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Szolgáltatók
rovattal

Kecskemét város jóvoltából tavaly a Hírös Vágta olyan környezetbe költözhe-
tett, amelyet kifejezetten lovak és lovasok részére építettek. A rendezvényt ez-
úttal is ezen a patinás helyszínen rendezzük meg. Az Izsáki úton levő Rudolf 
laktanya a 8. Tersztyányszky huszárezred számára készült 1887-ben Lechner 
Ödön tervei alapján. A törzsépület mellett megtalálható a tisztek és altisztek 
épületei, a legénységi szállások, fürdőépület, fogda, öt istálló, két fedeles lo-
varda, beteg és gyanús lovak ellátó helyei.

Kecskemét városa elhatározta, hogy a Rudolf laktanya területén egy centru-
mot hoz létre az épülő Campus diákjai számára. A Hírös Vágta Szervező Bi-
zottságának célja, hogy az egykori huszár laktanyába visszahozza a lovat és a 
létesülő szabadidőközpontban megtalálja a lovassportok helyét is. Egy évente 
megrendezendő huszártalálkozó szervezésével pedig méltóképpen tiszteleg-
hetünk az országért vérüket adó egykori huszárok emléke előtt.

A vágtán kívül további kiváló programokkal várják a kilátogatókat a szer-
vezők. Többet között koncertekkel, olyan neves fellépők közül válogat-

hatunk, mint a Compact Disco, Szikora Róbert és 
az R-GO, Anna and the Barbies, Kodály Zoltán – 
Symphonic Live, illetve sokan mások. Augusztus 
20-án természetsen ünnepi tűzijátékkal és program-
mal (Háry, Háry, Háry táncfantázia) várják az érdek-
lődőket.

További információ:
www.hiros7.hu és keszin.hu

Kecskeméten 2017. augusztus 19-27. között rendezik meg 
a Hírös Hetet, melynek része lesz a Hírös Vágta is, ezen-
kívül számos koncert és program várja a kilátogatókat.

Ismét Hírös Hét
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X. KECSKEMÉTI SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY
SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENYT hirdet a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület a Hírös 
Hét Fesztivál keretében. 

A süteményeket a zsűri 2017. augusztus 27-én 
vasárnap délután 16 órakor értékeli Kecskemét 
Főterén (Városháza előtt). 

Leadási helyszín és időpont: Kecskemét Fő-
tér, 2017. augusztus 27., vasárnap 13 és 15 óra 
között 

A szervezők kérik a résztvevőket, hogy a süte-
ményeket aznap készítsék el, és a versenyre egy 
tálcányi mennyiséget (kb. 30 x 30 cm-es) vigye-
nek! 

Kiemelt kategória
„Az elmúlt 10 év nyertes süteményei” - az eddig 
díjat nyert sütemények 

Nevezési kategóriák
• Mézes sütemények
• Hagyományos és népi csemegék
• Kárpát-medencei különlegességek
• Kalácsok, pogácsák
• Nemzetek süteményei

A szakmai zsűri elnöke: Fodor István cukrász-
mester 

A sütemények arany, ezüst és bronzérmes ka-
tegóriában lesznek díjazva, a különdíjas süteményt a „7 híres sütemény 7 hí-
res emberről” sütemények közül választja ki a zsűri. 

Közönségdíj nyertese: a 10 kecskeméti háziasszony által legtöbb szavazatot nyert 
sütemény 

Jelentkezni 2017. augusztus 25-ig a sütemények receptjének beküldésével, név 
és elérhetőség megjelölésével a következő címeken lehet: engertnezs@gmail.com, 
szaszangela@gmail.com, fay.tamasne@gmail.com, Engert Jakabné, 6000 Kecske-
mét, Kristály tér 8. II/7. 

A Kecskeméti Lapok kiadásában ismét megjelenik a HÍRÖS VÁROSI SÜTEMÉNYEK 
kiadvány.

KISKŐRÖS 
AUGUSZTUS 20.
Tisztelettel meghívják Önt és kedves 
családját az államalapítás évforduló-
jának tiszteletére rendezett ünnepi 
megemlékezésre.
9:00 Ünnepi szentmise a katolikus 
templom melletti téren
A szentmisét bemutatja: Seffer Attila 
katolikus plébános
10:00 Ünnepi beszédet mond Font 
Sándor országgyűlési képviselő
10:30 Ünnepi műsor, Kenyérszentelés
Boráldás, A Szózat közös éneklése

 
Augusztus 20-án 12 órától közös 
kenyérsütésre várnak minden 
érdeklődőt a város kemencéjéhez.
A kenyérhez szükséges alapanyagokat 
a szervezők biztosítják.
Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a 
Petőfi Sándor Művelődési Központban 
személyesen vagy a 06 78 312 315-ös 
telefonszámon.

Ötletgazdák: Gyepesné Gabojsza és 
Szűcsné Marcsi

Szervezők: Kunság-Média Nonprofit 
Kft., Kiskőrösi Szlovákok Szervezte, Kis-
kőrös Város Önkormányzata

Helyszín: Tiszakécske, Sportcentrum 
mögötti szabadidőpark

SZÍNPADI PRODUKCIÓK:

14:00-14:45 Az Operett Voice Társulat 
musical műsora
Vendég: Mészáros Árpád Zsolt

15:00-16:00 Csüllög Edina és Vadas 
László: Karády dalok

16:00-16:45 Copacabana show - 
brazil táncműsor

17:00-18:00 May Fly

18:00-19:00 Szabó Leslie
19:00-19:30 A Kutyával Egy Mosolyért 
Alapítvány terápiás kutyás bemutatója

20:00-21:30 Lord

21:30 Zenés tűzijáték

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
Az Álomfogó Alapítvány könyvbörzéje, 
kirakodóvásár, légvár, büfék, a Boglárka 
Hagyományőrző Egyesület fajátékai

15:00-19:00 Buborék foci

A MILLENNIUMI EMLÉKPARKBAN: 
18:00 Szent István-napi ünnepi meg-
emlékezés, az új kenyér megáldása és 
megszentelése, városi kitüntetések, dí-
jak átadása.

A műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Tiszakécske Város Önkormányzata, 
Arany János Művelődési Központ és Vá-

rosi Könyvtár,  06-76/441-250

KEREKEGYHÁZA
Kerekegyháza újjáalapításának 160. 
jubileumi évfordulója alkalmából 
2017. szeptember 15-én, pénteken 
17 órától fotókiállítást és település-
történeti előadást rendeznek. 
Kérik a lakosságot, hogy amennyiben 
rendelkeznek Kerekegyházával kap-
csolatos régi fotókkal, emlékekkel jut-
tassák el a Katona József Művelődé-
si Házba!

Tel.: 76/371-064, 70/452-0912
e-mail: muvhaz@kereknet.hu

XX. TÉRSÉGI KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a kistérségi települések össze-
fogása révén immár 20 éve nagy figyelmet fordít arra, hogy megismertesse 
és megszerettesse a helyben megtermelt kiváló minőségű élelmiszereket, va-
lamint az egyedi kézműves termékeket a látogatókkal. Ennek fő helyszíne a 
Hírös Hét Fesztivál, augusztus 19-27. között. 

A Hírös Hét fesztiválon belül a tavalyi helyszín, a Hírös Forrás szökőkút környéke ad 
helyet a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Aranyhomok Portéka Térsé-
gi Tanyai Termék és Kézműves Vásárnak, ahol a térség 20 települése mutatkozik be 
egy nagyszabású térségi seregszemlén több mint 200 értékesítővel és kiállítóval. 

A kiállítás megrendezésével a szervezők legfőbb szándéka, hogy a látogatók meg-
ismerjék a környező települések értékeit, sokszínű kulturális és turisztikai kincseit, 

vonzerőit, azokat a helyi és térségi gazdákat, kézműveseket, akik minőségi, biztonságos, e tájegységre jellemző alapanyagokból 
készült és egyedi termékeikkel magasabb kulináris és esztétikai élményt nyújtanak tudatos vásárlóiknak.  

A rendezvény idén több különlegességgel bővül. Az újdonságok közé tartozik, hogy két új tagtelepülés, Bugac és Bugacpusz-
taháza is megmutatja értékeit. A kiállítást megelőzően meghirdették a III. Aranyhomok Térségi Lekvárversenyt, amelynek ered-
ményhirdetése a kiállítás ideje alatt történik. Ezen kívül „A legszebb konyhakertek” program díjazottjait is itt ismerhetjük meg.  

A kiállítás fő attrakciója augusztus 26-án szombaton a Térségi Összetartozás Napja, amelyen a jubileumi évforduló alkalmából a 
térségi települések fogatos felvonulása lesz. A korhű kecskeméti piacon megelevenedik a kecskeméti történeti piac, ahol a tér-
ségből érkező termékek nagyszabású kóstolója lesz. 

Az elmúlt évek hagyományát folytatva idén is megrendezik az Aranyhomok Hírös Mustrát, amelyen a Kecskeméti Települési Ér-
téktárba felvett gazdák és kézművesek termékeit mutatják be.  

A térség kézműveseinek műhelytitkai is feltárulnak foglalkozásaik által. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek többek között a 
szalma- és csuhéfonás, a mézeskalács díszítés, a kerámiakészítés, a vesszőfonás rejtelmeibe. 

Az Aranyhomok Portéka térségi kézműves termékek és ajándékok az egész kiállítás ideje alatt megvásárolhatók.

Idén 18. alkalommal rendezi meg az egyesület augusztus 22-én kedden, 10:00 órá-
tól a Kecskeméti Városháza Dísztermében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fó-
rumot. A fórum témája a 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszak gazdákat 
érintő kérdései. Fővédnök Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtit-
kár, levezetőelnök Basky András, Lajosmizse Város polgármestere, az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület elnökhelyettese. 

Az augusztus 27-ei Bács-Kiskun Megyei Értéknapon kézműves mesterek, népi 
iparművészek tartanak bemutatót. 

A szervezők remélik, hogy a rendezvénnyel újra a figyelem középpontjába kerül-
nek a helyi termékek és értékek, és egész évben előnyben részesítik azokat a vá-
sárlások során. 

KECSKEMÉTI FÜRDŐ 
ÉS STRAND
augusztus 27. vasárnap 
NYÁRBÚCSÚZTATÓ RETRO PARTY

Kecskemét, Csabai Géza krt. 5. 
www.kecskemetifurdo.hu

Tel.: 76/500-320
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BÉRLETAJÁNLÓK  
FELNŐTTEKNEK 2017/2018

KAMARA BÉRLET

1./ Dés Mihály: PESTI BAROKK
Dés Mihály regényéből Kern András ké-
szített színpadi változatot.
Szereplők: Kern András, Szabó Kimmel 
Tamás, Bánfalvi Eszter/ Grisnik Petra, 
László Lili, Schruff Milán, Mészáros Máté

2./ Rejtő Jenő - Szente Vajk - Gulyás 
Levente: SZŐKE CIKLON – zenés ak-
ció vígjáték
Szereplők: Őze Áron, Földes Eszter, 
Szerednyey Béla, Pusztaszeri Kornél, 
Csonka András
zongorán közreműködik: Gulyás Leven-
te / Erős Csaba
Mindig velünk: Józsa Imre

3./ Vaszary  Gábor: KLOTILD NÉNI - 
bohózat három felvonásban
Szereplők: Miller Zoltán, Pápai Erika, 
Szacsvay László, Csere László, Egri Kati, 
Marton Róbert, Bozó Andrea, Mihályi 
Győző, Eke Angéla, Szűcs Péter Pál, Né-
meth Gábor

4./ Carlo Goldoni: A FŐNÖK MEG ÉN 
MEG A FŐNÖK
Szereplők: Vida Péter, Molnár Piroska, 
Szabó Erika, Bán Bálint, Tóth Eszter, Mó-
zes András, Pindroch Csaba, Fodor An-
namária, Tamási Zoltán

5./ João Bethencourt: A NEW YORK-I 
PÁPARABLÁS
Szereplők: Papp János, Csonka András, 
Zorgel Enikő,  Szabó Arnold, Csáki Edi-
na,  Székhelyi József, Janik László
6./ Bengt Ahlfors: Színházkomédia - já-
ték a játékban - vígjáték két részben
Szereplők: Ábrahám Edit/Xantus Barba-
ra, Szalma Tamás, Nagy Enikő, Ivancsics 
Ilona, Kertész Péter, Farkasházi Réka, 
Nemcsók Nóra, Szirtes Balázs, Király Ad-
rián

A 6 előadásból 4 kerül bemutatásra.
A Kamara bérlet ára: régi bérlő: 18.000 
Ft, új bérlő: 19.000 Ft

ZENÉS BÉRLET

A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ 
ELŐADÁSAIBÓL

1./Jeffrey Lane - David Yazbek: NŐK 
AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN  
- musical

Szereplők: Peller Anna/Füredi Nikolett, 
Szomor György/Szentmártoni Norman, 
Janza Kata/Vásári Mónika, Gubik Petra/
Katz Zsófia, Ábrahám Gabriella/Prescsák 
Zita, Kocsis Dénes/Horváth Dániel, Si-
mon Panna/Katona Klaudia, Mészá-
ros Árpád Zsolt/Pesák Ádám, Petridisz 
Hrisztosz, Papadimitriu Athina, Pintér 
Janka, Dravetz András/Molnár Bertalan

2./ Dinyés Dániel-Duda Éva-
Hegyi György: FRIDA
Szereplők: Gryllus Dorka/Gubik Pet-
ra, Szabó P. Szilveszter, Molnár Áron, 
Papadimitriu Athina, Kálid Artúr, Dézsy 
Szabó Gábor

3./ Huszka Jenő - Martos Ferenc: LILI 
BÁRÓNŐ – operett
Szereplők: Lukács Anita/Lévai Enikő, 
Dolhai Attila, Jantyik Csaba, Szolnoki Ti-
bor/Dézsy Szabó Gábor, Lehoczky Zsu-
zsa/Siménfalvy Ágota/Kalocsai Zsu-
zsa, Kerényi Miklós Máté/ Peller Károly, 
Szendy Szilvi, Pesák Ádám, Bori Tamás

Zenés bérlet ára: régi bérlők: 17.000 Ft, 
új bérlők: 18.000 Ft
Részletfizetési kedvezmény: az 1. rész-
let, a bérlet árának 50 %-a a vásárláskor 
fizetendő, a 2. részlet legkésőbb az első 
előadás kezdetekor.

BÉRLETVÁSÁRLÁS:
Hírös Agóra Kulturális Központ, 6000 
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. (munka-
napokon 14-19 óra között)
Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, 6000 Kecs-
kemét, Kossuth tér 4. (munkanapokon 
10-13 és 14-17 óra között)

A régi bérlők helyeit 2017. augusztus 
27-ig tartják fenn.

A műsorváltoztatás jogát fenntartják!

MESEMUZSIKA 
GYEREKKONCERT BÉRLET
délelőtt óvodásoknak, délután  
kisiskolásoknak

Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ 

2017. okt. 20., péntek 10.30 és 14.30
DALOS KÖZLEKEDÉS - a HANDABAN-
DA EGYÜTTES koncertje
Belépődíj: 800 Ft

2017. nov. 22., szerda 10.30 és 14.30
A BUBORÉK EGYÜTTES interaktív 
koncert-showja
Belépődíj: 800 Ft

2017. dec. 6., szerda 10.30 és 14.30
HALÁSZ JUDIT koncertje
Belépődíj: 2.000 Ft
A bérlet ára: 2.800 Ft

Az előadásokra szóló jegyek is vásárol-
hatók!

Jegyek és bérletek válthatók a Hírös 
Agóra jegypénztárában munkanapokon 
14-19 óra között, valamint rendelhető 
online a www.hirosagora.hu oldalon!

Kecskemét, Deák Ferenc tér 1., 
Tel.: 76/503-880, 

www.hirosagora.hu 
hirosagora@hirosagora.hu

HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT

NAGYSZÜLEINK BÖLCSESSÉGE
Megyei szintű történetírói pályázatot hirdet a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesü-
let és a fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház a nyugdíjas korosztály körében.

A pályázatra olyan írásokat várnak, amikben a nyugdíjasok megfogalmazzák milyen 
tudást adnának át szívesen a mai fiataloknak. 

A pályázat célja, hogy a sok esetben már csupán az elbeszélők emlékei között élő 
hagyományok, szokások, történetek, események, jó gyakorlatok fennmaradjanak, 
átörökítődjenek a következő nemzedékek számára is. 

A pályázat terjedelme: maximum 5 gépelt oldal, (Times New Roman betűtípus, 
12-es betűméret, 1,5-es sorköz), vagy olvasható kézírással 8 oldal

Pályázók köre: nyugdíjas korosztály
Beadható pályázatok száma: pályázóként maximum kettő írás 
Beadási határidő: 2017. szeptember 15., péntek 

A pályamű mellé kérik feltüntetni:
• az író nevét
• életkorát
• elérhetőségeit

A pályázatra beérkezett írásokat zsűri bírálja majd el. 
A legjobbnak ítélt alkotásokat elismerő oklevéllel és ajándékutalvánnyal díjazzák. 

A felolvasással egybekötött eredményhirdetés várható időpontja és helyszíne: 
2017. szeptember 29., péntek – Kecskemét

További információ kérhető: 
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremési és Önkéntes Ház

6000 Kecskemét, Reile Géza u. 22.
eselyteremtes.bacs@gmail.com

+36 20 332 38 50, +36 20 332 87 11

augusztus 18. péntek
Helyszín: Tópart
18:00 Kocsis Tibor koncert zenekarral
19:30 Főnix Dance Sport Egyesület 
bemutató táncelőadása
21:00 HoneyBeast együttes koncertje

augusztus 19. szombat
Helyszín: Tópart
10:00 Családi Főzőnap
Bográcsos főzőverseny és pogácsasü-
tő verseny
11:00 Bergengóc Zenegóc együttes 
interaktív gyerekelőadása
13:00 "Szóljon hát a magyar nóta..."
Pohly Boglárka és Göth Péter  
nótaműsora
14:00 Művészeti csoportok fellépése
Komámasszonyok (müncheni magyar 
tánccsoport)
Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor If-
júsági Citerazenekar, Mizsei Vadrózsák
16:00 Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola 
bemutatója
17:00 Városi környezetvédelmi dí-
jak átadása
18.00 Szabó Zsófia fitnesz bemutatója

19:00 Solti Aranykulcs Mazsorett 
Csoport vendégszereplése
20:00 Kowalsky meg a Vega koncert
22:00 Tűzijáték
22:30 Rulett zenekar retró bulija

augusztus 20. vasárnap
8:00 Szent István király Ünnepi szent-
mise - Szent Lajos Római Katolikus 
Templom

9:30 Új kenyérért hálaadó úrvacsorás 
istentisztelet - Református Templom

16:00 "Mizse nádor esküje" színmű 
Sirkó László színművész rendezésében, 
helyi amatőr színjátszók előadásában - 
Művelődési ház

Városi kitüntetések átadása és a 
Szent István szobor koszorúzása - 
Művelődési ház

18:30 Szent István király ünnepi 
szentmise - Szent Lajos Római Katoli-
kus Templom

Szervező: Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára

A műsorváltoztatás jogát fenntartják!

XXIV. LAJOSMIZSEI NAPOK
2017. augusztus 18-20.
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Szolgáltatók

A kecskeméti Fantázia Bútorbolt már 15 éves tapasztalattal rendelkezik a bú-
torgyártás és eladás terén. A szabványméretű kárpitozott bútorok, szekrény-
sorok, étkezőgarnitúrák stb. eladása mellett főprofiljuk az egyedi méretű bú-
torok gyártása és értékesítése. A Magyarországon készült bútoraik nem tucat 
gyártottak, hiszen mindig az egyén igényeire szabják. Ebből kifolyólag nagy 
ismerete van a cégnek és a szakképzett eladóknak arról, hogy milyen szem-
pontokat kell figyelembe vennünk egy ülőgarnitúra vagy egy nappaliban el-
helyezett szekrénysor kiválasztásakor. 

A Fantázia Bútorboltban elmondták nekünk, hogy nagyon fontos a tartósság. 
Érdemes minőségi anyagokat választani, hogy berendezéseink minél tovább 
szépíthessék otthonunkat. A legfontosabb kérdések, amiket fel szoktak tenni 
a vásárlónak, azok a következőek: Mire akarja használni, ki fogja használni és 
hova lesz rakva? Ezeknek a válaszoknak az összefüggéseit megvizsgálva tud-
juk kiválasztani vagy legyártatni a megfelelő bútort. 

Kárpitos bútoroknál, mint az ágy vagy egy kihúzható kanapé, fontos az hogy, 
aki használja az milyen korú. Egy idősebb, már nehezen mozgó embernél oda 
kell arra figyelni, hogy az ülőfelület olyan magas legyen, hogy kényelmesen 
le tudjon ülni. A Fantáziánál ilyen esetekben magasítják az ágyneműtartót. A 
fekvőbetegeknél például ajánlják az erősített bonell rugós matracot, hiszen 
a non-stop használat erősebb rugót kíván. De a rugó mellett érdemes a szi-
vacs sűrűségére is rákérdezni. Minél sűrűbb a szivacs, annál hosszabb az élet-
tartama. Gyermekek heverőjének megválasztásánál figyelembe kell vennünk 
azt is, hogy pár éven belül már kicsi lehet az ágy. De van lehetőség olyan 
ágyat választani, ami alakítható, például egy támla levételével a kisgyermek-
kor után is kényelmesen használható. 

A szövetek kiválasztása ismét egy kardinális kérdés. Minél erősebb, 
minőségibb az anyag, annál tovább használható és annál jobban állja a ko-
pást. Figyeljünk oda a tisztíthatóságra is. A Fantáziánál 4000 félé szövetből 
választhatunk, amik között találunk olyat is, amit egy nedves rongy segítsé-
gével könnyen tisztíthatunk. Ezekből a textíliákból a bútorunkkal harmonizá-
ló párnákat, puffokat is készíttethetünk, hogy minél otthonosabb legyen a há-
zunk. De méterre is vásárolhatunk szövetet, ha régi ülőgarnitúránkat szeret-
nék újjá varázsolni.

A szekrények is meghatározzák nappalink hangulatát. A Fantázia Bútor-
boltnál a szekrénysorok elemei variálhatók, ami egy esetleges költözésnél 
vagy egy stílusváltásnál is jól tud jönni. 18 féle színű bútorlapból választha-
tunk, aminél fő szempont a minőség, hiszen 18 mm vastagságúak a lapok. 
Emellett a fém ajtópántok is növelik az élettartamot. A gyártásnál a bizton-
ságra is figyelnek, hiszen a fiókok nem tudnak kiesni, így a gyermek nem 
ránthatja azt magára.

A Fantázia bútorboltban tényleg csak a fantáziánk szabhat határt bútoraink 
kialakításában. A szövetek, anyagok, alakzatok és méretek különböző számú 
variációja garantálja, hogy a vásárló valami teljesen egyedi, minőségi és egyé-
ni igényeire szabott bútort kap. 

Fantázia Bútorbolt, 
Kecskemét,  

Szent Miklós utca 1. 
www.facebook.com/ 

fantaziabutorbolt

Bútorainkat hosszú időre, akár több évtizedre vásároljuk, 
nem cseréljük őket évente. Ezért nagyon fontos, hogy 
minden szempontból megvizsgáljuk a leendő bútorain-
kat. Nem mindegy tehát a minőség, a tartósság, hiszen 
hosszú ideig kell szolgálniuk minket.

Fantáziadús, időtálló bútorok
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I N G A T L A N

LAJOSMIZSE központ jában há-
rom szobás  összkomfor tos 
ház ,  gázc i rkós ,  garázsos  vá l -
la lkozásra ,  befekte tésre  e l -
adó.  0630/625-65-73

KECSKEMÉTEN,  a  Szécheny i 
körú ton ,  vá l la lkozásra  is  a lka l -
mas csa lád i  ház  e ladó.  I rány-
ár :  30 mFt .  06-30/383-7367

KECSKEMÉTEN Márc ius  15 u t-
ca i  I I I .  emele t i ,  64  nm-es, 
1+2 fé lszobás  (2  szobássá 
a lak í to t t )  é tkezős ,  táv fű té-
ses ,  e rké lyes ,  jó  á l lapotú  la-
kás  e ladó.  16,9  MFt .  Te le fon : 
06-30/442-0310

KECSKEMÉTEN Szarvas  u tcá-
ban kétsz in tes ,  nagyméretű , 
ú jszerű ,  tá rsasház i  lakás  e l -
adó.  06-20/294-42-24

70 nm-es ker tes  csa lád i  ház  e l -
adó Kecskeméten.  I rányár :13MfT. 
06-30/-974-34-36

J Á R M Ű

OPEL CORSA 1 .4-es ,  feke-
te ,  20 éves  nagyon jó  á l lapot-
ban 165.000 km-re l   Kecske-
méten e ladó 350.000 F t-ér t . 
0630/486-67-40

A D Á S - V É T E L

ÉREMBOLT vásáro l  rég i  pén-
zeket ,  k i tünte téseket ,  bé lyeg-
gyű j teményt ,  képes lapokat , 
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

LAKODALMAKRA,  bá lakra ,  fa lu-
napokra ,  rendezvényekre  h ív-
ja  RobEsz  Együt tes t .  Jövő  év i 
rendezvényre ,  ide i  rende lés-
se l ,  ide i  á rak!  06-20/429-2113 
www.facebook.com/RobEsz .hu

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

BETANÍTOTT Fémipar i  munka-
körökbe keresünk munkatársa-
kat  ké t-három műszakos  mun-
karendbe,  kecskemét i  munka-
végzésse l .  Te l . :  06209560131

KECSKEMÉTI  in tézményekbe 
keresünk te l jes  és  részmun-
ka időben takar í tó  munkavá l la-
lókat .  Munkatársa ink  részére 
hosszú távú  munka lehetőséget 
b iz tos í tunk.  E lvárások:  Öná l ló , 
igényes ,  t i sz ta  munkavégzés . 
Bérezés  és  munkába járás  té-
r í tése  a  Munka törvénykönyve 
szer in t .  Je lentkezn i  emai l  c í -
men:  bere lszamolas60@gmai l .
com,  és  te le fonon:  20/578-
3161 munkanapokon 8-16 óra 
közöt t .

KECSKEMÉTRE raktárosokat  és 
hegesz tőket  keresünk.  Főá l lá-
sú  munkahe ly ,  azonna l i  kez-
dés .  K iemel t  bérezés  és  mű-
szakpót lék ,  ca fe tér ia ,  bónusz 
ju t ta tás ,  13 hav i  f i ze tés ,  in-
gyenes  közvet len  busz jára tok . 
Te l . :  06309813301 

K IEMELT a lapbér re l  és  egyéb 
ju t ta tásokka l  gépkeze lő  poz í -
c ióba keresünk munkatársakat 
három műszakos  munkarend-
be.  Te l . :  06209560131

TARGONCAVEZETŐ poz íc ióba 
keresünk munkatársakat  há-
rom műszakos  munkarendbe, 
kecskemét i  munkavégzésse l . 
Te l . :  06309813301 

ÖSSZESZERELŐI  tapasz ta la t ta l 
rende lkező  fé r f i  munkavá l la-
lók  je lentkezését  vár juk .  Pró-
ba idő  u tán  béremelés ,  ingye-
nes  céges  busz jára t ,  ha táro-
zat lan  ide jű  szerződés .  Te l . : 
06309813301

TERVEZHETŐ kor rekt  bérezés 
Kecskeméten.  Egyszerű  mun-
kafo lyamatok főá l lásban!  F i -
ze te t t  be tanu lás i  időszak-
ka l !  Több műszakos  munka-
végzés ,  szerződéses  munka-
v iszonyban.  Modern  munka-
környezet ,  béren k ívü l  egyéb 
pénzben i  ju t ta tások.   Te l . : 
06309813301

TÉSZTAIPARI  betan í to t t  mun-
kásokat  keresünk,  három mű-
szakos  munkarendbe,  kecs-
kemét i  munkavégzésse l .  Egy-
szerű  munkafo lyamat .  A  mun-
ka idő  a la t t  kor lá t lan  é te l fo-
gyasz tás  az  e lőá l l í to t t  te rmé-
kekbő l .  Te l . :  06309813301

BETANÍTOTT gépkeze lő  poz í -
c ióba keresünk munkavá l la ló-
kat ,  autó ipar i  beszá l l í tó  par t-
nerünkhöz ,  LAJOSMIZSÉRE. 
Könnyű f i z ika i  munka,  három 
műszakos  munkarend.  Te l . : 
06209560131 

KÖNNYŰ,  betan í to t t  operá-
tor  á l lás lehetőség Kecskemé-
ten!  Hö lgyek,  fé r f iak  számá-
ra  is !  Nem megterhe lő ,  ü lve 
is  végezhető !  3  nap munka,  3 
nap p ihenő.  F ize tés  hav i  ne t tó 
130-160 ezer  F t !  100% bér le t-
té r í tés  és  ingyenes  busz jára-
tok  a  té rségbő l .  Je lentkezzen 
most  a  06309813301 számon. 

SZAKMUNKÁS végzet tségge l 
rende lkező  „ezer  mester t”  ke-
resünk kecskemét i  in tézmény-
be,  gondnok (karbantar tó-ker-
tész )  munkakör  betö l tésé-
re .  Munka idő  hét fő tő l  pénte-
k ig :  7 .00-15.30- ig  (eseten-
ként  hétvég i  munkavégzés )  In-
formác ió :  0620/2565-994 Ön-
é le t ra jzokat  a :  kecskemet@
alkotomuveszet .hu  e-mai l 
c ímre  vár juk .

REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jeskörű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  Prec íz 
munka,  kedvező ár .  Te le fon : 
06-20/624-1272,  06-70/265-
6065

REDŐNYMESTER Redőny,  re-
luxa ,  szúnyoghá ló  jav í tá-
sa-cseré je  garanc iáva l .  Gur t -
n i  és  zs inór  csere !  Te le fon :  
06-70/658-3516

M E Z Ő G A Z D A S Á G

KISBÁLÁS és  körbá lás  sza lma 
e ladó.  Te l . :06-20/941-5540

Á L L A T

NAPOS és  e lőneve l t  cs i r -
ke  kapható !  Te le fonszám:  
06-20/941-5540

TETRA SL to jóh ibr id  jé rce  kap-
ható .  Te l . :06-20/941-5540

Ü D Ü L É S

HAJDÚSZOBOSZLÓI  u tószezon 
fé lpanz ióva l  20.500Ft- tó l  / fő / 
7é j  Te le fon :  06-30/944-9398 
www.f rankvendeghaz .hu

Á L L Á S T  K Í N Á L

A KECSKEMÉTI  Br i l l  K f t .  gyakor-
la t ta l  rende lkező ,  megbízha-
tó  AUTÓMOSÓ és  AUTÓSZERE-
LŐ munkatársat  keres .  Je lent-
kezés :  gy jauch@br i l lk f t .hu ,  
06-30/967-4552

SZERETNÉ kecskemét  egy ik 
leg jobb f i ze tését  megkap-
n i  havonta?  Betan í to t t ,  ösz-
szeszere lő  munka,  hav i  ne t-
tó  200-220 ezer  F t  megke-
reshető  f i ze tés !  Igen:  betan í-
to t t  munka,  hav i  ne t tó  f i ze tés . 
Bónuszok,  ca fe ter ia ,  ingyenes 
be járás !  Ha Ön sem tud enné l 
jobb a ján la to t ,  h ív jon  minket 
ingyenes  számunkon.  A  mun-
ka több műszakos ,  de  ná lunk 
a  betan í to t t  gépkeze lő  mun-
katársak is  középvezető i  sz in-
tű  béreket  kapnak minden hó-
napban!  Te l :   06-80/212-000 
vagy  06-20/956-0131 (ny .sz : 
37961/2001-0100)

ÚJ munkahe ly  kecskeméten, 
k iemel ten  magas f i ze tés-
se l !  Nagyon könnyű betan í to t t 
munka (gépk iszo lgá lás ) ,  hö l -
gyek részére  is !   V i lágsz ínvo-
na lú  fe l té te lek ,  100% munká-
ba já rás  té r í tés ,  szabad hétvé-
gék,  8  órás  munka idő ,  net tó 
150 ezer  fo r in t  f i ze tés .  Te l je-
sen be je lente t t  munkav iszony , 
f i ze te t t  be tanu lás ,  bónuszok, 
több műszak!  Hosszú távú  b iz-
tonság,  remek csapat !  Egy 
munkahe ly ,  aho l  megbecsü l-
nek!  Te l . :  06-20/956-0131 

K IEMELKEDŐ bérezésse l  szer-
számgéptesz te lő  munkakör-
be keresünk munkatársakat 
ké t  műszakos  munkarendbe, 
kecskemét i  munkavégzésse l . 
Te l . :  06209560131

CSALÁDIAS környezetbe ,  te-
kercse lő  munkakörbe mun-
katársakat  keresünk két  mű-
szakos  munkarendbe,  kecs-
kemét i  munkavégzésse l .  Te l . : 
06209560131 
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A hirdetések tartalmáért  
felelõsséget nem vállalunk!

A BOSAL Hungary Magyarország és Bács-Kiskun megye egyik 
legdinamikusabb, legstabilabb autóipari nagyvállalata. A világ  
neves autógyárainak (Porsche, VW, TESLA, VOLVO, BMW, Mercedes)  
vonóhorgokat és más alkatrészeket, berendezéseket szállító  
vállalat kecskeméti üzeme most új, elkötelezett munkatársakat  
keres hosszú távra, több műszakos beosztásban:

• BETANÍTOTT HEGESZTŐROBOT KEZELŐ
• RAKTÁRI ANYAGMOZGATÓ
• CNC GÉPKEZELŐ
• BETANÍTOTT CSOMAGOLÓ ÉS ÖSSZESZERELŐ

NE MARADJ LE TE SEM A LEHETŐSÉGRŐL:
• 13. havi fizetés
• 50%-os éjszakai műszakpótlék
• béren felüli cafeteria és bónusz
• ingyenes céges képzések, átképzések
• bejelentett munkaviszony
• ingyenes, bővülő buszjárat

JELENTKEZZ, E-MAILBEN:
Job.hungary@bosal.com

VAGY LEVÉLBEN:
Bosal Hungary Kft. HR Osztály
Kecskemét-Kadafalva,
Heliport Ipari Park
Hrsz:11751/43
6000

AKADJ 
RÁNK!

MINDIG LENDÜLETBEN, MINDIG BIZTONSÁGBAN!
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Öltözék
Az első benyomás nagyon fontos, és a ruhánk-
kal jelentősen tudjuk befolyásolni a HR-esekben 
rólunk kialakult képet. Csupán 5 perc kell ah-
hoz, hogy felöltözzünk, de amit választunk, az so-
kat el fog árulni rólunk a munkaadók számára. A 
CareerBuilder felmérése alapján a munkaadók leg-
inkább a kék és a fekete színeket részesítik előny-
ben, és a narancssárgát a legkevésbé.

Céginformációk átolvasása
Interjú előtt mindenképp érdemes időt szánni 
arra, hogy rákeressünk a cégre. Amennyiben csak 
5 perc áll a rendelkezésünkre, akkor a vállalat we-
boldalán a „rólunk” menüpontot elolvasása jó vá-
lasztás. Itt általános információkat kapunk a cég 
tevékenységéről, küldetéséről, értékeiről és alap-
vető számadatokról. Egy gyors átolvasással le tud-

juk nyűgözni az in-
terjúztatókat, hogy 
mennyire felkészül-
tünk a cégből, ahová 
jelentkeztünk.

CV átolvasása
Miután számos időt 
töltöttünk el azzal, 
hogy friss informá-
ciókkal töltsük fel az 

önéletrajzunkat, úgy gondolhatjuk, hogy már be-
téve tudjuk. Miután azonban egy új mezővel – je-
lenlegi, legutóbbi munkahely – kiegészítjük, visz-
sza nézzük-e mit írtunk a korábbi munkahelyeink-
hez? Könnyű elfelejteni a korábbi munkatapaszta-
lataink részleteit, dátumokat, főbb feladatokat. Ne 
hagyjuk, hogy így találjanak fogást rajtunk, néz-
zük át mielőtt interjúra megyünk!

Gyakoroljuk a bemutatkozást!
A „meséljen magáról” kérés a legtöbbször előke-
rül az interjú elején. Még ha elsőre azt is gondoljuk 
ez a legegyszerűbb kérdés, amire válaszolhatunk, 
gondoljuk át. Hogyan mutassuk be magunkat egy 
idegennek, akit le akarunk nyűgözni a szakmai ta-
pasztalatunkkal anélkül, hogy órákig beszélnénk? 
Szánjunk rá ezért 5 percet és gyakoroljuk, mit 
mondanánk el magunkról.

Legjobb útvonal meghatározása
Napokat tölthetünk el az interjúra való felkészü-
léssel, de mind kárba vész, ha elkésünk az inter-
júról. Ezt egyszerűen kiküszöbölhetjük, ha előtte 
megnézzük a címet, ahová mennünk kell, hogyan, 
milyen közlekedési eszközökkel tudunk eljutni és 
mi mennyi időt vesz igénybe ahhoz, hogy ponto-
san érkezzünk.

Szerző: Szabó Diána
www.cvonline.hu

Öt perc alatt számos dolgot el lehet végezni: letusolni, megsütni egy pop-
cornt kávét főzni, vagy akár felkészülni az interjúra. Van néhány dolog, amit 
nagyon rövid időn belül el tudunk végezni ahhoz, hogy az interjúra már ma-
gabiztosan mehessünk. Nézzük meg, melyek ezek!

Interjúra felkészülés 5 percben
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma

32.WIZZ AIR BUDAPEST 
FÉLMARATON

NYÍLÁSZÁRÓ TECHNIKA 

AJTÓ - AblAk - redőny

szúnyog-
háló

garázs-
kapuk

fa nyílás-
zárók

redőny
külső és 

belsőtokos

ajtó
kültéri 

ablak
gyártás és

forgalmazás

látogasson el bemutatótermünkbe:

kecskeméT, IzsákI u. 31
AHOL FOLyAmAtOs AkciókkAL várjuk!

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

Ingyenes helyszínI felmérés! hívjon még ma!


