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AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
FOGLALJA LE IDŐPONTJÁT ONLINE!

KECSKEMÉT AUCHAN, DUNAFÖLDVÁRI ÚT 2. / 30/453-3342
A fenti akció időtartama: 2019. szeptember 15. - november 30., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem
összevonhatóak. Részletekről érdeklődjön az üzletekben, vagy tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!

www.owe.hu
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Egészség

EGÉSZSÉG
GYERMEK HÁZIORVOSI
ÜGYELET
Hétfő-Péntek: 18 órától reggel
8 óráig, szombat, vasárnap,
ünnepnap: egész nap
Bács-Kiskun Megyei Kórház
„A” (új) épület földszinti ambulancia, a gyermek pulmonológiai
rendelő helyiség (0327 szoba)
Kecskemét, Nyíri út 38.
Telefon: 06 76 516 904

FELNŐTT HÁZIORVOSI
ÜGYELET
Hétfő-Péntek:
17 órától reggel 8 óráig
Szombat, vasárnap, ünnepnap:
egész nap
Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kecskemét, Nyíri út 38.
Telefon: 06 76 516 984

FOGORVOSI ÜGYELET
szombat, vasárnap, ünnepnap:
8 órától 14 óráig
Egészségügyi Központ
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Telefon: 06 76 514 0394

PATIKAI ÜGYELET

Szent Benedek EuroPatika
Kecskemét, Kápolna u. 15.
Telefon: 06 76 507 992

Kultúra

Hétköznapok

Gyermek

SZÍVÜNK NAPJA 2019

Folytatódik az Aprók Tánca
a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben.
Várnak minden kedves
érdeklődőt!

2019. szeptember 29-én 15:00 órától Kecskeméten a Nagytemplom és Malom közötti
sétáló utcára várják az érdeklődőket a szervezők a Szívünk Napja alkalmából.

Október 5. DIÓSZÜRET
Kézművesség:
egyszerű játékok dióból
Október 19.
Kukoricamorzsoló
Kézművesség:
játékok csuhéból
November 9. Márton nap
Kézművesség:
agyagliba készítés
November 23. Jeles
névnapok
Kézművesség:
citromos linzer sütése
December 7. Advent
Kézművesség:
agyag mécsestartó készítés
December 14. Karácsonyi
készülődés
Kézművesség: mézeskalácssütés, gyertyakészítés
A foglalkozások
16:00-17:30-ig tartanak.

CIRÓKA
VÉRADÁS
BÁBSZÍNHÁZ

PROGRAMOK AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN

Résztvevők:
• A Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére Alapítvány
• Bács-Kiskun Megyei Kórházáért Alapítvány
• Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei szervezete
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok együttesen. Ezen betegségek jelentős része megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal. A Szívünk Napján az életmódváltást szeretnénk népszerűsíteni – több mozgást, a
dohányzás elhagyását, egészségesebb táplálkozást – hitelesen, megalapozottan, közérthetően. A megelőzés mellett a betegségek korai felismerését lehetővé tevő szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel szerepére hívjuk fel a figyelmet. A Szívünk Napja rendezvényén ingyenesen vehetők igénybe azok a
szűrővizsgálatok, amelyek révén az emberek megtudhatják, hogy az adott pillanatban milyen állapotban
is van szívük valójában. Az érdeklődők koleszterinszint, vércukorszint, vérnyomás, BMI, testzsír-százalék, haskörfogatmérésen, valamint obezitásvizsgálaton vehetnek részt. Az érdeklődők megtudhatják,
hogy mit lehet és mit érdemes tenni az említett rizikófaktorok csökkentése érdekében.
Helyszín: Kecskemét, Nagytemplom és Malom közötti sétáló utca – Hírös Agóra mellett
PROGRAMOK 15.00-tól
• Séta az egészségért
Végig a megújult Rákóczi úton a rendezvény helyszínéig – Gyülekezés és szűrési könyvecskék
kiosztása a Rákóczi út Vasútkert felőli végénél 14:40-től. A sétán résztvevők elsőként, soron kívül
vehetnek részt a szűrővizsgálaton.
• Megnyitó – Dr. Nagy András
• Szűrővizsgálatok
Vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, testzsírmérés, aritmia- és
obezitásvizsgálat. Egyéni szív- és érrendszeri kockázat meghatározása,
• Orvosi tanácsadás
• Újraélesztés oktatás
Dr. Szabó István, Bács-Kiskun Megyei Kórház Sürgősségi Osztály
és munkatársai
• Közös torna
• Salsa táncbemutató és közös tánc
a Dolce-Dance tánciskolával
További információkért látogassa meg a rendezvény Facebook
oldalát: Szívünk Napja 2019 – Kecskemét

www.szivbetegekert.hu

BÉRLETAJÁNLAT
2019/20-AS ÉVAD

CIRÓKA BÉRLET
ÓVODÁSOKNAK
• Oz, a nagy varázsló
• Eddmegleves
• Pettson és Findusz
CIRÓKA BÉRLET
ISKOLÁSOKNAK
• Oz, a nagy varázsló
• Az égig érő lift
• Lúdas Matyi
CIRÓKA BÉRLET
ISKOLÁSOKNAK
• Oz, a nagy varázsló
• A Békakirály
• Gabi és a repülő nagypapa
A bérletek megrendelhetőek és
megvásárolhatóak 2019. szeptember 1-től folyamatosan.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Szeretettel vár minden érdeklődőt a Ciróka Bábszínház
Társulata!

Kecskemét, Budai u. 15.
Telefon:+36-76-482-217
www.ciroka.hu

Rendezvény 2019. szeptember 23.

SZÓRAKATÉNUSZ

Kecskemét, Gáspár A. utca
11. www.facebook.com/
szoraka/ Tel.: 76/481-469

CIRÓKA BÉRLET
ÓVODÁSOKNAK
• Oz, a nagy varázsló
• Macskablöff
• Babaróka

Sport

HÍRÖS AGÓRA
KULTURÁLIS KÖZPONT
Kecskeméti Területi
Vérellátó Intézet
Kecskemét, Koháry krt. 4.
09.24. kedd 08:00-16:00
09.25. szerda 08:00-14:00
09.26. csüt. 08:00-18:00
09.27. péntek 08:00-13:00
09.30. hétfő 08:00-18:00
10.01. kedd 08:00-16:00
10.02. szerda 08:00-14:00
Folplast Kft.
Lajosmizse, Ceglédi út 36.
09.25. 12:00-15:00
Egészségház Lajosmizse,
Dózsa Gy. u. 104-106.
10.03. 08:30-13:00

Október 8. kedd 19 óra
Szeretni bolondulásig
Szulák Andrea koncertje
Október 11. péntek 19.30
Dalok a szerelemről
Létay Dóra színésznő és Éliás Gyula énekes közös estje. Belépődíj: 3.500 Ft, a koncert napján
3.900 Ft (érkezési sorrend)
Október 13. vasárnap 19 óra
BYEALEX cselló és zongora
Márta Alex (ByeAlex) szerzői estje, Demkó Mátyás
klasszikus zongoraművész és Friderikusz Péter csellista kíséretében. ByeAlex, Slepp, Senkise és egyéb
olyan dalok hallhatók majd, amelyekhez Alexnek
meghatározó köze volt (van) a múltban/jelenben!
Belépődíj: 3.800 Ft

Adj vért, és mentsd meg
három ember életét!

Október 17. csütörtök 10.30
Major Eszter és barátai – felejthetetlen koncert-

élmény gyerekeknek. Mesemuzsika bérlet 1. előadása. Vendég: Kocsis Tibor. Belépődíj: 1.500 Ft
Szenior Örömtánc Ildikóval! - A mozgás és a
tanulás fiatalít!
Testi, szellemi frissességünk megőrzéséért magunknak is tennünk kell. A szeniortánc foglalkozáshoz nem szükséges sem előzetes tánctudás,
sem táncpartner. Az új lépések megtanulása intenzív koncentrációt kíván, ez elősegíti az idegpályák „olajozását”. A táncolás jótékonyan hat testre, lélekre és szellemre, növeli az állóképességet, javítja a hangulatot, és segít a szellemet frissen tartani. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni. Kérjük, hogy a foglalkozásra váltócipőt
hozzanak magukkal! Időpont: hétfő, csütörtök és
péntek 10.00-11.30. Részvételi díj: 600 Ft/alkalom, 2000 Ft/bérlet (a bérlet 4 alkalomra érvényes
és 2 hónapig használható fel). Vezeti: Szűcsné
Gyöngyösi Ildikó. (gyongyosiildiko@gmail.com)
Facebook: Hello60
Kismama jóga-flow
Éld át az áramlás élményét a babáddal együt!
Mozgasd át a tested! Ringasd a babádat a pocakoddal együtt! Készülj a szülésre és a kisbabás
időszakra a jóga eszközével! Időpont: hétfő
17.30-19.00. Vezeti: Berényi Zsuzsanna jógaoktató (bejelentkezés szükséges: +36 30 258 6029)
Alkalmi jegy: 1.500 Ft, Havi bérlet: 5.000 Ft

Kecskemét, Deák F. tér 1.

www.keszin.hu

Egészség

Kultúra

KATONA JÓZSEF
KÖNYVTÁR
Szeptember-október A Helyismereti gyűjtemény kiállítása:
RÁKÓCZI FERENC-EMLÉKÉV 2019 - Kiállítás a KJK és
Sebestyén Imre képeslapgyűjtő dokumentumaiból
Szeptember 24. kedd 17.00 óra
KUTATÓK-ALKOTÓK A KÖNYVTÁRBAN
II. Rákóczi Ferenc politikai pályája – kecskeméti vonatkozásokkalDr. Békés József történész előadása
Szeptember 26. csütörtök 17.00 óra
UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN - Izrael, Jeruzsálem
Előadó: Dr. Molnár Judit történész
INTERNET TANFOLYAM
Várják a teljesen kezdő és haladóbb
szinten tanulni vágyó jelentkezőket
30 órás, az okoseszközök használatát
is bemutató internet-használói tanfolyamra. A heti két foglalkozásból
álló, öt hétig tartó tanfolyam díja könyvtári tagsággal rendelkező olvasóknak - 55 éves kor alatt 8000 Ft,
55 éves kor felett és/vagy nyugdíjasoknak 4.800 Ft.
Bővebb információ és jelentkezés: 76/500-565, 76/500-560
GYERMEKVILÁG (Információ: 76/500-567)
Szeptember 26. csütörtök 10.15 és 11.00
BABAHANCURKA
Mondókázó délelőtt Regisztráció: 76/500-567
vagy www.bacstudastar.hu
Szeptember 28. 16.00
TÚL AZ ÓPERENCIÁN...
Mesedélután
TINIVILÁG (Információ: 76/500-560)
Szeptember 26. 17.00 óra
KÖNYVTÁRI JEDI AKADÉMIA
KÖTÉSZETI SZOLGÁLTATÁS (Információ: 76/502-099)
Szakdolgozat- és könyvkötés, folyóirat másolatának bekötése születésnapra, díszdoboz-készítés, laminálás, spirálfűzés. Egyedi kérések teljesítése.

Kecskemét, Piaristák tere 8.
www.bacstudastar.hu
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FILMAJÁNLÓ
OTTHON MOZI
Downtown Abbey

angol dráma, 122'
Ősszel a világszerte méltán
híres és kedvelt Downtown
Abbey sorozat világában játszódó nagyszabású mozifilm kerül a közönség elé. A
Crawley család és a szolgálatukban álló elszánt személyzet a Downton birtok fennállásának legfontosabb pillanatára készülődik. Az angol király és királyné látogatásának hírére felbolydul az egész
ház, botrányok, románcok, intrikák kezdenek kibontakozni, és az események olyan fordulatot vesznek, hogy hirtelen egész Downton jövője forog kockán… A filmet a sorozat alkotója, Julian Fellowes írta, és az eredeti szereplőket láthatjuk viszont a
mozivásznon is.
A film vetítésének időpontjai: 09.26.-09.30. csütörtök-hétfő 18:00

Akik maradtak

színes, magyar filmdráma, 89'
Egy kamaszlány és egy középkorú férfi egymásra találásának megható hangvételű története a második világháború
után. Mindketten sokat veszítettek, és mindketten szeretnének új életet kezdeni, miközben körülöttük már a Rákosi-rendszer diktatúrája alakul.
Vajon túl lehet-e élni a múlt
és a jövő tragédiáit, ha összekapaszkodnak azok, akik még
megmaradtak?
Film vetítésének időpontjai: 09.27. péntek, 20:00;
09.28. szombat, 20:00; 10.02. szerda, 18:00;10.03. csütörtök, 18:00

www.otthon-mozi.hu

NAGYSZÍNHÁZ
Aladdin és a csodalámpa
október 2. 15:00 Illyés Gy. b.
október 3. 15:00 Mikszáth K. b.
október 8. 15:00 Bartók Béla b.
október 9. 15:00 Janikovszky É. b.
október 10. 15:00 Móra F. bérlet
október 15. 15:00 Bendek E. bérlet
CHICAGO
szeptember 27. 19:00 Bemutató
Katona J. b.
szeptember 28. 19:00 Arany J. b.
szeptember 29. 15:00 Gombaszögi E. b.
október 2. 19:00 Kiss Manyi b.
október 3. 19:00 Apáczai Csere J. b.
október 4. 19:00 Blaha Lujza b.
október 9. 19:00 Latabár K. b.
ÁLLAMI ÁRUHÁZ
október 12. 19:00 Bérletszünet
október 13. 19:00 Bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ
KAMARASZÍNHÁZ
LILIOMFI
október 4. 19:00 Bemutató
október 5. 19:00
október 6. 15:00
október 20. 19:00

RUSZT JÓZSEF
STÚDIÓ SZÍNHÁZ
A PILLANGÓK SZABADOK
október 10. 19:00
október 16. 19:00
október 17. 19:00
október 20. 15:00

Kecskemét, Katona J. tér 5.
Tel.: 76/501-170
www.kecskemetikatona.hu

TANULJ, HOGY
SEGÍTHESS!
80 órás tanfolyamot indít a kecskeméti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
leendő önkéntes ügyelőinek.
Gondolkoztál már azon, hogy szívesen segítenél másoknak lelki problémáik megbeszélésében?
A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat ügyelőket keres. Feladatuk, hogy együttérzéssel, odafigyeléssel
segítsenek a hozzájuk forduló embertársainknak nehézségeik elviselésében, megoldásában. Ha csatlakozol hozzájuk, a felkészítő képzést követően egy 33 éve működő, kipróbált, elfogadó közösség
megbecsült tagja lehetsz.
Ha Kecskeméten vagy a környéken élsz, elmúltál 25 éves, de nem vagy még 65, szívesen végeznél
önkéntes munkát, jelentkezz a
• 76/481-722 (üzenetrögzítő) telefonszámon,
• levélben a Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. címen,
• vagy e-mailben, kecskemet@sos116-123.hu.
Határidő: 2019.10.15.
A 80 órás képzés során lehetőséged nyílik önmagad jobb megismerésére, hatékony kommunikáció elsajátítására, és a segítő beszélgetés tanulására. Mindezek a privát életedben is megkönnyíthetik az életed.
Feltételek: érettségi, minimum 25 év, maximum 65 év, tolerancia, empátia, lélekjelenlét, rugalmasság.
További információk: www.sos116-123.hu
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Szolgáltatók

2019. szeptember 23.
ENERGETIKAI
tanúsítvány,
hőkamerás vizsgálat Kecs keméten és Bács-Kiskun Me gyében.
06-30/915-5064,
www.e-tanusitvany-kecskemet.hu
 ZOBAFESTÉS, homlokzatfes S
tés és kőműves munkák elvégzését vállalom. +36 70 622
8665

SZOLGÁLTATÁS
 E R T ÉPÍTÉST, k e r t r e n d e z é s t ,
K
sö v é n y és fű n y í r á s t , g y e p sz e l l ő ztetést
zöld-hulladék
el s z á l lítást vá l l a l o k . S z a kem b e r
+36 2 0 9 2 6 2 0 3 2
SZ Á M ÍTÓGÉP S z e r v i z . S z á m ító g é p ek, laptop o k , n y o m t a t ó k
ja v í t á sa, karba n t a r t á s a , b ő v íté s e kiszállássa l h e l y s z í n e n i s .
+ 3 6 30 958 91 3 9
SZ O B AFESTÉST , m á z o l á s t , t apé t á z ást, teljes h á z , l a k á s f e lúj í t á s t vállalok r e f e r e n c i á k k a l ,
ga r a n ciával. +3 6 3 0 2 3 0 6 1 4 8
T E T Ő JAVÍTÁS, k ő m ű v e s , f e stő , e r eszcsator n a é s b á d o g o s
m u n k át vállalok . + 3 6 2 0 2 9 9
22 3 3 ; +36 70 2 8 7 7 8 5 1
M E S T ERBOSZOR K Á N Y , j ö v e n dő m o ndó, ront á s l e v é t e l , s z e re l m i energiák, h a l o t t l á t á s , i s te n i gyógyító e r ő v e l . + 3 6 7 0
43 4 2 178
 E D Ő NY szerv i z ! L e s z a k a d t ,
R
ne m működő r e d ő n y ö k t e l j e s
körű
javítása,
gurtnik
cseréje. +36 20 543 6161,
+ 3 6 3 0 919 04 4 6
TE T Ő FEDŐ, bád o g o s , á c s m u n ká k a t , hungaroc e l l s z i g e t e l é s t ,
zs i n d elyezést, k ő m ű v e s m u n k á t
vá l l a l ok kedve z m é n y e s á r o n .
+ 3 6 70 354 18 9 7

REDŐNY
szerelés-javítás:
aluminium,
műanyag,
fa.
Gurtnicsere. Szúnyogháló készítés. Király Ferenc +36 70
345 6514
VIZES falak utólagos szigetelése. +36 70 290 5318
 EDŐNYÖK, reluxák, szúnyogR
hálók keszítése és teljes körű
javítása, gurtni csere. Érd: +36
30 734 6255, +36 70 248 2987
TETŐFEDŐ, bádogosmunka, te tőáthajtás,
verébdeszkázás,
lécátpakolás, ereszcsatornázás, Lindab lemeztető készítés
munkadíjjal, anyaggal együtt
kedvezményes áron. +36 20
943 5616, +36 70 540 3293
REDŐNY, szúnyogháló, napernyő, árnyékolástechnika javítását szerelését vállalom
Csánó József + 36 70 7099
761
 EDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes körű
R
javítás, gurtnicsere. Precíz
munka, kedvező ár. +36 20
624 1272, +36 70 265 6065
ÁCS, tetőfedő, bádogos munkát vállalok, új tetők készíté sét, széldeszkázást, bármilyen
festési munkát, Lindab lemez
felrakását vállalom. +36 70
566 4595

BÁRMILYEN ács munkát, széldes zkázást, bádogos munkát,
új t etők készítését, Lindab lemez felrakást vállalok anyag bes zerzéssel, kedvezményes
áron. +36 30 641 7614
KŐMŰVES munka A-Z-ig, ki seb b tető beázások javítása.
Tel.: +36 70 637 8705
L OMTALANÍTÁS! Kiürítené la kását, hobbiját, garázsát? Mi
a felesleges dolgait ingyen el szállítjuk. +36 70 321 6868
Lan tos László
 ŐMŰVES munkákat vállalok
K
A-tól Z-ig. Generálkivitelezés,
Vizes
falak
szigetelése.
Falak vasalása, dryvitozás,
térkövezés,
kerítés,
autóbejáró, gépiföldmunka,
tereprendezés.
Kecskemét
és
térségében
ingyenes
kiszállással,
felméréssel.
+36 20 412 9837
TET ŐFEDŐ, bádogosmunka, te tőáthajtás,
verébdeszkázás,
lécátpakolás, lindab lemez tető készítés, ereszcsatorná zás (alumínium), cserépjaví tás, cserépmosás, takarítás,
hun garocell, falfestés, mázolás, teraszépítés, ereszdobo zolás anyagbeszerzéssel. +36
20 925 3478; +36 70 540 3293

SORSELEMZÉS, kártyajóslás,
családi, párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levétele. Hívásra házhoz
megyek. +36 30 924 3867
GALAMBRIASZTÁST vállalok 10
év garanciával. Elérhetőség:
+36 70 332 9581
VILLANYSZERELÉS!
Vállalom
családi házak, üzletek és csarnokok teljes villamos kivitele zését és javítását. +36 70 388
2261
L OMTALANÍTÁS (szemét-hul ladék) elszállítását, hivatalos
helyen leadását vállalom! +36
70 622 8665
LAKÁSFELÚJÍTÁSOK!
Teljes
körű felújítás, átalakítás. +36
30 6311 611
T ETŐJAVÍTÁST, kúpozást, kúpkenést, ereszcsatorna és festő
munkát vállalunk. +36 30 832
7025; +36 20 299 2233
REDŐNYJAVÍTÁS, redőny készí tés! Gurtnicsere akár még ma!
Péter úr! +36 20 420 8576!
ALAPTÓL a tetőig! Ács, kő műves munkák, hőszigetelés,
gipszkartonozás, festés, mázolás, burkolás. +36 30 609
1916
SZOBAFESTÉST vállalok 10%
kedvezménnyel. +36 30 2243
466

VÁLLALJUK 10 éves külföldi
tapasztalattal kőműves, ács,
lapostető, vizes falak szigete lését, családi házak felújítását
A-tól Z-ig. Valamint mindenféle térkövezés, fürdőszoba fel újítása, festése. Kerítésbon tás- építés. Hívjon bizalom mal. Tel: +36 20 597 5860;
+36 70 616 8035.
REDŐNYMESTER!
Redőnyök,
reluxák
készítése,
javítása, cseréje rövid határidő vel! Gurtnicserék! +36 30 215
2083
SZOBAFES TÉST vállalok. Korrekt munka, korrekt ár! Telefon:76/328500, +36 30 968
6066
REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók készítése, javítása, cse réje, Gurtnicsere akár azonnal!
+36 30 728 5389
ÁSOTT és fúrt kutak engedé lyeztetése. Kecskemét +36 70
266 1000
 CS munka, kémény javítás,
Á
festés, mindenféle kőműves
munka. Szolid ár, garanciális
kivitelezés! +36 20 926 0863
CSALÁDI és társasház homlokzat állványozását vállalom.
+36 30 965 6941
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás
nélkül. Non-stop gyors szolgálat, 1 év g arancia. +36 76 411
517, +36 30 968 6150

ÁCS, tetőfedő, kőműves, bádo gos és malterba kúpozás. Tel.:
+36 20 512 9068

FAKIVÁGÁST vállalok, akár el szállítással, gépi földmunka
minikotróval, csatorna, alapásás +36 20 996 0917

LAPOSTETŐ, palatető szigete lése korszerű anyagokkal, garanciával, referenciákkal. Csa tornázás. +36 20 949 1867

 YÍLÁSZÁRÓK, Redőnyök, szúN
nyoghálók szeptemberben 50%
kedvezménnyel, nyugdíjasok nak +10% . +36 20 500 8185

VÁLLALUNK:

• hőszigetelés kivitelezését
• kerítésbontást, -javítást • tetőfedést,
tetőépítést, -újítást, -javítást
• ácsmunkát • bádogosmunkát
• filagória építését • kőművesmunkát
• festést, mázolást • épületek bontását
• kúpcserép kikenését • lapostető
szigetelését • kémények bontását és
felújítását • ereszcsatorna-rendszer
Ingyenes felmérés és tanácsadá
újítását, javítását
Ingyenes felmérés és tanácsadás
Ingyenes felmérés és tanácsadás

&

ésésésfelmérés
beszerelés
garanciáva
Ingyenes
és tanácsadás
Szállítás
beszerelés
garanciával
Szállítás
beszerelés
garanciával
0670 292-1731Szállítás
Szállítás és beszerelés garanciával
Meglévő nyílászáró
nyílászáró
Meglévő
Meglévő
nyílászáró
és redőny
javítása
Meglévő
nyílászáró
és
redőny
javítása
és
redőny
javítása
és
redőny
javítása
Műanyag
ajtók,
ablakok

Műanyag
ajtók,
ablakok
Redőnyök
(kézi, motoros)

Műanyag ajtók, ablakok
Garázskapuk
•(kézi,
Napellenzők
Redőnyök
motoros)
Műanyag
ajtók,
ablakok
Redőnyök
(kézi, motoros)
Szalagfüggönyök
Garázskapuk
•
Napellenzők
Redőnyök
motoros)
Garázskapuk
•(kézi,
Napellenzők
Szúnyoghálók
Szalagfüggönyök
Szalagfüggönyök
Rolók • Roletták
Garázskapuk
•
Napellenző
Szúnyoghálók
Szúnyoghálók
Nagykőrös,
Vitéz u. 22.
Rolók
• Roletták
Szalagfüggönyök
Rolók
Te l . : 0 6 2•0Roletták
286 7301
cifraajtoablak@gmail.com
Szúnyoghálók
Nagykőrös,
Vitézu.u.22.
22.
Nagykőrös,
Vitéz
Te
l
.
:
0
6
2
0
2
8
6
7
3
Te
l
.
:
0
6
2
8
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3
0
Rolók • Roletták011
cifraajtoablak@gmail.com
cifraajtoablak@gmail.com

Nagykőrös, Vitéz u. 22.
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ADÁS-VÉTEL

ÁLLAT

 UNNÁT, párnát, régi használt
D
tollat veszek, hívásra házhoz
megyek! Érd.: +36 30 467 4542

T YÚKVÁSÁR! Aranyosi tyúkvásár 1 éves Vörös Tojó
Tyúk, szép tollasak 650 Ft/
db.
Ingyenes házhoz szállítás! Tel.: +36 30 171 6629

KÖNYVEKET, hanglemezt, folyóiratokat, képeslapot, játékot, órákat, hagyatékot gyűjtő
vásárol. +36 20 316 3220
S AROKBA való ágyneműtartós,
emeletes gyerekágy matracokkal eladó. Iár:70.000 Ft +36 30
239 3384
ELADÓ 250 kukoricaszár vagy
cserélhető szemes takarmány ra. +36 70 242 7299
I GÉNYESEN elkészített cserépkályha eladó, Simson motort
beszámítok. Tel.: +36 20 242
0229
LAKATOS-, bádogos- és eszter gagépeket vásárolunk. +36 70
624 5475

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN fajtiszta,
fekete, törpetacskók eladók.
Érdeklődni: +36 30 825 8586
T YÚKVÁSÁR Kunszálláson a
Zsigó majorban! 2019. szep tember 20-november végéig
minden nap 8-14 óráig. Szép
tollas, 1,8-2 kg-os átlag: 300
Ft/db. Tel.: +36 30 577 6358;
+36 30 577 6253
MEZŐGAZDASÁG
T R I T I K Á L É
és
rozs
vetőmagnak eladó: 6.000
Ft/100 kg. +36 20 941 5540
KUKORICA
eladó
zsákolva:
5.000 Ft/100 kg. +36 20 941
5540
ÜDÜLÉS

LAKÁS és vállalkozás egyben!
Lakhatási és vállalkozási célra egyaránt alkalmas, többféle
hasznosítással és jó adottsá gokkal rendelkező 240 nm-es
családi ház garázzsal, melléképülettel 1236 nm-es portával
Tiszaalpár központjában. Tel.:
+36 70 606 4208
FREKVENTÁLT helyen, a Reile
Géza utcában eladó 55 nmes 2szobás felújítandó lakás.
Iár:23M Ft +36 20 387 5051
KECSKEMÉT, Széchenyiváros
ban 55nm-es, 4. emeleti, erkélyes, egyedi gázfűtéses lakás
eladó. Irányár:22,99Mft, (ingatlanosok kíméljenek!) +36 20
393 6711
S ZÉCHENYIVÁROSBAN,
Bajza
utcában, II, emeleti 35m2-es
erkélyes lakás eladó. +36 20
474 2088

 AGYATÉK és régiség felvásár H
lás magas áron! +36 70 324
3961
KISBÚTOROKAT, vitrintárgya kat, tányérokat, készleteket,
CD-ket, kazettákat, retro deko rációs, érdekes tárgyakat vennék készpénzért. Fiatal gyűjtő.
+36 30 213 2989
JÁRMŰ

K ECSKEMÉT belvárosban fele
üzlethelyiség kozmetikus, műkörmös, masszőr, varroda ré szére kiadó. +36 30 899 3062

T ŰZIFA! Tölgy, bükk, gyertyán
hasítva 35Ft/kg, akác hasítva 42Ft/kg, Napraforgó pellet
kapható
Kecskeméten,
az
Agroker udvarában. Kiszállítás 10 mázsától fuvardíjasan.
EUTR-AA3342079 +36 30 220
7041, +36 30 213 7673

KECSKEMÉT központjában, 310
nm telken, 118 nm, 3+2 szobás
családi ház eladó! Érd: +36 30
616 0663
KECSKEMÉTEN a Műkertvárosban, 544 nm telken, 105 nm, 4
szobás, szép családi ház eladó.
Érd: +36 30 616 0663
K E C S K E M É T , H o m o k b á n y a ú j j á épített lakóparkban 2 szoba 4546 nm lakások idei kulcsrakész
átadással eladók. Irányár: 23-24
MFt +36 30 616 2143
KECSKEMÉT, Kisfái, kb. 900 nm
telek, 42 nm téglaépítésű 1,5
szoba ház eladó. Iá: 5,9 MFt.
+36 30 616 2143
ELADÓ jó állapotú, szomszédmentes tanyát keresek 2-3 Ha
t e r ü l e t t e l , é s m i n é l t ö b b g a z d asági épülettel. Tel: +36 30 197
6543
JAKABSZÁLLÁS külterületén 3
Ha területen, 90 nm alföldi tan y a , g a z d a s á g i é p ü l e t e k k e l e ladó. 8,5 MFt Tel: +36 30 197
6543
KUNADACS belterületén, 1440
nm saroktelken, 150 nm autentikus parasztház áron alul eladó.
1 9 , 5 M F t Te l : + 3 6 3 0 1 9 7 6 5 4 3
KECSKEMÉT, Széchenyikörúton
18 nm jó állapotú, üres
minigarzon eladó. I.ár: 12,7 MFt
Érd: 30/576-9476
KECSKEMÉT kertvárosban, 62
n m , 1 + 2 f é l s z o b á s , t é g l a é p í t ésű, hőszigetelt, felújított lakás
eladó, garázzsal. I.ár: 24,9 MFt
Érd: +36 30 576 9476

KADAFALVÁN
kiadó
1
szoba,konyha,fürdőszobás
házrész +36 76 200 034

VEGYES

EZÜST 1,6-2,3m, Nordmann
1,8-5m, gondozott fenyőfa ki jelöléssel is Zalaegerszegen
eladó. +36 20 338 8844

CSONGRÁDON padlásteres szép
állapotú családi ház eladó.
Bölcsőde, óvoda, iskola, orvo si rendelő közel. 2 szobás há zat, vagy I. emeletig erkélyes
lakást beszámítok értékegyeztetéssel. Érd.: délután 16 óra
után. +36 30 471 4310

KIADÓ

RÉGI motorokat keresek! Sim son, MZ, ETZ, JAWA, stb. +36
20 572 5142.

MINDENNEMŰ
vágott
tűzifa rendelhető, házhoz szállí tást vállalok. Dér András e.v.AA6216016 +36 20 263 6408

BELVÁROSBAN, kertes társasházban, kétszintes, teraszos,
80nm-es lakás, 2 fürdőszobá val, 3 szobás amerikai konyhá val, kocsibeállóval eladó. Iár:
45MFt. +36 70 940 4232

S ZÉCHENYIVÁROSBAN
fűtés korszerűsített, részben felújított, frissen festett, 33nm-es
1 szobás 4. emeleti lakás eladó. Irányár:14,5Mft +36 20
261 1622

MINDENFÉLE
gépjárművet
megvásárolok (tehergépkocsit
is forgalomból kivonással). 25
Ft/kg. +36 70 385 0002

 YÁRFA 2000 Ft/100 kg,
N
vegyes 2400 Ft/100 kg,
kalodás akác 1mx1mx1.70 +
szálban is. (AA6027982) +36
30 570 5675

K ECSKEMÉT Reile utcai 4. emeleti 2,5 szobás lakás eladó lif tes házban, tulajdonostól. 23,4
MFt. +36 70 317 1558

KÉTGENERÁCIÓS, különportás
családi ház eladó szőlővel, boros pincével Kiskunfélegyházán. +36 20 523 2046

VÁSÁROLNÉK terepjárót! Mitsu bishi L200, Toyota Hilux, Ford
Rangert 2007-est lehetőleg.
+36 20 954 8362

ÉLETJÁRADÉK! Fiatal pár vállalná idős néni, bácsi gondozá sát, autóval rendelkezünk. +36
30 363 4380

KECSKEMÉTTŐL Kiskunfélegy háza irányában mindössze 10
km-re (6 perc autóútra), köz vetlenül az E5 gyorsforgalmi
út mellett az Aranyhegyi Csár dánál ELADÓ 7.725 m2 alap területű, bekeríthető felépítményes ingatlan-volt benzinkút, fejlesztési terület! Az in gatlan közművesített, hitel- és
lízingképes, pályázatképes és
természetesen
számlaképes
is! Bővebb infó és érdeklődni:
https://ingatlan.com/28270310

HAJDÚSZOBOSZLÓN a Siesta
üdülőszállóban 1,5szobás üdü lési jog -kedvező áron- átadó
vagy eladó. +36 30 279 2546
TÁRSKERESÉS
TÁRSKÖZVETÍTÉS minden kor osztálynak! +36 30 355 2039
CEGLÉDI 52 éves hitben járó,
kedves, hűséges nő keresi társát. Telefon: +36 30 612 0812
INGATLAN
KECSKEMÉT
Széchenyiváros,
Lánchíd
utcában
2
szo bás,
erkélyes,
szigetelt,
nyílászárócserélt,
fűtéskor szerűsített lakás eladó. Irányár: 21,5 millió Ft. +36 30 637
3350
KŐHÍD utcai társasházban el adó 3.emeleti, 60,25nm-es erkélyes lakás. +36 70 209 1282

KECSKEMÉT, Balaton utcai tár sasházban, második emele ti 1+2 félszobás lakás eladó.
Irányár: 25MFt +36 70 931
9190
KECSKEMÉTEN Szolnoki-hegyi
40 nm-es, 1,5 szobás, fürdőszobás, központi fűtéses, felújítandó lakó ház, melléképü lettel, pincével, 396 nm telekkel eladó. Irányár 9,5 MFt. +36
20 530 6488 +36 30 263 4445
MIKLÓSTELEPEN hobbikert sürgősen eladó. Érdeklődni: +36
30 820 5882
KECSKEMÉT központjában 55
m2-es, felújított, két szobás
lakás eladó. +36 30 286 5351
NAGYKŐRÖSÖN, Bárány úti lakótelepen, földszinti, 62 m2-es
lakás eladó. Iár: 15 mFt. +36
20 395 7177

IMPRESSZUM

Kecskeméti Szuperinfó
Megjelenik minden hétfőn
38.000 példányban.
Lapzárta: csütörtök 12 óra
Felelõs kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelõs szerkesztõ: Zakar László
Szerkesztõség:
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.
Tel./fax.: 76/498-479
www.keszin.hu
info@keszin.hu
Nyomda: Lapcom Zrt.
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Terjeszti: MEDA-PRESS KFT.
Terjesztési területek:
Ballószög, Helvécia, Hetényegyháza,
Jakabszállás, Kadafalva,
Katonatelep, Kecskemét,
Lajosmizse, Városföld.
A hirdetések tartalmáért
felelõsséget nem vállalunk!
Eng. szám: 75.480/1997
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OKTATÁS
ANGOL szakos gimnáziumi tanárnő
nyelvoktatást
vállal
kezdőtől középfokú szintig a
Petőfivárosban. +36 70 257
8981
ÁLLÁST KÍNÁL
 SATLAKOZZ
C
csapatunkhoz!
Fémipari munkakörökbe kere sünk hegesztő, lakatos, gépi
forgácsolóCNC-gépkezelő,
szerszámkészítő,
gépbeállí tó, darukezelő, nehézgépkeze lő és konténerező sofőr dolgo zókat Győr és Kecskemét környéki munkára. Versenyképes
fizetést, juttatásokat, szállást,
munkába járást, hazautazási
támogatást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz most! +36
70 415 9021 (JOBmotive Kft.)
LÁTVÁNYÉTTEREMBE főzni sze rető fi atal kollégákat keresünk!
(Antal Kft.) Érdeklődni: +36 20
249 4288
HIDEG-MELEG burkolót keresünk
kiemelt
bérezéssel
(500.000 Ft-től, bejelentve.)
Ugyan itt burkolási tapasztalat tal rendelkező segédmunkáso kat is keresünk. Jogosítvány
előny. Correct Aszfalt-Út 2010
Kft +36 30 903 5812

A Kecskeméti Piac munkavál lalókat keres a következő pozíciókba: helypénzszedő, pi acfelügyelő. Érd: +36 30 451
6673 telefonszámon, vagy az
info@kecskemetipiacig.hu
e-mail címen.
DOBOSSY-BAU KFT keres kő műveseket, ácsokat és segédmunkásokat azonnali kezdés sel. +36 20 244 1350
KECSKEMÉT környéki fémipari
nagyvállalathoz keresünk gyakorlattal rendelkező hegesztőt
(AWI), lakatost, CNC gépkezelőt, lézergépkezelőt, présgép kezelőt és epoxi kabinost kiemelt bérezéssel. Szállást,
utazást biztosítunk. Érd.: 8-16
óra között +36 70 940 2562
(JOBmotive Kft.)
CO hegesztőket, lakatosokat
keresünk Kecskemétre, nettó
1600Ft/órától + prémium. Mezőgép +36 70 329 7554
VÍZ-, Gáz-, Fűtés szerelőt keresünk hosszú távra Kecskemét és
környékéről. Emán-Komfort Kft.
Jelentkezni: +36 30 968 6316

A KITE Zrt. - Magyarország piacvezető mezőgazdasági cége - pályázatot
hirdet Kecskeméten található alközpontjába

AlkAtrész
kiszállító-üzlEthozó
munkakör betöltésére

Társaságunk több évtizedes múltra tekint vissza, megalakulásunk óta az egyik fő alappillérünk
a folyamatos fejlődés, így új munkatársunkra hosszútávon számítunk, biztosítva neki a szakmai
fejlődési lehetőséget, valamint a stabilitást

Feladatok:

•
•

alkatrészek eladása-kiszállítása partnerekhez,
meglévő partnerkapcsolatok ápolása, a vevői elégedettség
javítása, piaci részesedés növelése.

Elvárások:

•
•
•
•
•
•

középfokú végzettség,
„B” kategóriás jogosítvány,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
erkölcsi bizonyítvány,
megbízhatóság, pontosság.

Előnyt jelent, egymástól függetlenül:

•
•
•

PÁV II., ADR vizsga,
mezőgazdasági áruismeret és kereskedelmi tapasztalat,
targonca vezetői engedély.

Amit nyújtunk:

•
•
•
•
•

versenyképes havi alapjövedelem,
béren kívüli juttatások,
a hatékony munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása,
tapasztalt szakemberek segítségével teljes körű betanítás,
stabil, országos hírű cégnél szakmai fejlődési lehetőség és
hosszútávú munkalehetőség.

Jelentkezés:

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes
szakmai önéletrajzát a www.kite.hu/karrier internetes felületen
– a Déli Régió, majd az Alkatrész kiszállító-üzlethozó munkakör
kiválasztásával - töltheti fel 2019. 09. 30-ig.

2019. szeptember 23.
1-1 fő élelmiszerbolti eladó
hölgyet, férfit keresek kecskeméti benzinkútra fő vagy
mellékállásba. 2 műszak nonstop, sok szabadidő, kor rekt körülmények, bérezés:
br. 260.000Ft/hó. MineralKon trakt Bt. +36 30 3707 825

VAGYONŐRÖKET és portásokat

 YERE, dolgozz Velünk! BejeG
lentett munkaviszonyt, kiemelt
bérezést, bérelőleget, ingyenes szállást, munkába járást
biztosítunk. Betanított dolgozó
és targoncás ajánlatainkból vá logathatsz Győr és Kecskemét
környékén. Munkavégzési he lyek: Autoliv, BOS, SMR, SMP,
Rába. Jelentkezz most! +36 70
639 9920 (JOBmotive Kft.)

KECSKEMÉTI

keresünk közintézmény őrzésvédelmi feladatainak ellátására! Vállalkozói engedéllyel ren delkezők előnyben. Bloc Quest
Kft. TEL.: +36 20 241 1000
+36 20 241 1000
portai

piaccsarnokba

szolgálatra

nyugdíjas

kollégát keresünk. Nozsu-Dual
Kft. +36 20 371 7268
K ECSKEMÉTI- Remi World Kft lakatosipari cég keres gyakor lattal rendelkező hegesztőket,
lakatosokat. Bér megegyezés
szerint. +36 70 233 0590

MUNKALEHETŐSÉG NYUGDÍJASOKNAK
Dolgozzon helyi cégeknél, használja ki
munkatapasztalatát és egészítse ki nyugdíját!

• Rugalmas munkaidő, melyet Önhöz igazítunk.
• Csak megbízható, helyi cégekkel dolgozunk.
• Nyugdíja megtartásával.
Szeretne többet megtudni az
Folyamatosan bővülő kínálatunkban az
egyszerű betanított pozícióktól kezdve
a szakmai, műszaki és szellemi pozíciókig
minden megtalálható.

állásajánlatainkról?

Hívjon bennünket!
06 20 255 3063
Kecskemét, Dobó krt. 3.
www.szomszedok.eu

Akar Ön egy lendületesen fejlődő csapat tagja lenni?

A HUNOR COOP ZRt.
LAJOSMIZSEI Coop Szupermarketébe

ELADÓT és PÉNZTÁROST keres.
Ha érez magában erőt, energiát, hogy egy lelkes csapat tagjaként
nálunk dolgozzon, akkor örömmel várjuk jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2019. szept. 25.

A pályázatokat írásban, a 6600 Szentes, Petőfi u. 5. címre
vagy a kozpont@hunorcoop.hu e-mail címre kérjük.

Légy részese a jövő logisztikájának!

Ha szeretnéd közelebbről megismerni az autógyártás világát,
nálunk a helyed!
Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk

Raktárosszekventáló
munkatársakat.

Feladataid:

Amit kínálunk:

• gépjárműalkatrészek összekészítése,

• versenyképes alapbér és ezen felüli juttatások,

szekventálása,
• motorok előszerelése,

• cafeteria juttatás,
• ingyenes fitness terem használati lehetőség,

• autóalkatrészek csomagolása, címkézése, • fiatalos, összetartó csapat,
• részvétel a leltározások elvégzésében.

• jó hangulat.

Az önéletrajzodat az fpereszlenyi-cemmel@duvenbeck.de e-mail címre várjuk.
Kérdésed van? Hívd a 0630/450-4908-as telefonszámot.

www.keszin.hu
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MUNKAERŐRE VAN SZÜKSÉGE?

A Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
szolgáltatásával lojális és tapasztalt munkaerőt
biztosít partnerei számára.
• Levesszük válláról a toborzás, kiválasztás terhét
• Megszabadítjuk az adminisztratív terhektől
• Rugalmas a teljesítés
Szeretne többet megtudni?
• Folyamatos kapcsolattartást biztosítunk
Keressen minket!
• Ön csak a ledolgozott órákért fizet!
06 20 255 3063
Kecskemét, Dobó krt. 3.
www.szomszedok.eu
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2019. szeptember 23.

