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Május 19. péntek
16:30 Népviseletes babák kiállítása 
magyarországi szlovák településekről - 
Magyarországi Szlovákok Szövetsége
A kiállítást megnyitja: Dr. Egyedné 
Baránek Ruzsenka, a Magyarorszá-
gi Szlovákok Szövetségének elnöke és 
Filus Erika néprajzos muzeológus
Közreműködik a Szlovák Nemzetiségi 
Népdalkör és Citerazenekar
Helyszín: Művelődési Kp., kamaraterem
17:30 A bűvös szék - komédia a Szil-
veszter Társulat előadásában
Karinthy Frigyes nyomán írta és rendez-
te: Supka Éva
Helyszín: Művelődési Kp., színházterem
19:00 Színpadbeállás
20:00 KELEMEN KABÁTBAN koncert
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

Május 20. szombat
9:00 Főzőverseny megnyitó Lázár 
Chef-fel KÁPOSZTÁRA HANGOLVA!
Helyszín: Pozsonyi utca
10:00 Polgármester kupa - kispályás 
teremlabdarúgó torna
Helyszín: Városi sportcsarnok
10:00 A Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége Dél -Alföldi Régió 
XXI. Kistérségi találkozója
Helyszín: Művelődési Kp., színházterem
10:30 A Szotyola gyermekzenekar 
előadása
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
14:30 A Városalapítók Napja hivata-
los megnyitója
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
15:00 Wattay-dombormű koszorúzása
Helyszín: Városháza bejárata
15:30 Főzőverseny eredményhirdeté-
se Lázár Chef-fel
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
16:00 Kiállítás a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Veránkai Művészeti 
Alkotótáborának munkáiból
Megnyitja: Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke
Közreműködnek a SZÓ-LA-M Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei
Helyszín: Művelődési Központ, emele-
ti galéria
16:00 - 17:30 A SZÓ-LA-M Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc tagozata 
Töpörtyűk, Tökmagok, Kiscsicsergők 
és Csicsergők csoportjainak fellépése
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
17:30 - 18:30 A Szivárvány 
néptáncegyüttes fellépése
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
18:30 Színpadbeállás
20:00 HOOLIGANS koncert
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad

Május 21. vasárnap
8:00 AZ ORSZÁGOS RÉTESFESZTIVÁL 
MEGNYITÓJA LÁZÁR CHEF-FE
Réteskészítés és -kóstoltatás a magyar-
országi szlovák és a szomszéd települé-

sek részvételével
Helyszín: Pozsonyi utca
9:30 A három kismalac. A „Százszor-
szép” Óvónői Bábcsoport előadása
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
10:00 A Kiskőrösi Tai-chi Egyesület 
bemutatója
Helyszín: Petőfi tér
10:00 - 12:00 Egészségkuckó - egész-
ségiállapot-felmérés, életmód-ta-
nácsadás a Kiskőrösi Egészségfejlesz-
tési Iroda sátrában 
Helyszín: Petőfi tér
10:30 Családi sportvetélkedő a Fritti 
Sport közreműködésével
Helyszín: Petőfi tér
11:30 Mazsorett-bemutató
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
13:00 - 13:45 Jó ebédhez szól a nóta 
Gránát Zsuzsanna, Bokor János és Csáki 
Tibor előadásában, Sárközi Béla zeneka-
ra kíséretében
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
13:45 Miért nem kapott Mackó bácsi 
mákos rétest vacsorára? A Mohácsi 
úti óvodások előadása
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
14:00 A rétessütő verseny eredmény-
hirdetése Lázár Chef-fel
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
14:30-16:00 SZOMSZÉDOLÁS - Szlo-
vák és szomszédos települések népdal-
köreinek műsora
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
16:00 Whirlpool főzőshow Lázár 
Chef-fel
Helyszín: Pozsonyi utca
16:00 A Kiskőrös Városi Borverseny 
díjátadó ünnepsége
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
17:00 - 18:30 Színpadbeállás
18:30 A Mohácsi úti óvoda Minimanó 
és Ugribugri csoportjainak tánca, a 
T-Dance Hip-Hop Tánc- és Sportegye-
sület, valamint Dulai György és Torkos 
Rita, a Szilver Tánccsoport Egyesület 
táncosainak fellépése
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
20:30 EXPERIDANCE
Helyszín: Petőfi tér, szabadtéri színpad
21:40 JET CAFFE 
Helyszín: Party Sátor

KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK
Május 20. szombat
14:00 ROBOGÓ ROADSHOW
Helyszín: a Szarvas Fogadó előtt
18:00 METRO BIG BAND KONCERT
Helyszín: Baptista imaház (Kálvin u. 6.)
A SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Is-
kola grafikai tanszakának 2016-17. 
évi kiállítása
Helyszín: SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti 
Iskola, Kisgaléria (Tarnówi tér 1.)

A szervezők a műsorváltoztatást fenn-
tartják.

www.kiskoros.hu

CIRÓKA  
BÁBSZÍNHÁZ

NAGYTEREM
MINDEN EGÉR SZERETI A SAJTOT
május 15. hétfő 14 óra
május 16. kedd 10 és 14 óra
május 17. szerda 14 óra
május 25. csütörtök 10 és 14 óra
május 29. hétfő 14 óra

AZ ARANYHALACSKA, AVAGY A  
HALÁSZ MEG A NAGYRAVÁGYÓ 
FELESÉGE 
május 18. csütörtök 14 óra
május 19. péntek 15 óra
május 22. hétfő 14 óra 
május 23. kedd 14 óra 
május 24. szerda 14 óra

CSIGAHÁZ –első színházi élmény 4 
éven aluliaknak
május 19. péntek 17 óra
május 26. péntek 17 óra

CIRÓKÁS NAP
Vendég 11 órakor Tessék engem meg-
menteni! – a Vojtina Bábszínház ven-
dégelőadása 
május 21. vasárnap 9:30-12 óra

KISTEREM
KISTIGRIS ÉS KISMACKÓ
május 25. csütörtök 10 óra
május 26. péntek 10 óra
május 30. kedd 10 óra
május 31. szerda 10 óra

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

ciroka@ciroka.hu, www.ciroka.hu

Tiszakécske, 2017. május 27.

RAJTIDŐPONTOK - VERSENYTÁVOK
8:30-tól: Gyerektávok
10:00-tól: 7 km - 14 km - 21 km

VERSENYKÖZPONT: Sportliget - 
Sportcentrum, Tiszakécske, Szabolcska 
Mihály utca 120.

Öltöző, ruhatár, WC
Öltözési lehetőség a versenyközpont-
ban található, valamint a ruhatár is itt 
fog üzemelni. Ugyan ezen a helyszí-
nen lesz lehetőség versenyt követő-
en zuhanyzásra valamint Tisza-parti 
Gyógy-és Élményfürdőben a nevezési 

díjas távokon indulóknak.

Rajtszám átvétel
Minden előnevezett illetve helyszí-
ni nevező a verseny napján a verseny-
központban tudja átvenni rajtszámát. 
A rajtszámok korábbi átvételére nincs 
lehetőség!

Amit biztosítanak: rajtcsomag, fürdő-
belépő, befutócsomag, chip-es időmé-
rés, útvonalbiztosítás, befutóérem

További információ: 
www.tiszakecskefelmaraton.hu

+36/30-903-8530 
tiszakecskefelmaraton@gmail.com

III. TISZA-PARTI GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 
FÉLMARATON

GYERMEKNAP 
VIII. GRILLÁZS ÉS 
MÉZESKALÁCS 
MAJÁLIS
Idén is megrendezésre kerül a 
Gyermeknap és a Grillázs Majális. 
Most is számos programmal  
készülnek a szervezők.

2017. május 21. vasárnap

Helyszín: Lajosmizse Város Művelő-
dési Háza és Könyvtára

10:00 A VIII. Grillázs és Mézeskalács 
Majális megnyitója

13:00-17:00 
-Kézműves foglalkozások
-Arcfestés
-Mászófal

13:00-14:00 Főnix Dance tánccso-
port műsora

14:15-14:45 Mizsei Vadrózsák mű-
sora

15:00-15:45 Madzag Bábegyüttes- 
Lúdas Matyi

16:00-16:15 Rózsa Sándor ifjúsági 
citerazenekar

16:20-16:35 Az iskola gyermekkara 
Berta István vezetésével

17:00-17:30 Pál Dénes műsora

MTVA Arckép fotózás

A részvétel ingyenes!

A helyszínen BÜFÉ áll a résztvevők 
rendelkezésére.

A rendezvény szervezője: a 
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapít-
vány

A műsorváltoztatás jogát a szervezők 
fenntartják!

www.lmizsekultura.hu
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HÍRÖS AGÓRA  
KULTURÁLIS  
KÖZPONT
május 21., vasárnap 18-22 óra
ÖRÖKZÖLD PARTY
Zenél: az Impulzus zenekar
Belépődíj: 1400 Ft

május 25., csütörtök 10:30 és 17:30
GYEREKNAPRA! Az Alma Együttes 
koncertje
Belépődíj: 2.000 Ft

június 16., péntek 20 óra
Élj úgy, ahogyan jó!
KOCSIS TIBOR klubkoncertje
Belépődíj: 3.000 Ft elővételben, a kon-
cert napján: 3.700 Ft
Támogató: NKA

TÁBOROZÁS 2017 a Hírös Agóra Kultu-
rális és Ifjúsági központ szervezésében
Kecskeméten június 19 – augusztus 
18-ig, 9 héten át az alábbi típusú tábo-
rokba várják a gyerekeket és a fiatalo-
kat 3 évestől 18 éves korig:
OVIS TÁBOROK 3-6 éves korig
TÁNC (pl: így tedd rá! néptánc, társas-
tánc, moderntánc, balett)
KÉPZŐMŰVÉSZETI (pl: kerámia, tűzzo-
mánc, agyagból játékot, cirkusz világa)  
KÉZMŰVES (pl: betyár, mesterségek 
hete, mesés üvegek, Mekk mester, to-
ronyóra restaurátor, csomómánia, grafika)
ZENEI (pl: dob, ütőhangszer, zenebona,)
DRAMATIKUS (pl: színjátszó, drámajá-
tékos, csodaszínpad)
ISMERETTERJESZTŐ (pl: vadaskert, 
csillagász, régész, kiskukta, média)
hagyományőrző (pl: honismereti, ér-
tékőrző, csillagszemű)
KREATÍV (pl. propeller, kézműhely, 
drótfonók, indián, textilcsodák) 
SPORT (sakk, asztalitenisz, extrém)
NYELVI (pl: angol kezdő, haladó)   
FILMES (pl: snitt)
FELFEDEZŐ (csatangoló, tini kaland 
túra, Robinson, csillagok háborúja, ka-
land és élmény) stb.
A táborokról és a további családoknak, 
gyerekeknek, fiataloknak szóló progra-
mokról részletes információt a honla-
pon és Vakáció 2017 elnevezésű kiad-
ványban olvashatnak.

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

hirosagora@hirosagora.hu

KATONA JÓZSEF 
SZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ
A MANÓVIZSGA
május 25. csütötök 15:00  Weöres S.b.

VŐLEGÉNY
május 21. vasárnap 15:00 Vízváry M.b.
május 25. csütörtök 19:00 Nagy L.b.
május 26. péntek 19:00 Blaha L.b.
május 27. szombat 15:00 Honthy H.b.
május 27. szombat 19:00 Berky L.b.

GABLER HEDDA
május 19. péntek 19:00  Németh L.b.
május 20. szombat 15:00 Gombaszögi E.b.
május 20. szombat 19:00 Fekete T.b.
május 30. kedd 19:00 Páger A.b.
június 2. péntek 19:00 Ódry Á.b.

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Közkívánatra a nagyszínpadon!
május 23. kedd 19:00
május 28. vasárnap 19:00

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
május 16. kedd 19:00
május 19. péntek 19:00
június 1. csütörtök 19:00

BOLERO VERS-TÁNC-SZÍNHÁZ
május 27. szombat 19:00

REQUIEM
május 25. csütörtök 20:00

JÁNOS VITÉZ
május 26. péntek 15:00
május 31. szerda 19:00

HÍRÖS KECSKEMÉTIEK - 
PÓDIUMBESZÉLGETÉS
május 30. kedd 18:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

ACÉLMAGNÓLIÁK
május 28. vasárnap 15:00

APÁTLANUL (PLATONOV)
május 21. vasárnap 19:00
június 2. péntek 14:30
június 4. vasárnap 19:00

Kecskemét, 
Katona József tér 5. 

Tel.: 76/501-170,  
kecskemetikatona.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:

• SZÉKELY SZŐNYEGEK ÉS MÁS 
SZÖVEVÉNYEK
Barcsikné Tercsi Ibolya népi iparművész 
kiállítása, aki hagyományos gyapjúszö-
véssel foglalkozik. Folyamatosan képe-
zi magát, így ismerkedett meg a festé-
kes szőnyegekkel is. Rendszeresen vesz 
részt gyűjtő utakon, továbbképzéseken, 
melyek hatására a megismert tájegysé-
gek és települések helyi sajátosságait 
felhasználja és beépíti saját munkáiba.
Megnyitó: május 19. péntek 16 óra.  
A kiállítás június 30-ig látogatható.

KÉZMŰVES MŰHELY:
Óvodás és iskolás csoportok részére: 

• GYERMEKNAP KÖZELEDTÉVEL: 
similabda készítés, ka-
lács sütés kemencében, 
sárkánykészítés
A foglalkozásokra elő-
zetes bejelentkezés 
szükséges!

NYÁRI TÁBOR 
A tavalyi évhez hasonlóan Vágó Piros 
vezetésével napközis jellegű kézműves 
táborok kerülnek megrendezésre a nyá-
ri szünetben.

Bővebb információ: 
Kecskemét, Serfőző u. 19., T.:76/327-203

muzeum.nepiipar@gmail.com
www.nepiiparmuveszet.hu

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

KUTYAÜTŐ EBADÓ
Az önkormányzatok számára 2011 óta jogszabályilag fennálló lehetőség, hogy eb-
adót szedjenek. A 2017-ben tervezett állatvédelmi törvény módosítás nem erről 
szól. Évek óta minden önkormányzat maga döntheti el, kiveti-e az adót, maximum 
6, illetve 20 ezer forint kutyánkénti értékben. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő 
Egyesület elnöke szerint az ebadó bevetése településenként a polgármestereket 
negatív fényben tüntetné fel, így a legtöbb helyen elkerülik. Pedig a józan ész kere-
tei között az eddig is felelős állattartók egy ebadóval még spórolhatnának is az éves 
költségeiken.

KUTYAADÓ, CICAADÓ
Fejlettebb országokban az állattartók adó formájában járulnak hozzá az állatvé-
delem költségeihez, ugyanúgy mint mondjuk az egyházak működéséhez. Egy ál-
lattartók által racionális mértékben megfizetett ebadóba, amit mondjuk nem 
ebrendészeti hozzájárulásnak hívnának, hanem mondjuk állatvédelmi keretnek… 
alanyi jogon járóan bele lehetne pl. állatorvosi szolgáltatást építeni. Az ebadót fize-
tő állattartó az ebadóért cserébe kedvencének kaphatna éves veszettségoltást, bélfér-
gek – szívféreg elleni védelmet, parazitamentesítőt, betegségek elleni védőoltásokat, 
szűrővizsgálatokat, illetve akár kutyaiskolát, biztosítást és további szolgáltatásokat is.

SOK A FELELŐTLEN ÁLLATTARTÓ
Sokan felelőtlenül szaporítják az állatokat, sok 
helyen a háziállat fogyóeszköz, azaz ha meg-
betegszik vagy elhullik, lesz helyette kettő. A 
2-3 évente kötelező települési szintű eb ösz-
szeírás alkalmával a tartott állatok jelentős ré-
sze összeíratlan marad. Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület utcai állatmentésekkor azt tapasz-
talja, hogy a gazdátlan állatok jelentős részé-
ben nincs a tulajdonosok azonosítására alkal-
mas mikrochip. Mivel az állatorvosok chipes kutyákat gyógykezelhetnek, illetve olt-
hatnak veszettség ellen, így nagy a valószínűsége annak, hogy a chip nélküli kutyák 
óriási száma semmiféle kötelező orvosi ellátást nem kap, kvázi azok eredeti gazdái 
fekete módon alapból mentesek az adófizetés alól.

ÁLLATVÉDELEM ÉS FINANSZÍROZÁS
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint “annak a kóbor állat-
nak a legjobb, amelyik meg sem születik”, azaz a felelős állattartást segítő szemlélet-
formáló – prevenciós program az állatmentő tevékenység mellett fontos feladat. Az 
Orpheus Önkéntes Közösség és a százával működő állatvédő szervezetek, közössé-
gek, csoportok finanszírozása közadakozásból vagy az adó 1 százalékból működik. 
Semmiféle normatív támogatás nem jár a környezetvédelmi tevékenységhez – ami 
nem jó… fogalmaz az állatvédő.

KUTYAÜTŐ EBADÓ
Sokan nem képesek felelősséget vállalni. Az állatvédők attól rettegnek, hogy ebadó 
bevezetése egy – egy településen a kidobott állatok megtöbbszöröződését hoz-
za magával. A néhány éve kötelezővé tett kutya azonosító chip is sokakat kutyájuk 
szélnek eresztésére kényszerített. Az állattartás minőségi javulását csak a felelősség-
teljes gazdik hozhatják el. Amíg nincs környezettudatos és felelős állattartói morál, 
addig bármilyen szabály vagy szankció is kerül bevezetésre, az emberek nagy része 
kibújik a felelősség alól.

FONTOS AZ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY AKTUALIZÁLÁSA
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője kifejtette, hogy nagy előre-
lépés volt az állatvédelem terén az 1998. évi XXVIII. törvény létrejötte, mely az álla-
tok védelméről és kíméletéről szól. Sajnos nagyon sok az állatkínzás, a gazdasági és 
hobbiállatok kapcsán fennálló probléma. Szükséges lenne a törvény aktualizálásá-
ra, illetve az egyesület által régóta dédelgetett állatrendőrség vagy az állatvédelmet 
segítő iskolai oktatási és lakossági szemléletformáló programok működtetésére is.

Orpheus Állatvédő Egyesület
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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!

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  szo-
bás ,  4  éves  csa lád i  ház .  Ár :  14 .5 
MFt  Te l :70/686-5151

TISZAKÉCSKÉN 70 nm-es, 
ú jép í tésû ,  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

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

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

VENDÉGLÁTÁS

TISZAKÉCSKÉN mûködõ 200 nm-es 
vendég lá tó  egység e ladó.  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  gyümölcsös  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

IZSÁKON e ladó 917 nm sark i  te l -
ken lévõ  3  szobás  csa lád i  ház  mel-
léképü le t te l  6 ,49 MFt .  70/3343-
294

KECSKEMÉTEN be lvároshoz  köze l 
39 nm-es,  fö ldsz in t i  egyszoba-
há l lós ,  gáz fû téses  lakás ,  kamráva l 
(akár  bér lõve l  együt t )  e ladó 7 ,8 
MFt .  20/530-6488

K I A D Ó

BÉRBE vehetõ  Nyár lõ r incen mûve l t 
15H 496 aranykoronás  szántó . 
0620/970-50-99

KECSKEMÉTEN Bocska i  u tca  köze-
lében 38 nm-es fö ldsz in t i ,  fe lú j í -
to t t ,  egyed i fû téses  egyszobás  la-
kás  k iadó.  60.000,-F t /hó+ rezs i . 
20/530-6488

A D Á S - V É T E L

ÉREMBOLT vásáro l  rég i  pén-
zeket ,  k i tünte téseket , 
bé lyeggyû 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 ,  bádo-
gos  gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú rógé-
pet ,  gépsatu t ,  ü l lõ t ,  CO hegesz tõ t , 
mûszerészesz tergát ,  marógépet , 
kompresszor t ,  inver ter t ,  k is  gépe-
ket .  0670/624-5475

POHARAS lugas  parad icsom,  10 
fa j ta  papr ika ,  uborka ,  görög és 
sárgad innye pa lánta  e ladó,  60 F t /
db .  30/417-0770

S Z O L G Á L T A T Á S

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

REDÕNYMESTER Redõny,  re luxa , 
szúnyoghá ló  jav í tása-cseré je  ga-
ranc iáva l .  Gur tn i  és  zs inór  csere ! 
Te l . :06-70/658-3516

M E Z Ő G A Z D A S Á G

KÖLES és  szudán i  fûmag kapható ! 
Te l . :  06-20/941-5540

Á L L A T

NAPOS és  e lõneve l t  cs ibe  kapha-
tó :  húsh ibr id ,  ke t tõshasznos í tású 
Tet ra-H és  Tet ra-SL va lamint 
to jóh ibr id  jé rce .  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  keres  f i -
a ta labb,  függet len ,  gyermekte len , 
de  gyermeket  akaró  lány t  ta r tós 
kapcso la t  reményében.  0620/267-
99-80

36 éves  függet len ,  rendezet t  kö-
rü lmények közöt t  é lõ  s rác  keres i 
korban hozzá i l lõ  függet len  lány  is-
meretségét  ta r tós  kapcso la t  cé l já-
bó l .  06-20/467-11-80
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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 17.

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!

Á L L Á S T  K Í N Á L

KÕMÛVES és  segédmunkás mun-
kavá l la lókat  keresünk,  kecske-
mét i  munkavégzésre ,  hosszú táv-
ra .  Ép í tõ  S imon Kf t .  É rd . :  20/ 
470-4209

BÕVÜLÕ csapatunkba Kecskemét-
re  ingat lanér tékes í tõ t  keresünk. 
in fo@simoningat lan .hu

Szerszámgéptesz te lõ  munkakör-
be munkatársakat  keresünk két 
mûszakos  munkarendbe,  kecs-
kemét 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.

Tekercse lõ  munkakörbe munkatár-
sakat  keresünk két  mûszakos  mun-
karendbe,  kecskemét i  munkavég-
zésse l .  Je lentkezés :  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  Te l . :  06209560131 E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

Betan í to t t  fémipar i  munkatárs 
munkakörbe munkatársakat  kere-
sünk két-három mûszakos  munka-
rendbe,  kecskemét i  munkavégzés-
se l .  Je lentkezés :  Trenkwalder  K f t . 
6000 Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06209560131 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

Raktáros  munkakörbe, 
ta rgoncavezetõ i  tapasz ta la t ta l 
rende lkezõ  munkatársakat  kere-
sünk két-három mûszakos  munka-
rendbe,  kecskemét i  munkavégzés-
se l .  Je lentkezés :  Trenkwalder  K f t . 
6000 Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06309813301 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

Összeszere lõ  munkakörbe ke-
resünk munkatársakat  egy-két 
mûszakos  munkarendbe,  kecs-
kemét 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.

OTP Ingat lanpont  so l tvadker t i  i ro-
dá jába ingat lanér tékes í tõ t  kere-
sünk.  Je lentkezn i  lehet :  sz i la j .
zo l tan@otp ip .hu   c ímen.

Gépkeze lõ  poz íc ióba mun-
katársakat  keresünk három 
mûszakos  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 keresünk 
munkatársakat  fo lyamatos  12 
órás  munkarendbe 3+3 vá l tás-
ban,  kecskemét i  munkavégzés-
se l .  Je lentkezés :  Trenkwalder  K f t . 
6000 Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  Te l . :  06309813301 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

Targoncavezetõ  poz íc ióba  ke-
resünk munkatársakat  három 
mûszakos  munkarendbe,  kecs-
kemét 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.

Áruösszekész í tõ  KÖNNYÛ f i z i -
ka i  poz íc ióba keresünk munka-
társakat ,  három mûszakos  mun-
karendbe,  Kecskemét  legna-
gyobb autó ipar i  gyárába.  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca  10. 
Te l . :  06209560131  E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

Tész ta ipar i  be tan í to t t  munkásokat 

keresünk,  három mûszakos  mun-

karendbe,  kecskemét i  munkavég-

zésse l .  Je lentkezés :  Trenkwalder 

K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyá-

ny  u tca  10.  Te l . :  06209560131  

E-mai l :  kecskemet@trenkwalder .

com.

Betan í to t t  gépkeze lõ  poz íc ióba 

keresünk munkavá l la lókat ,  au-

tó ipar i  beszá l l í tó  par tnerünk-

höz ,  LAJOSMIZSÉRE.  Könnyû f i -

z ika i  munka,  három mûszakos 

munkarend.  Trenkwalder  K f t . 

6000 Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 

10.  Te l . :  06209560131  E-mai l : 

kecskemet@trenkwalder .com.
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Szeretnél versenyképes jövedelem mellett a családodra, 
szabadidődre több időt fordítani?
Amennyiben a válaszod igen, most lehetőséged nyílik 
részmunkaidőben, rugalmasan velünk együtt dolgozni  
a gyártás különböző területein, mint pl.:
• karosszériagyártás, 
• felületkezelés-fényezés,
• összeszerelés.
Jelentkezz, hogy tapasztalatoddal és tudásoddal 
közösen gyárthassuk a világszínvonalú Mercedes-Benz 
modelleket!

Elvárások
• Gyártás területén szerzett munkatapasztalat
• Csapatmunkára való képesség 
• Legalább heti 20 órás részmunkaidő 
• Többműszakos munkavégzés vállalása
• Önállóság
• Min. 8 általános iskolai végzettség
 

Amit kínálunk
• Biztos munkahely a világ egyik vezető autóipari 
vállalatánál
• Versenyképes juttatási csomag, jelentős alapbéren 
felüli juttatások 
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Ötletmenedzsment, minden megvalósított ötletet 
díjazással javadalmazunk

Örömmel fogadjuk jelentkezésed fényképes önéletrajzzal 
a jelentkezes@daimler.com e-mail címen.

Munkavégzés helye:
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.  
Kecskemét

Kamatoztasd szakmai tudásod a Mercedes-Benz-nél!

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
6001 Kecskemét, Pf. 350.  www.gyar.mercedes-benz.hu  Email: palyazat@daimler.com  Karrier-Hotline: 06 80 20 50 87

Munkatárs a gyártás területén részmunkaidőben

További álláshirdetéseink:
http://gyar.mercedes-benz.hu/allasajanlatok
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