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AZ EGÉSZSÉGKERT NYERHETI A
RICHTER ANNA DÍJAT
DR. MOLNÁR MÁRIA PSZICHIÁTER FŐORVOS, PSZICHO-ONKOLÓGUS ÉS CSAPATA
„EGÉSZSÉGKERT” CÍMŰ PÁLYÁZATÁVAL, ORVOS KATEGÓRIÁBAN BEKERÜLT A RICHTER
GEDEON NYRT. ÁLTAL MEGHIRDETETT RICHTER ANNA DÍJ DÖNTŐJÉBE.

Négy millió forint az innovatív ötlet megvalósítására
Hazánk egyik legkiemelkedőbb gyógyszer cége, a Richter Gedeon Nyrt. pályázati kiírásával
kreatív ötletek kidolgozására inspirálta az egészségügy, gyógyszerészet és oktatás területén
dolgozó nőket. A Richter Anna Díj olyan újszerű, megvalósítható projektterveket várt a pályázóktól, amelyek az oktatás és kutatás, gyógyítás, gyógyszerészet, egészségügyhöz kapcsolódó ismeretterjesztés területein kreatív, innovatív módon járulnak hozzá az oktatás vagy egészségügy színvonalához, fejlődéséhez, illetve az adott területen dolgozók mindennapjait megkönnyítik, minőségi változást hozva a hétköznapokban.
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6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.
06 20 349 4382
fb/furediautosiskola
www.furedi.eu
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támogatás vehető igénybe 20 éves kor alatt!
Online KRESZ *Állami
részletek: http://www.furedi.eu/allami-tamogatas/
lehetőség! ÁKO: „B” gyak.: 168,43%, VSM: „B” elm.: 43,92%, „B” forg.: 33,64%

A versenyben legfeljebb öt főből álló csapatok indulhattak, a megjelölt területek valamelyikén
aktívan tevékenykedő női csapatkapitány vezetésével.
A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház csapata egy szemet-lelket gyönyörködtető kertet álmodott meg a kórház területén található 3000 négyzetméteres kihasználatlan területre.
A kert fő elemei a végtelen jelet ábrázoló gyalogló ösvény, a labirintus, a pergolával körülvett pihenő részek lennének. A természetes környezet kialakításának a célja,
hogy a hosszan kórházban fekvő betegeknek feltöltődést nyújtson, lehetőséget teremtsen a hozzátartozókkal való félrevonulásra és a dolgozók számára is felüdülést
jelentsen.
A fák, növények között végzett séta gyógyító hatását számos tanulmány igazolta, így a
megálmodott kert a gyógyulás folyamatához is lényegesen hozzájárulhatna.
Az Egészségkert ötlete elnyerte a szakmai zsűri tetszését és beválasztotta a döntős pályázatok közé.
Ahhoz azonban, hogy megvalósulhasson, szükség van a közönség szavazataira.
Ha Ön is fontosnak tartja, hogy a kórház betegeit feltöltődést nyújtó, gyógyulást segítő természetes környezet vegye körül, szavazzon az Egészségkertre!
Csapatvezető: Dr. Molnár Mária pszichiáter főorvos, pszicho-onkológus
Csapattagok: Nagyné Szigeti Dóra,
Leskowsky Laura, Gyapjas Tünde,
Lantos Lenke
A kategóriánként egy-egy győztes projektet a zsűri tagjai választják majd ki, ők
döntik el, ki kapja a projekt megvalósítására fordítható négy-négy millió forintot.
A közönségdíj sorsa azonban a szavazók kezében van. Március 8-ig a
www.richterannadij.hu oldalon a nagyközönség szavazatait várja az Egészségkert csapata. A szavazók nem csak a projekt megvalósításához segítik hozzá a döntősöket, hanem részt vehetnek a Richter Anna Díj nyereményjátékán is. Érdemes követni a díj
Facebook oldalát, ahol folyamatosan érdekes információkat olvashatnak és a döntős projektekhez kapcsolódó játékokba is bekapcsolódhatnak.
Március 19-én, egy ünnepélyes gála keretében fény derül a boldog döntősök kilétére, és velük együtt mindannyian örülhetünk annak, hogy a Richternek köszönhetően mindenki életére
ható, innovatív ötletek valósulnak meg.
Az Egészségkert csapata köszönettel fogad minden szavazatot az alábbi linken:
https://richterannadij.hu/index.php/2019/2019-dontosok-6
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a. 06-20-277-2887
fb/furediautosiskola www.furedi.eu

OKJ-s és egyéb szakmai,
hatósági képzésekkel várunk.
Piac- és versenyképes
szakmákat tanítunk.
Nyelvtanfolyam és
nyelvvizsga egy helyen!
A Kodolányi János Egyetem
nyelvvizsga helye vagyunk!

Bács-Kiskun Megyei

Keress minket elérhetőségeinken!
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FA JÁTSZÓTÉR A KERTBEN
A KÖZÖSSÉGI JÁTSZÓTEREZÉS NAGYON ÉPÍTŐEN HAT A GYERKŐCRE, DE AZÉRT
VALLJUK BE, HOGY SOKSZOR MEGKÖN NYÍTENÉ A HÉTKÖZNAPOKAT EGY SAJÁT
JÁTSZÓTÉR. AHHOZ AZONBAN, HOGY NYUGODTAK LEGYÜNK, BIZTONSÁGOS
ESZKÖZÖKRE ÉS RÖGZÍTÉSRE VAN SZÜKSÉG.
"Semmiképpen nem ajánlanék nagy játszóeszközt otthonra, mert a gyermekeknek meg kell
szokniuk az egymáshoz alkalmazkodást, melyet a játszótereken is gyakorolhatnak, hiszen a
közösségi nevelés egyik kulcshelyszíne a játszótér” – hívja fel a figyelmet Mozsárné Náczi Éva,
játszótérieszközszabványosítási szakértő. Egy kisebb játszóeszközön, melyet otthoni használatra ajánl a szakértő, legyen első körben csak hinta, csúszda, esetleg hálós vagy mászófalas
mászóka. Ahogy nő a gyermek, mozgásigénye is növekszik, ekkor már bővíthető az eszköz
gyűrűpárral, kombinált mászókákkal, alagúttal. Helyezhetnek a játékra kormánykereket, hajókormányt, távcsövet, látcsövet, porondlétrát, elliptikus rudat, fészekhintát, csepphintát stb.
Ezek az eszközök a gyermekek mozgását, képességeit fejlesztik. Sokszor választanak olyan
játékot a vásárlók, amelyen van függeszkedő. Ezt előbb a felnőttek, majd később a gyermekek
is tudják használni. Azzal, hogy bővítjük az eszközt, mindig érdekesebbé tehetjük a régi játékot. Ha a gyermekek idővel megunnák vagy kinőnék, akkor a hintát akár hintaágyra is cserélhetjük, amit a család bármely tagja használhat.
Biztos alapok, biztonságos játék
Az otthoni udvari játékokat a ház tulajdonosai nagyon sokszor nem kívánják betonozási módszerrel rögzíteni, mert egy kert átrendezése után probléma a betontuskók eltávolítása. Helyette használható a földhorony, ami 50 cm-rel meghosszabbítja a játék lábait, és így biztonságosan le lehet helyezni az eszközt. Fontos az, ha valaki nem biztos a dolgában, kérje a szakember segítségét. Manapság a magánszemélyek is egyre többen vásárolnak ütéscsillapító gumiburkolatot a játszóeszközök alá és annak esési terébe. Jó szolgálatot tehet még a homok és a
műfű is, ha megfelelő rétegvastagságban helyezzük el.
Mire figyeljünk?
A hinta az egyik legfontosabb a gyermekek fejlődése szempontjából. A kínálat is hatalmas,
a hagyományostól a csepphintán át a fészek- és csónakhintáig. A hinta választásánál és felszerelésénél több lényeges szempont is van: három év alatti gyermekek részére olyan ülőkét
keressünk, amelyből nem tud kicsúszni a gyermek. „A fonatolt kötelű hintát javaslom a csavart
kötelű helyett, hiszen sokkal többet kibír. A hintakampó és karika kombinációja helyett mérföldekkel biztonságosabb a hintacsukló, ahol nem súrlódik a fém
a fémmel. Fontosnak tartom elmondani, hogy ugyan az akácfa természetes görbületei gyönyörűek, de gyermekjátéknak mégsem ajánlanám, mert az akácfa kemény fa, reped. A repedésekbe beszorulhat a gyermek ujja és akár az ujjpercét is képes levágni. Alkalmasabbnak
tartom a telített borovi fenyőből készült játszóeszközöket, mert különlegesebb ápolás nélkül
is kibírnak 10-12 évet”– mondja a szakember.
Milyet válasszunk? Életkori sajátosságok
Éva javasolja, hogy először egy kisebb, egyszerűbb játszóeszközt válasszon a vásárló, amit lehet bővíteni úgy, ahogyan az életkori sajátosságának megfelelően kívánja a gyermek. Már pici
kortól nagyon fontos a hinta, azt követően jöhetnek a hálós mászókák, amikor már biztos kézzel és lábbal tud kapaszkodni a gyermek. Ezek után a csúszda következhet. Jellemzően legkésőbb használják a mászóköves mászókát, ami lehet ferde vagy függőleges.
"Úgy gondolom, hogy a gyermek lefárasztása és fejlesztése a cél, ezért én nem könnyíteném
meg a gyermek dolgát a ferde mászófelülettel” – javasolja a szakértő. Egy szerkezeten belül
több különböző korú gyermeknek is van lehetősége játszani a megfelelő eszközökkel. Idővel,
akár a létrát lecserélhetjük egy mászófalra is, hogy nehezítsük a már nagyobb gyermeknek a felmászást. Kamaszoknak vagy akár a szülőknek is jó ötlet lehet a mostanában egyre
népszerűb önsúlyos utcai fitnesz eszközök is, amelyek fémből készülnek. Ezzel is lehet bővíteni az otthoni játszóteret.
Ápolás és ellenőrzés
A fát mindenképpen ápolni kell, ami a festést jelenti.
"Gyermekjátékot csak vizesbázisú, egészségre nem ártalmas festékkel szabad festeni. Gyakori használat és locsolás esetén évente érdemes újrafesteni a szerkezetet. Télen levehető a
műanyagból készült csúszdatest és a hinta is, de ennél több törődést nem igényelnek azok az
eszközök, melyek megfelelő alapanyagból készülnek. Fontosnak tartom elmondani, hogy a
napi szemrevételezés, a szezon előtti alapos átvizsgálása az eszköznek, a hintacsuklók megmozgatása, a csavarok meghúzása elengedhetetlen a gyermekek biztonsága érdekében” –
hivja fel a figyelmet a Mozsárné Náczi Éva.
A cikk eredetileg a Ház Magazin 2019. tavaszi számában jelent meg.
Írta: Vágsélei Csilla Sára

www.keszin.hu

Egészség

Kultúra

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ
AZ ÉGIG ÉRŐ LIFT
Nagyterem
2020.02.17. 14:00
2020.02.18. 14:00
2020.02.19. 14:00
2020.02.20. 14:00
2020.02.24. 14:00
2020.02.25. 14:00
2020.02.26. 14:00
2020.02.27. 14:00
2020.02.28. 14:00
2020.02.21. 14:00
EDDMEGLEVES
Kisterem
2020.02.17. 10:00
2020.02.18. 10:00

2020.02.19. 10:00
2020.02.20. 10:00
2020.02.21. 10:00
2020.02.24. 10:00
2020.02.25. 10:00
2020.02.26. 10:00
2020.02.27. 10:00
2020.02.28. 10:00
HAMLET
Nagyterem
Ifjúsági-felnőtt előadás
királyfidráma
2020.02.20. 18:00
A SZÉKELY MENYECSKE,
MEG AZ ÖRDÖG
Nagyterem
Fabók Mancsi népszerű
vendégelőadása 50 perc
felhőtlen szórakozást kínál.
2020.02.23. 10:30

Hétköznapok

Gyermek

Sport

A „Hírös kecskemétiek” című pódiumbeszélgetés
következő előadását rendezi meg 2020. február 25-én,
kedden 19 órakor a Hírös Város Turisztikai Központ.
Három ismert kecskeméti személyiség mesél pályájáról, sikereiről és
terveiről a Hírös Város Turisztikai Központban, a régi Városi Mozi
épületében.
Meghívott vendégek:
• Juszkó Anita a Four Points by Sheraton igazgatója, Magyar
Szállodák és Éttermek Szövetsége Dél-alföldi régióvezető,
• Dratsay Ákos fuvolaművész, a Kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és a Vienna Konzervatórium Budapest
fuvolatanára,
• Dr. Gyenes Vilmos gyermekkardiológus főorvos, EEM Elismeő
oklevele, Dévai Szent Ferenc Alapítvány Díszoklevele.

HÍRÖS AGÓRA

március 4., szerda 19 óra
Ezerszerelem
KOÓS RÉKA koncertje
Közreműködik: Csonka András
és a Don Lázi Swingtet
Belépődíj: 3.900 Ft, Kecskemét
Kártyával 3.200 Ft
IFJÚSÁGI OTTHON
Február 19-én, szerdán 9, 10.45, 14 órakor
VARÁZSSZŐNYEG - zenés meseszínházi bérlet keretében
FARSANG HÁROM NAPJÁBAN - Maskarások tánca a BaHorKa
Társulat improvizációs folklórszínház előadásában
A bérlet ára: 2.300.- Ft, alkalmi belépőjegy: 1.000.- Ft
Február 20-án, csütörtökön 9, 10, 11, 13, 14, 15 órakor
FÜRKÉSZ játékos természetismereti sorozat keretében
BARANGOLÁS AFRIKA LEGELDUGOTTABB ESŐERDEJÉBEN
Vetített képes útiélmény-beszámoló Dél-Szudánból. Ismerkedés az esőerdő
állataival, növényeivel, majd a hegymászás eszközeinek bemutatása.
A foglalkozást vezeti: Kertész Zoltán hegymászó
Bérlet ára: 900.- Ft/fő
Február 22-én, szombaton 9.30 órakor MACKÓ KUCKÓ Bábos, anyanyelvi családi játszóház
ANNIPANNI, MESÉLJ NEKEM! - A foglalkozást kézműves
foglalkozás zárja. Nosztalgia anyának, apának, nagyinak – újdonság a
babáknak, játék a családnak!
Ajánlott életkor: 1,5 – 3,5 évesek
Vezeti: Forgó Gyöngyi óvónő, drámapedagógus
Belépés: bérlettel, vagy alkalmi belépőjegy: 1.100.- Ft (egy gyermek
és egy felnőtt részére)
Jegyek elővételben válthatók az Ifjúsági Otthon pénztárában.
Február 24-én, hétfőn 9, 10, 11, 13, 14, 15 órakor
BARANGOLÓ - környezetismereti sorozat keretében
FÖLD - VÍZ - TŰZ - LEVEGŐ
Szemfényvesztés helyett szemfényezés - azaz újabb játékos kalandozás a természettudományok birodalmában: robbanás és roppanás,
óriási szappanbuborék, színek kavalkádja látványos kísérletekkel.
A foglalkozást vezeti: Labancz István kémia-földrajz szakos tanár
Helyszín: Bányai Júlia Gimnázium (Kecskemét, Nyíri út 11.)
Bérlet ára: 800.- Ft/fő

www.hirosagora.hu
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HÍRÖS KECSKEMÉTIEK

Kecskemét, Budai u. 15.
www.ciroka.hu

KULTURÁLIS KÖZPONT
február 29., szombat 19.30 óra
Dalok, emlékek, érzések
KOCSIS TIBOR akusztikus
klubkoncertje
Belépődíj: 3.500 Ft, a koncert
napján 4.200 Ft

Rendezvény

Beszélgetést vezeti: Kriskó János
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát kérik, jelezze az alábbi lehetőségek egyikén:
info@hiroskozpont.hu, 76/501-176, vagy személyesen a Hírös Város
Turisztikai Központban (Kecskemét, Rákóczi u. 15.) kedd - péntek
13:00 – 17:00-ig. Regisztrálni az előadás előtt a helyszínen is lehet.

További információ: www.hiroskozpont.hu
www.facebook.com/hiroskozpont

KATONA JÓZSEF
KÖNYVTÁR
• Február 18. 17.00 óra
KUTATÓK-ALKOTÓK A
KÖNYVTÁRBAN
Zrínyi 400: „Fegyvert s vitézt
éneklek”
A költő Zrínyi Miklós –
Előadó: Bajtai Mária,
Beke József
• Február 19. szerda 10:00
Ne hagyja, hogy áldozattá váljon! Interaktív előadás
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével a Bűncselekmények Áldozatainak Napja alkalmából
• Február 20. 14.00 óra
IDŐSEK AKADÉMIÁJA
Dr. Jakkel Anna előadása: Tavaszváró – Kezdj el élni!
• Február 20. 17.00 óra
"Nem középiskolás fokon..."
Trianon és a magyar közgondolkodás – Magyarország külpolitikája a Horthy-korszakban.
Előadó: Zeidler Miklós PhD
történész, egyetemi docens
• Február 21. 15.00 óra
SÁNTHA GYÖRGY EMLÉKKÖR RENDEZVÉNYE
• Február 22. 15.00 óra
SZÍNHÁZI ESTÉK A

KÖNYVTÁRBAN
Helyszín: II.emelet
Vendégek: Bognár Gyöngyvér,
Hegedűs Zoltán, Kőszegi Ákos
színművészek
Beszélgetőtárs: Dr. Szentkirályi László
• Február 27. csütörtök 17.00
UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN
Húsvét-szigeti mozaikok – panamai kalapok
Előadó: Dr. Fenyvesi Csaba
ügyvéd JPTE egyetemi tanára
GYERMEKVILÁG
• Február 20., 27., csütörtök
10.15 és 11.00 óra
Február 29. szombat 11.00
BABAHANCURKA
Mondókázó délelőtt
• Február 22. szombat 11.00
MESÉRŐL MESÉRE...
Családi mesedélelőtt
• Február 27. 17.00
Könyvtári Jedi Akadémia
ZENEI SZOLGÁLTATÁS
180 éve született Georges Bizet
zeneszerző

Kecskemét, Piaristák tere 8.
www.bacstudastar.hu

NAGYSZÍNHÁZ
Anna Karenina

február 19. 19:00 Kiss M. b.
február 25. 19:00 Dajka M.b.
Mutatvány de la Danse
február 26. 13:00 Lázár E. program
február 26. 17:00 Lázár E. program
Illatszertár
február 20. 19:00 Nagy L. b.
február 23. 15:00 Gombaszögi E. b.
március 4. 19:00 Törzs Jenő b.
március 5. 17:00 Petőfi Sándor b.
március 6. 19:00 Ódry Árpád b.
Aladdin és a csodalámpa
február 18. 15:00 Lázár E. program
Chicago
február 18. 19:00 Bérletszünet
február 28. 19:00 Bérletszünet
Péter és a farkas
február 19. 15:00 Janikovszky É. b.
február 25. 11:00 Lázár E. program
február 25. 15:00 Bartók B. b.
február 27. 15:00 Szabó L. b.
február 28. 11:00 Óvodás b.
február 28. 15:00 Lázár E. program
február 29. 11:00 Családi bérlet
március 3. 11:00 Lázár E. program
március 3. 15:00 Benedek Elek b.
Ballada a 301-es parcella
bolondjáról
február 21. 19:00 Németh L. b.
február 22. 19:00 Csortos Gy. b.
Állami áruház
március 1. 19:00 Bérletszünet
KELEMEN LÁSZLÓ
KAMARASZÍNHÁZ
Liliomfi
február 18. 17:00 Lázár E. program
február 19. 19:00
február 26. 17:00 Lázár E. program
február 27. 19:00
február 28. 19:00
február 29. 19:00
Az ember tragédiája „junior”
február 20. 16:30 Ady E. b. III.
február 25. 16:30 Lázár E. program
március 5. 14:00 Lázár E.program
március 6. 11:00 Lázár E.program
március 6. 15:00 Lázár E.program
Társasjáték New Yorkban
február 21. 19:00
március 7. 19:00
RUSZT JÓZSEF
STÚDIÓ SZÍNHÁZ
Amerikai Elektra
február 22. 15:00
február 25. 19:00
március 3. 19:00
Jelenetek egy házasságból
február 20. 19:00
február 27. 19:00
február 29. 19:00
március 5. 19:00
A pillangók szabadok
március 1. 15:00
Kecskemét, Katona J. tér 5. Tel.:
76/501-170
www.kecskemetikatona.hu
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KECSKEMÉT,
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Széchenyivá-

r o s b a n 5 1 n m , 2 s z o b á s f e lújított, 2. em-i, liftes lakás
eladó. I.ár: 19,9 MFt +36 30
616 0663
KECSKEMÉT-Villanegyedben
55 n m , 2 s z o b á s , n a g y e r k ély e s , i g é n y e s e n f e l ú j í t o t t t é gla l a k á s e l a d ó . I . á r : 2 1 , 9 M F t
+3 6 3 0 6 1 6 0 6 6 3

KECSKEMÉT, Homokbánya újj á é p í t e t t l a k ó p a r k b a n 3 s z obás, 62 nm lakások eladók.
I.ár: 29,5 MFt +36 30 616
2143

L A DÁNYBENE külterületén 50
n m felújítandó tanya, 45 nm
m e lléképülettel, 1,5 HA ter m ő földdel eladó. I.ár: 8,5 MFt
+ 3 6 30 616 2143

TULAJDONOSTÓL eladó mű kerti hőszigetelt nyílászáró
cserélt 1. emeleti 49nm-es
garázsos lakás 17,5M Ft +36
20 435 8759

K E CSKEMÉT, belváros közel i 55 nm, 2 szobás, frissen
f e l újított lakás eladó, akár
j ó bérlőkkel együtt. I.ár:21,4
M F t +36 30 197 6539

VOLT nyugdíjas otthonban
használati joggal apartma nok elfoglalhatók. Szakápolás, illetve 24 órás felügyelet
igénybe vehető. +36 70 362
42 91

K E CSKEMÉT Beretvás közben,
1 3 00 nm telken 70 nm, belül r ő l felújított tanya jellegű ház
e l a dó. I.ár: 13,9 MFt +36 30
1 9 7 6543

BUDAPESTI lakás eladó. Irányár: 27M Ft. +36 70 290 0444

K E CSKEMÉT Vajda J. utcában,
5 7 nm, 2.em-i erkélyes lakás
e l a dó. I.ár: 19,99 MFt +36 30
5 7 6 9476
K E CSKEMÉT, Szelei faluban
5 5 5 nm telken, jó állapot ú 100 nm családi ház eladó,
m e lléképületekkel. I.ár: 24,9
M F t +36 30 576 9476

KŐHÍD utcai társasházban
eladó 3.emeleti, 60,25nmes erkélyes lakás. Irányár:
33Mft, +36 70 209 1282
CSEMŐBEN 3956 nm-es területen csendes helyen 100
nm-es tanyás ingatlan gazdasági épületekkel eladó. Irányár 9,9M +36 20 323 0019
CSONGRÁD Bökényben eladó
másfél szobás panel lakás.Telefon +36 30 284 8901
K ISKUNFÉLEGYHÁZÁN, Petőfi lakótelepen 1+2 fél szobás igényesen felújított la kás eladó. +36 30 978 5286

INGATLAN
E L ADÓ Csokor utcában 2 eme l e t i felújított lakás 16 nm szer e l őaknás garázzsal +36 20
3 2 9 4868

DUNAÚJVÁROS
mellett
apostagi 84 nm-es, rendezett,
átlagos állapotú családi ház
eladó. Tel .: +36 70 231 5295
INGATLANT KERES
 ERESEK
K
saját
célra
felújításra szoruló házat,
házrészt
azonnali
készpénzre Kecskeméten,
lehet romos is. +36 30 394
9857
KIADÓ
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN a Gyé mánt lakó parkban 12 db átlagosan 90 nm-es lakás újszerű
állapotban kiadó. Tel.: +36 70
428 3726; +36 70 673 7258
KECSKEMÉTEN 2 szobás bútorozott,53
nm-es
lakás
Széchenyi városban
kiadó.
+36 30 289 4946,+36 70 637
1780
SZOBA kiadó a Petőfi város részben. Külön bejáratú, bútorozott. Buszmegálló 3 percre. +36 30 289 4946,+36 70
637 1780

KECSKEMÉT Petőfi városban
társasház eladó Irányár:28,5M
Ft +36 76 495 412

SZÉCHENYIVÁROSI
2
szobás lakás márciustól kiadó
70.000Ft/hó+rezsi 2hó kaució
+36 30 508 0243

1 5.957
nm
tel
közvetlenül
szántó
eladó
son. Ár: 4 millió
deklődni: +36 20

K ATONA J ózsef téren 2 iroda
egyenként 18nm-es hosszútávra kiadó. Az épületben portaszolgálat és kamerarendszer üzemel. +36 30 292 0006

belterület határos
Kunszállá forint. Ér 558 53 64

www.keszin.hu
ADÁS-VÉTEL
TŰZIFA vastag akác 3550
Ft/100 kg, vékony akác 2.990
Ft/100 kg. Hasítást, házhoz
szállítást
vállalunk.
(AA6270218) +36 30 576 7261
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S ZOBA-, homlokzat-, ajtó- és
ablakfestést, valamint kőművesmunkák elvégzését vállalom. +36 70 622 8665

LAKATOS-, bádogos- és eszter gagépeket vásárolunk. +36 70
624 5475

KERTÉSZETTEL
öszefüggő
munkát vállalok kertépítést,
kertrendezést, metszést. Gya korlattal rendelkező szakem ber +36 30 367 2402

A KÁC hasítva 3700Ft/100kg,
kugliban
3600Ft/100kg,
bükk
és
tölgy
hasítva
3200Ft/100kg.
15q-tól
ki szállít ás
díjtalan.
(EUTRAA6368373) +36 30 935 5015

L EMEZTETŐK készítése, palatetők bontás nélküli fel újítása bitumenes zsindel� lyel.
Ingyenes
árajánlat!
www.palatetojetfelujitjuk.
hu
+36
70
948
8087

ÉREM- és bélyeg üzlet vásárol fém, papírpénz, bélyeggyűjtemén yt, katonai jelvényeket,
kitüntetéseket, papírrégisége ket, képeslapokat! Kecskemét,
Ceglédi út 74. www.krozus.
gportal.hu +36 20 573 2599

SZOBAFESTÉST, mázolást, ta pétázást, teljes ház, lakásfelújítást vállalok referenciákkal,
garanciával. +36 30 230 6148

T ŰZIFA! Tölgy, bükk, gyer tyán hasítva 35Ft/kg, akác hasítva 42Ft/kg, hasított nyárfa 1800Ft/100kg, Napraforgó pellet kapható Kecskemé ten, az Agroker udvarában. Kiszállít ás 10 mázsától fuvardíjasan. EUTR-AA3342079 +36
30 220 7041, +36 30 213 7673

RÉGI és új lakások teljes felújítása tetők, homlokzatok ala pok szigetelése. Lomtalanítás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Kiszállás díjtalan. +36 20 437
2926

SZÁMÍTÓGÉP Szerviz. Számítógépek, laptopok, nyomtatók javítása, karbantartása, bővítése
kiszállással helyszínen is. +36
30 958 9139

L APRA szerelt bútorok, ker ti
szerszámosok,
fahá zak
összeszerelését,
polcok
egyebek
felszerelését
vállalom. +36 30 740 4845

 EDŐNY szerviz! Leszakadt,
R
nem működő redőnyök teljes
körű
javítása,
gurtnik
cseréje. +36 20 543 6161,
+36 30 919 0446

VÁLLALOM új tetők készítését,
ácsmunkát, tetőfelújítást javítással, Lindab-lemez felraká sát akciósan, anyag + munka díjjal. +36 30 375 9762.

T ÖBBÉVES tapasztalattal, vál lalom lakások és házak kül-, il letve beltéri teljes körű festését
mázolását, valamint tapétázását! Korrekt árak, tiszta, gyors
és precíz munkavégzés, józan
élet és nemdohányzó életvitel! Hívjon bizalommal! Paróczi
Péter
:
www.paroczifesto.
com +36 70 631 9047

 ETSZÉST, kertépítést, kertM
rendezést, sövény és fűnyírást, gyepszellőztetést zöldhulladék elszállítást vállalok.
Szakember +36 20 926 2032

MESTERBOSZORKÁNY, jöven dőmondó, rontáslevétel, szerelmi energiák, halottlátás, is teni gyógyító erővel. +36 70
434 2178

MINŐSÉGI étkezési desiree
burgonya eladó 150 Ft/kg.
Nagykőrös Tel.: +36 20 775
2760

KISBÚTOROKAT, vitrintárgya kat, tányérokat, CD-ket, kazettákat, retro tárgyakat gyűjtő vásárolna. +36 30 213 2989
 UNNÁT, párnát, régi használt
D
tollat veszek, hívásra házhoz
megyek! Érd.: +36 30 467 4542
KÖNYVEKET, hanglemezt, folyóiratokat, képeslapot, játékot, órákat, hagyatékot gyűjtő
vásárol. +36 20 316 3220
JÁRMŰ
MINDENFÉLE
gépjárművet
megvásárolok (tehergépkocsit
is forgalomból kivonással). 25
Ft/kg. +36 70 385 0002
RÉGI motorokat keresek: Sim son, MZ, ETZ, JAWA stb. +36
20 572 5142
SZOLGÁLTATÁS
V ESZÉ LYES fák kivágását, ko rona igazítást, eltakarítását
és erdő gyérít ését, hulladék elszállítást és udvartakarítást vállalok. + 36 20 622 2492
 EDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes körű
R
javítás, gurtnicsere. Precíz
munka, kedvező ár. +36 20
624 1272, +36 70 265 6065
BURKOLÁST és felújítási munkákat vállalunk. Pontos határ idővel. +36 30 219 0957

 CS,
Á
tetőfedő,
bádogos!
Mindenféle bádogos munkát
és tetőjavítást, kúpozást,
széldeszkázás,
Lindab
lemezelést,
trapéz
lemezelést, ereszcsatorna
javítását, pucolását, cseréjét
vállaljuk. +3620 548 0471;
+36 70 354 1893

 EDŐNY,
R
szúnyogháló,
napernyő,
árnyékolástechnika javítását szerelését
vállalom. Csánó József + 36
70 709 9761

L OMTALANÍTÁS
(szemét-hul ladék)
elszállítását,
hiva talos helyen leadását vál lalom! Házak, lakások tel jes kiürítését vállalom! Akár
azonnal! +36 70 622 8665

CSALÁDI és társasház homlokzat állványozását vállalom.
+36 30 965 6941

THONET székek, hintaszékek
nádazását, antik bútorok felújítását, fényezését vállalom.
+36 20 808 8045

POLIKARBONÁT lemez és tar tozékai raktári készletről kapható. Vállaljuk beépítését is a
szerkezet építésével együtt.
+36 30 963 9973

T ETŐFEDŐ, bádogos, tetők át hajtása, Lindab lemeztető, lé cezés, tetőjavítás, kúpcserép
lekenés,
verébdeszkázás, ereszcsatorna készítést
és javítást vállalok anyagbeszerzéssel együtt, kedvezményes áron. Tel: +36 20
955 2478; +36 30 899 4198.

 J műanyag és alumínium re Ú
dőnyök készítése, teljeskörű
javítása,
gurtni
cseréje 48 órán belül. +36 70
248 2987; +36 30 734 6255

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás
nélkül, kamerás ellenőrzés le hetősége. Non-stop gyors szol gálat. +36 76 411 517, +36 30
968 6150

SZOBAFESTÉST vállalok. Kor rekt munka, korrekt ár! Telefon:76/328500, +36 30 968
6066
REDŐNYÖK, reluxák, szúnyog hálók készítése, javítása, gurt ni csere hétvégén is. +36 20
354 4495

SORSELEMZÉS,
kártyajóslás,
családi, párkapcsolati problé mák, szerelemkötés, átok-ron tás levétele. Hívásra házhoz
megyek. +36 30 924 3867

LAKÁSFELÚJÍTÁSOK!
Teljes
körű felújítás, átalakítás. +36
30 6311 611

REDŐNYJAVÍTÁS, redőny készítés! Gurtnicsere akár még ma!
Péter úr! +36 20 420 8576

KÉREM ne dobja ki, ne tör je össze. Régi bútort, komp lett hagyatékot vásárolok. +36
20 368 8602, +36 53 656 960
jakab0303@freemail.hu

VÁLLALJUK
kőműves,
ács,
lapostető, vizes salétromos fa lak szigetelése, kémények javítása, kúpolások, térkövezés,
fürdőszobák, festések A-tól
Z-ig. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Tel.: +36 70 616
8035

PAPVÁRI Pál vállal: ács, kőművesmunkákat, vizes, penészes falak szigetelését és vegyi injektálását, festést, par kettázást, kémények, kúpolá sok, bádogozás, csatornázás,
dráyvitozás, külső-belső falak szigetelését, villanyszerelést, kerítés építést, javítást,
repedt, süllyedt falak helyre állítását, mindenféle átalakításokat, beázásokat garanciával.
Tel.: +36 70 784 3873

SOS
redőny
javítás:
gurtnicserék,
reluxa,
szúnyogháló, fa redőnyök. Akár
még ma! Zomborcsevics Gergő
Tel.:+36 30 215 2083

 AGYATÉK
H
és
régi ség
felvásárlás
magas
áron! +36 70 324 3961

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

TELJESKÖRŰ lakás felújítást
vállalunk (Külső-belső festést, színezést, szigetelést,
dryvithálózást, vakolást, falazást, ajtó-ablak cserét, falak
átalakítását; süllyedt, repede zett vizes, penészes falak felújítását; kerítésépítést, beto nozást, térkövezést stb.) ingyenes felméréssel. Tökéletes
munka. Tel.: +36 70 626 8447
F ÜRDŐSZOBA SZERVIZ! Fürdő kádak, zuhanytálcák és fürdőkabinok elsárgult, repedezett, penészes felületeinek
újra szilikonázását, felújítá sát vállalom. +36 20 997 2792
VESZÉLYES fák kivágása, gal� lyazása kötéltechnikával. +36
30 699 5133
LAKÁSFELÚJÍTÁS,
tetőfe dés, bádogozás, ereszcsatorna, kőműves, festési munkák.
Alapanyagbeszerzéstől a kivitelezésig! Zomborcsevics Gergő Tel.:+36 20 469 1929
FAKIVÁGÁST vállalok, akár el szállítással, gépi földmunka
minikotróval, csatorna, alap ásás +36 20 996 0917
S ZOBAFESTÉST, mázolást, ta pétázást, gipszkartonozást, la minált padló lerakást, hőszige telést és kisebb kőműves munkákat vállalok. +36 20 997 2792

ALAPTÓL a tetőig! Ács, kőműves munkák, hőszigetelés,
gipszkartonozás, festés, mázolás, burkolás. +36 30 609 1916
VILLANYSZERELŐ vállal ki sebb-nagyobb szerelési mun kákat Érdeklődni: +36 20 312
7255

BURKOLÁST, felújítási munká kat, kisebb átépítést vállalunk.
Érdeklődni: +36 20 996 0917
ÁCS, tetőfedő, bádogos mesterek! Vállalnak: széldeszkázást, kúpozást, ereszcsatorna
javítását, pucolását, teteljes
tetőszerke zet cseréjét és fe dését, szegőlemezek cseréjét,
Lindab le mezelést, beázások
javítását, régi lécek cseréjét,
lapostetők szigetelését... +36
30 835 4815
GIPSZKARTONOZÁS, ács- és
asztalosmunkák Cegléd 50
km-es körzetében. +36 20 349
9636
REDŐNY
javítás,
gurtniautomata,
redőnyléc
csere. Nehezen kezelhető faműanyag redőny, reluxa, szú nyogháló teljes körű felújítá sa, készítése. Bibarc György
Tel.:30/72 8-5389
ÜDÜLÉS
 ERCEDES
M
Vendégház
Hajdúszoboszlón júniusban
50
%
kedvezménnyel
kényelmes
apartmanok
várják kedves vendégeiket.
+36 20 482 4949
TÁRSKERESÉS
TÁRSKÖZVETÍTÉS minden kor osztálynak! +36 30 355 2039
ÁLLAT
TOJÓHIBRID jérce Tetra SL18
hetes kapható: 2.000 Ft/db
+36 20 941 5540
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A BIZTOS TUDÁS ÉS A TAPASZTALAT
TÖBBET ÉR, MINT EGY DIPLOMA?
AZ ÚT A SIKERES KARRIER FELÉ NEM MINDIG AZ OSZTÁLYTEREMBEN KEZDŐDIK.
MANAPSÁG A MUNKAADÓK A LEGKIVÁLÓBB TEHETSÉGEKET ÉS SZEMÉLYISÉGJEGYEKET
KERESIK A JELÖLTEKBEN. VAJON MI AZ ÉRTÉKELENDŐBB EGY DIPLOMA VAGY A
RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT? ESETLEG MINDKETTŐ EGYARÁNT FONTOS?
A KNOD KUTATÁS ALAPJÁN VIZSGÁLJUK MEG MINDKETTŐ ELŐNYEIT ÉS HÁTRÁNYAIT.

OKTATÁS
 K J - S tanfolyamok Kecs O
k e m é ten: Kis gyermek gon d o z ó és neve lő, Pedagógiai
é s c saládsegítő munkatárs,
G y ó g ypedagóg iai
assziszt e n s és Dajka tanfolyam.
K é p z és szombatonként, ki d o l g o zott tételek, részlet f iz e t és +36 30 287 4808
ÁLLÁST KÍNÁL
V A G Y ONŐRÖKET
keresünk
k e c s k eméti bevásárló közp o n t ba. Jó fizetés jó csapat
- S k i z Prime Kft +36 30 870
68 85
H U N G ARY Meat Kft. felvesz
T m k . karban tartó munkak ö r b e műszaki végzettség ű m unkavállalókat. Villany s z e r e lő, gépszerelő, lakatos,
v í z v e zeték szerelő képesít é s s e l rendelkezők jelentke z é s é t várjuk, lehet pályakezd ő i s. Munkavégzés helye:
K i s k u nfélegyháza. Jelentkezn i , é rdeklődni lehet fényké p e s ö néletrajz elküldésével a
jozsef.toth@hungarymeat.hu
e - m a il címen.
A F i l i ppi Lámpa Áruház ELA D Ó munkatársat keres. Jel e n t k ezni:
info@filippi.hu
v a g y +36 30 692 3512

BÉKÉS megyében található baromfitelepre keresünk
40-55 év közötti házaspárt,
h o s s z ú t á v r a . S z á l l á s , r ezsi, utaztatási térítéssel.
Tel.:+36 70 538 0038. Orker
Kft.
C jogosítvánnyal áruterítői
munkára kecskeméti gépkocsivezetőt keresünk. - Uni-Sz
Transz Kft. +36 70 420 5407
K E C S K E M É T I T u t t i F o t ó f ot ó z á s b a n é s s z á m í t ó g é p k ez e l é s b e n j á r t a s f é r f i m u n k at á r s a t k e r e s l a b o r á n s i á l l á sra. Jelentkezni: +36 30 943
8839
" D " k a t e g ó r i á s j o g o s í t v á n�nyal rendelkező autóbuszvezetőket keresünk szerződés e s j á r a t a i n k r a . J e l e n t k e zn i l e h e t : t e l e f o n o n m u n k aidőben (8:00-15:30): +36 24
260 440 Ventona-Trans Kft.
ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó villanyszerelőt és segédmunkást keresünk Ernő Bauvill
Kft. +36 30 316 9620

A diploma megszerzéséhez rengeteg órát és energiát fektetünk, kifizetődő ez vajon?
Egy egyetemi hallgató nagyjából 1800 órát tölt az egyetemi órákon diplomája megszerzéséért.
Összehasonlításképpen ez az 1800 óra annyi idő, mintha egy éven keresztül mindennap 8 órát
dolgoznál, vagy mintha elolvasnád, mind a 42 Shakespeare művet, kétszer. A friss diplomával
rendelkező álláskeresőknek intenzív versennyel kell szembenézniük a munkaerőpiacon.
Amerikában a munkanélküliek 8,5%-át az egyetemi végzettséggel rendelkezők teszik ki.
Viszont azon szerencsések, akik kapnak állást sem biztos, hogy az iskolai végzettségével egyenértékű a pozíciót sikerül megszerezniük. Ugyanis a diplomások 16,8%-a túlképzett
munkahelyi beosztásához és feladataihoz képest.
A diplomával rendelkező álláskeresők közül mindössze 42%-uk talál munkát kevesebb, mint
6 hónapon belül.
Ismeretek hiánya:
• A munkaadók 75%-a gondolja, hogy az iskolák nem készítik fel a tanulókat a globális gazdaságra.
• 10-ből 8 felnőtt vallja, hogy az ismeretek és tapasztalatok fontosak a toborzási szakembereknek.
• A munkáltatók 80%-a olyan jelöltet akar, aki rendelkezik munkatapasztalattal.
Tapasztalat vagy elméleti tudás?
Kiváltságosabbak a jelentős tapasztalattal rendelkező személyek, mint az egyszerű főiskolán
végzettek. Az újonnan felvett munkavállalók 66%-át a tapasztalatuk miatt alkalmazták.
Tekintsük át részletesebben.
Tapasztalat miatt alkalmazták: 23% gyakornoki program, 21% főiskola alatti diák munkavégzés, 12 % önkéntes munka, 10% tanórán kívüli egyéb tevékenység
Tanulmányok miatt alkalmazták: 13% főiskolai szakirány jelentősége, 8% diploma átlag,
8% felsőfokú tanfolyam, 5% főiskola hírneve
Összegzésképpen megállapítható, hogy soha nem szabad alábecsülni a tanulás fontosságát,
de a kulcs a szakértelem és a releváns tapasztalat megszerzésében rejlik. A felmérése megmutatja a tanulóknak, melyek azok a legfontosabb készségek, melyek az álom állásuk megszerzésének alappillérei. Ügyelj ezek megszerzésére és fejlesztésére, ne csak a diplomára.
Szükséges készségek:
• Kommunikációs készség
• Kritikus gondolkodásmód
• Probléma megoldás
• Szociális képesség

Forrás: www.cvonline.hu

Az SMP kecskeméti gyára
felvételt hirdet a következő
állásokra:
Hegesztő segédmunkás
Bón
nes
usz
Gépkezelő
e
y
ren
t
Ing
a
dsz
r
á
j
z
e
r
bus
Vizuális ellenőr
Jelentkezés: www.smp-kecskemet.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A
„KÖZÖSEN A MUNKÁÉRT
BÁCS-KISKUNBAN”
CÍMŰ PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÉS A
NEMZETI FOGYATÉKOSSÁGÜGYI ÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZPONT „FOGLALKOZTATÁS 2019”
ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATÁNAK NYERTESEKÉNT A MAGYAR
VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK BÁCS-KISKUN MEGYEI
EGYESÜLETE 2.000.000 FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSBAN
RÉSZESÜLT.
A "Közösen a munkáért Bács-Kiskunban” című pályázat célja a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A megvalósítás folyamán 2020 évben 8 Bács-Kiskun
megyei helyszínen zajló rendezvény megtartásával teremtenek lehetőséget mintegy 590 fő személyes találkozására.
Célcsoportjuk tagjai látássérült, egyéb érzék-, és mozgásszervi fogyatékkal élő megváltozott munkaképességű emberek, valamint a kistérségek olyan munkáltatói, akik jelenleg
is foglalkoztatnak, vagy potenciális foglalkoztatói lehetnek a
fogyatékos munkavállalóknak.

MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE
ELADÓKAT KERESÜNK!
A Family Frost Kft eladó partnereket keres mélyhűtött
termékek gépkocsiról történő értékesítésére,

Kecskemét és vonzáskörzetéből.
Heti öt napos, vagy akár csak hétvégi
munkarendbe (jövedelem kiegészítés).

ÁLLÁST
KERESEL?

AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség
• B kategóriás jogosítvány,
vezetési gyakorlat
Előny: Kereskedelmi, eladói tapasztalat

Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu
e-mailcímen, vagy érdeklődjön a
06-30-300-9121-s telefonszámon.

205836

AMIT NYÚJTUNK:
• Egy multinacionális cég biztos háttere.
• Versenyképes jövedelem!
• Prémiumok!

Nálunk több
mint 6000
állás vár!

A rendezvényeiken már működő jó gyakorlatok bemutatásával, szemléletformáló előadásokkal, tájékoztatókkal és saját élményes programelemekkel szólítják meg a résztvevőket.
A projektnyitó találkozóra 2020. március 6-án, pénteken
kerül sor a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárban.
Ezt követően április hónapban Kiskunfélegyházán, májusban
Lakiteleken, júniusban Bácsalmáson tartják meg rendezvényeiket. Kiskőrösön szeptemberben, Baján októberben, Kalocsán pedig novemberben szervezik meg a célcsoport tagjainak találkozását.
Projektzáró eseményük Kecskeméten lesz 2020 decemberében.
Kérik, látogasson el rendezvényeikre, szeretettel várnak minden kedves résztvevőt!
Örömmel nyújtanak további információt, valamint várják regisztrációját programjaikra az iroda@bacsvakok.hu e-mail címen és a 76/320-708-as telefonszámon.
A programok a "FOGLALKOZTATÁS 2019" pályázat keretében
valósulnak meg.
Projektszám: FOGL2019/E/29
A program az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával
valósul meg.

www.cvonline.hu

Magyar Vakok és Gyengénlátók
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
Kecskemét, Katona József tér 8.
Tel.: 76/320-708
e-mail: elnok@bacsvakok.hu
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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: Mediaworks Hungary 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

