hely-
ről a másikra.

Melyek a leggyakrabban használt indokok?
•  anyagiak – szeretnék többet keresni mint az előző munkahelyemen
•  szakmai fejlődés hiánya – nem volt lehetőség a fejlődésre
• kihívás keresése
•  munkahelyi légkör – vezetési stílussal és/vagy kollégákkal való ütközés
•  elismerés – a vezetőség nem becsüli meg a munkámat
Persze a fentiek közül mindegyik jó indok arra, hogy váltsunk azonban nem 
mindegy, hogy ezt hogyan kommunikáljuk.

Merjük elmondani!
Nyilvánvalóan a korábbi munkahelyünkről való panaszkodás rossz fényt vet 
ránk, azonban ha a szakmai szempontokat tartjuk szem előtt (nem érzelmi ala-
pokon nyugszik az indokunk) és diplomatikusan fogalmazunk az sokkal célra-
vezetőbb lesz mint egy kitalált, kényelmes indok.

Nem árt ilyenkor azt is figyelembe venni, hogy az őszinte kommunikációval 
megelőzhető egy jövőbeni csalódás is. Előfordulhat ugyanis, hogy az új helyen 
is idővel hasonló helyzetbe kerülnénk. Ezt megelőzve érdemes azt is meg-
osztani a HR-essel (hacsak nem kényszerből keresünk új helyet), hogy milyen 
munkahelyet keresünk, mi a fontos számunkra.

Ezért arra bíztatunk mindenkit, hogy merje elmondani azokat az okokat, ame-
lyek mindenki számára érhető indokok mint például, hogy sosem lehetett el-
érni a vezetőt, ezért nem tudott haladni a munkával.. Azok az indokok ame-
lyek nem a személyes haragra épülnek, hanem amelyeket mások ugyanúgy jo-
gosnak érezhetnek sokkal előrébb visznek majd, mint a konkrétumok nélkü-
li sablonválaszok.

Felkészülés
Ahhoz, hogy őszintén tudjunk válaszolni fel kell készülnünk a vállalatból és a 
megpályázott pozícióból. Érdemes azzal is számolni, hogy előfordulhat, hogy 
a HR-es nem csak a jelenlegi váltás okáról érdeklődik, hanem minden egyes 
váltásunkra kíváncsi. Nem jó ilyenkor, ha mindegyiknél ugyanazokat az oko-
kat hozzuk fel (pl. rossz volt a főnök mindenhol), mert azután azt gondolhat-
ják, hogy mi nem tudtunk kijönni másokkal.

Szabó Diána
cvonline.hu

Interjúkérdés: Mi a váltás oka?

Á L L Á S T  K Í N Á L

KŐMŰVES és  segédmunkás 
munkavá l la lókat  keresünk, 
kecskemét i  munkavégzésre , 
hosszú távra .  Ép í tő  S imon Kf t . 
É rd . :  20/  470-4209

OTP Ingat lanpont  so l tvadker t i 
i rodá jába ingat lanér tékes í tő t 
keresünk.  Je lentkezn i  lehet : 
sz i la j . zo l tan@otp ip .hu   c ímen.

SZERSZÁMGÉPTESZTELŐ mun-
kakörbe munkatársakat  ke-
resünk két  műszakos  mun-
karendbe,  kecskemét i  mun-
kavégzésse l .  Je lentkezés : 
Trenkwalder  K f t .  6000 Kecs-
kemét ,  Bat thyány  u tca  10. 
Te l . :  06209560131 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

TEKERCSELŐ munkakörbe mun-
katársakat  keresünk két  mű-
szakos  munkarendbe,  kecske-
mét i  munkavégzésse l .  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06209560131 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

BETANÍTOTT fémipar i  munka-
társ  munkakörbe munkatársa-
kat  keresünk két-három mű-
szakos  munkarendbe,  kecske-
mét i  munkavégzésse l .  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06209560131 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

RAKTÁROS munkakörbe,  ta r-
goncavezető i  tapasz ta la t -
ta l  rende lkező  munkatársa-
kat  keresünk két-három mű-
szakos  munkarendbe,  kecske-
mét i  munkavégzésse l .  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06309813301 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.
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I M P R E S S Z U M

Hírös Vidéki Infó
Megjelenik havonta  

25.500 példányban.

Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László

Szerkesztőség:
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 13.

Tel./fax.: + 36 76 498 479
www.videkiinfo.hu
videki@keszin.hu

Nyomda: Lapcom Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Terjesztési területek:
Kunszentmiklós, Szabadszállás, Kiskőrös, 

Soltvadkert, Kecel, Orgovány, Ladánybene, 
Kerekegyháza, Ágasegyháza, Tiszakécske, 

Lakitelek, Nyárlőrinc, Izsák

További lerakati pontok:
Felsőlajos, Kunbaracs, Kunadacs, 

Fülöpháza, Fülöpszállás, Csengőd, Páhi, 
Tabdi, Kunszállás,  Kaskantyú, Bócsa, 
Tázlár, Bugacpusztaháza, Szentkirály, 

Soltszentimre, Fülöpjakab, 

A hirdetések tartalmáért  
felelõsséget nem vállalunk!

ÖSSZESZERELŐ munkakör-
be keresünk munkatársa-
kat  egy-két  műszakos  mun-
karendbe,  kecskemét i  mun-
kavégzésse l .  Je lentkezés : 
Trenkwalder  K f t .  6000 Kecs-
kemét ,  Bat thyány  u tca  10. 
Te l . :  06309813301 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

GÉPKEZELŐ poz íc ióba munka-
társakat  keresünk három mű-
szakos  munkarendbe.  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06209560131 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

OPERÁTOR munkakörbe ke-
resünk munkatársakat  fo lya-
matos  12 órás  munkarend-
be 3+3 vá l tásban,  kecskemé-
t i  munkavégzésse l .  Je lentke-
zés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06309813301 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

TARGONCAVEZETŐ poz íc i -
óba keresünk munkatársa-
kat  három műszakos  mun-
karendbe,  kecskemét i  mun-
kavégzésse l .  Je lentkezés : 
Trenkwalder  K f t .  6000 Kecs-
kemét ,  Bat thyány  u tca  10. 
Te l . :  06309813301  E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

CSALÁDI  HÁZ

TISZAKÉCSKÉN 360 nm-es,  11 
szobás  csa lád i  ház .  Ár :  35 .5 
MFt  Te l . :  70/686-5151

TISZAKÉCSKÉN 50 nm-es,  2 
szobás ,  4  éves  csa lád i  ház .  Ár : 
14 .5  MFT Te l :70/686-5151

TISZAKÉCSKÉN 70 nm-es,  ú j -
ép í tésű ,  2  szobás  csa lád i  ház . 
Ár :  15 .5  MFt  Te l :70/686-5151

KEREKEGYHÁZÁN 180 nm-es 6 
szobás  csa lád i  ház .  Ár :  18 .5 
MFt  Te l :70/686-5151

SZABADSZÁLLÁSON 100 nm-es 
3  szobás  csa lád i  ház .  Ár :  11 
MFt  Te l :70/686-5151

CSENGŐDÖN 5.142 nm-es te l -
ken,  120 nm-es,  3  szobás , 
összközműves ház .  Ár :  5 .9  MFt 
Te l :70/686-5151

IZSÁKON 2 szobás  összkom-
for tos  80 m2-es  csa lád i  ház 
1000 m2-es  te lken Ár :  5 ,2  MFt 
Te l :70/198-2729

VENDÉGLÁTÁS

TISZAKÉCSKÉN működő 200 
nm-es vendég lá tó  egység e l -
adó.  Ár :  24  MFt  Te l :70/686-
5151

TELEK

TISZAKÉCSKE Kerekdomb 4982 
nm-es te lek  e ladó.  Ár :  7  MFt 
Te l :70/686-5151

TISZAKÉCSKE Kerekdomb 4050 
nm-es te lek  e ladó.  Ár :  3  MFt 
Te l :70/686-5151

FÜLÖPHÁZÁN 6,4  hektáros 
ÖKO-gazdá lkodásos  gyümöl-
csös  BÉSZ-sze l ,  Ár :  69  MFt 
Te l :70/686-5151

TISZAKÉCSKE-T iszabög 2111 
nm-es be l te rü le t i  te lek  e ladó. 
Ár :  2  MFt  Te l :70/686-5151

I N G A T L A N

ELADÓ Nyár lő r inc  kü l te rü le-
tén  a  44-es  főút  mentén fe lú j í -
to t t  lakás  cé l já ra  szo lgá ló  ta-
nya ,  506nm k ive t t  és  5083nm 
szántó  te rü le t te l .  Iá :5 ,7Mf t , 
0630/28-36-338

I N G A T L A N  V É T E L

JÓ ÁLLAPOTÚ csa lád i  házat 
keresek megvéte l re  Kecske-
mét  köze lében.  Kü l te rü le t i , 
k i függesz téses  nem érdeke l ! 
30/593-8175

A D Á S - V É T E L

ÉREMBOLT vásáro l  rég i  pén-
zeket ,  k i tünte téseket ,  bé-
lyeggyű j teményt ,  képes lapo-
kat ,  pap í r rég iséget  és  mi l i tá r is 
tá rgyakat .Kecskemét ,  Ceg-
léd i  u .  74.  06-20/573-2599  
www.krozus .gpor ta l .hu

V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádogos 
gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú rógépet , 
gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO hegesz tő t , 
műszerészesz tergát ,  marógé-
pet ,  kompresszor t ,  inver ter t , 
k is  gépeket .  0670/624-5475

S Z O L G Á L T A T Á S

V IZES,  sa lé t romos fa lak  u tó-
lagos  sz igete lése  acé l lemez-
ze l ,  in jek tá lássa l ,  fű része lés-
se l .  06-20/347-1500 www.
abereny i .hu

REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jeskörű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  Pre-
c íz  munka,  kedvező ár .  06-
20/624-1272,  06-70/265-
6065

 REDŐNY szerv iz !  Lesza-
kadt ,  nem működő redőnyök 
te l jeskörű  jav í tása ,  gur tn ik 
cseré je .  06-20/543-6161,  06-
30/919-0446

SZOBAFESTÉS-mázo lás ,  tapé-
tázás ,  hősz igete lés ,  melegbur-
ko lás ,  p rec íz  munka kedvező 
ár .  20/953-8979,  20/387-7068

REDŐNYMESTER Redőny,  re lu-
xa ,  szúnyoghá ló  jav í tása-cse-
ré je  garanc iáva l .  Gur tn i  és 
zs inór  csere !  Te l . :06-70/658-
3516

ASZTALOSMUNKÁK bútorok 
kész í tése  fábó l- lapbó l  ked-
vező  áron.  0670/677-25-77, 
asz ta loske l l@gmai l .com

M E Z Ő G A Z D A S Á G

MUHAR,  kö les  és  szudá-
n i  fűmag kapható !  Te l . :  06-
20/941-5540

Á L L A T

NAPOS és  e lőneve l t  cs ibe  kap-
ható :  húsh ibr id  és  ket tőshasz-
nos í tású  Tet ra-H!  Te l . :06-
20/941-5540

TOJÓHIBRID jé rce  kapható :  20 
hetes !  Te l . :06-20/941-5540

T Á R S K E R E S É S

45 ÉVES függet len  fé r f i  ke-
res  f ia ta labb,  függet len  lány t 
ta r tós  kapcso la t  reményében. 
06-20/467-1192

36 éves  függet len ,  rendezet t 
körü lmények közöt t  é lő  s rác 
keres i  korban hozzá i l lő  füg-
get len  lány  ismeretségét  ta r-
tós  kapcso la t  cé l jábó l .  06-
20/467-11-80
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