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A tökéletes ajándékot keresed?
Ajándékozz
ajándékkártyán

JOGOSÍTVÁNYT,
VEZETÉSTECHNIKAI
TRÉNINGET,
NYELVTANFOLYAMOT!

VSM: AM Elm.: 55,56%; “AM” -; “A1”, “A2%,”A” Elm.: 85,29%, “ “B” : 61,76%, “C” :78,61% Forg.: A1,”A2,”A” : 71,15%;
“B” 35,8%, “C” : 77,78% ÁKO: “AM” .: -; “A1”A2,”A” .: 104,52%; “B” .: 180,49%, “C” : 100,43%
Felnőttképz.eng. sz.: E-000120/2014. E/2020/000056. Nyilvántart.sz.: B/2020/004180.

A PRO-TEAM Nonprofit Kft. több mint 20 éve
működő rehabilitációs cég, működő üzemébe,
azonnali kezdéssel az alábbi
munkakörbe hirdet felvételt

betanított könnyű
fizikai munka
Akiket keresünk: Megváltozott munkaképességű munkavállaló
Munkaidő: Egészségi állapottól függően 4-5-6 órában
Munkavégzés helye: Kecskemét, Kiskőrösi út 18-20.
Amennyiben felkeltette érdeklődését álláslehetőségünk,
várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
06-30/309-9064 vagy kecskemet@prorehab.hu
„Valljuk, hogy cégünk eredményei a munkatársaink eredményei is.
Hisszük, hogy a jövőnk az üzleti partnereink mind magasabb
színvonalú kiszolgálásában és a folyamatos fejlődésben rejlik.”

Dr. Markó lászló sebészeti és onkológiai szakrendelés.
Emlőrák szűrés, emlő röntgen és szövettani mintavétel. ArAnyér betegség
kezelése-, műtét nélküli megoldás. Visszér betegség injekciós vagy műtéti
kezelése, sérVEk és egyéb kisebb műtétek = egynapos sebészet, Vastagbél,
emlő és egyéb daganatos betegségek onkológiai konzíliuma. rendelési idő:
H, Sze., P: 15-18-ig Bejelentkezés: 9-18-ig T: 06-30/78-500-69 (76/328-756)
Várjuk a gyógyközpontok jelenkezését egyedi
hirdetési ajánlatainkkal! A részletekről érdeklődjön irodánkban,
06-76/498-479-es számon, vagy az info@keszin.hu e-mail címen!
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KARÁCSONYI FOGÁSOK
- HÚSHAGYÓ, RENDHAGYÓ MÓDON
Klément Hajnalka, a Húshagyók Vegetáriánus Konyha megálmodója ünnepi hetek rovatunkban
három héten át karácsonyi receptekkel ajándékoz meg bennünket. Ezen a héten egy klasszikus
karácsonyi étel húsmentes alternatívájával ismerkedhetünk meg.

SZEJTÁN TÖLTÖTT KÁPOSZTA

KECSKEMÉTI
TÉLI FESZTIVÁL
Az idén online térben tudják csak
megtartani a Téli Fesztivált, a
https://www.facebook.com/Kecskemeti.
Teli.Fesztival/ oldalon követhetik az
eseményt, ahol ízelítőt kaphatnak:
• A Karácsonyi Kézműves Vásár
kiállítóinak munkáiból
• Karácsonyi dekorációs ötletekből
• Karácsonyi ételekből, italokból
és még ajándékozási tippeket is adnak
Hangolódjunk együtt az Ünnepekre!

A szejtánt elkészítjük (a búzasikérből és vízből egy levestészta
sűrűségű masszát gyúrunk, a cipót fazékban megfőzzük)
Ha kihűlt, ledarájuk.
A recept alapja anyu klasszikus töltött káposzta receptje, 1
kg ledarált búzahúshoz egy marék (jelen esetben előfőzött)
rizs. Egy keverő tálba tesszük a darált szejtánt és a rizst, majd
fűszerezzük sóval, borssal, édes fűszerpaprikával és egy pici
füstölt fűszerpaprikával. Alaposan összegyúrjuk, és kezdődhet
a töltögetés.
A fazék aljába apró káposztát szórunk, majd erre kezdjük
pakolni a töltéseket. Vízzel felöntjük, és készre fűzzük. Mi
nem szoktuk rántással sűríteni, nálunk nem is paradicsomos
ez az étel. Van aki „kimossa” a káposztát, és van, aki szereti,
ha savanyú. Valójában elmondhatjuk, hogy ahány ház, annyi
töltött káposzta recept. Még anyu és a mama káposztája sem
hasonlít egymásra.

MESÉS ADVENT A CIRÓKÁVAL
A bábszínházi előadások idén házhoz mennek! A járványhelyzetre való tekintettel a bábszínházi
élmény decemberétől online lesz elérhető a jegy.hu oldal segítségével.
Az adventi időszakban az alábbi előadásokra lehet jegyet váltani a jegy.hu oldalon:
jegy.hu->online->Ciróka Bábszínház
• RIGÓCSŐR KIRÁLY - A megvásárolt jeggyel az előadás
2020. dec. 4. 18 órától dec. 6. 19 óráig tekinthető meg.
• AZ ÉGIG ÉRŐ LIFT - A megvásárolt jeggyel az előadás
2020. dec. 11. 18 órától, dec. 13. 19 óráig tekinthető meg.
• HOGYAN FOGJUNK CSILLAGOT? - A megvásárolt jeggyel az előadás
2020. dec. 18. 18 órától dec. 20. 19 óráig tekinthető meg.
• LÚDAS MATYI - A megvásárolt jeggyel az előadás
2020. dec. 25. 8 órától dec. 27. 19 óráig tekinthető meg.
Az előadásokra normál és családi jegy is vásárolható. A családi jegyet azoknak ajánljuk, akik támogatni
szeretnék a bábszínházat, és ugyanúgy vásárolnának belépőt, mintha személyesen látogatnának el a
bábszínházba.
Ciróka Bábszínház

Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba? Több, mint gondolnád!
Hiszen egy csöppnyi gondoskodással varázslatos pillanatokat
szerezhetsz olyan rászoruló gyerekeknek, akiknek ez mindennél
többet ér. Segítsd a Hírös Agóra ajándékgyűjtő akcióját, hogy a Te
ajándékoddal is szebbé varázsolják egy kisgyermek karácsonyát!
Pakolj tele ajándékokkal egy cipősdobozt. Juttasd el hozzájuk
november 30. és december 16. között. Ők pedig a Magyar Vöröskereszt segítségével eljuttatják sok-sok rászoruló gyermeknek.
A csomagba kerülhet: gyermekjáték, írószer, könyv, ruha, tisztálkodó szerek, melyek a vírushelyzet miatt fokozottan fontossá váltak!
A csomagra jól látható helyre kerüljön rá, milyen nemű és korú
gyermeknek szól az ajándék.
NEMCSAK GYŰJTENEK, ADNAK IS!
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 30 darab ajándék belépőt ajánl fel a
2021-es gyermeknapi Alma zenekar koncertjére, valamint a Napraforgó Foltvarró Klub által varrt és gyűjtött vidámabbnál vidámabb
gyermekmaszkokat adományoz.
FONTOS INFORMÁCIÓ!
Idén csak zárt dobozban eljuttatott csomagot tudnak elfogadni!
/nylon táskát, ajándéktasakot, egyéb nyitott csomagokat nem vesznek át/
A dobozokat 2020. november 30-tól december 16-ig munkanapokon 8-18 óráig a Hírös Agóra Kulturális Központba
(Kecskemét, Deák F. tér 1.) várják.
Felhívásukhoz cégek, magánszemélyek és intézmények csatlakozását is várják!
Elérhető: https://www.facebook.com/events/841818219970965/

www.keszin.hu
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@GÓRA-LINE – VIRTUÁLIS TÉRBE KÖLTÖZTEK
A HÍRÖS AGÓRA PROGRAMJAI
Mivel a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ intézményeiben a pandémia idején
látogatási tilalom lépett életbe, ezért programjaik egy részét a virtuális térbe költöztették. Érdemes velük maradni és követni online tereiket,
mert számos programmal, érdekességgel, akcióval, játékkal várják Önöket. A Hírös Agóra honlapján megnyitotta kapuit a folyamatosan bővülő
@góra-line oldal, ahol csokorba szedve válogathat és nézheti vissza online tartalmaikat.

KiállításON

• November 25-én megnyitotta virtuális kapuit a Hónap alkotója online kiállításunk, melyben Zugor Zoltán
grafikusművész munkáit tekinthetik meg.
A művész képzőművészként, vizuális kultúra szakemberként, karikatúra és portrérajzolóként, valamint könyvillusztrátorként tevékenykedik.
A minitárlatról készült videó megtekinthető a Hírös Agóra online felületein:
facebook oldalukon: www.facebook.com/HirosAgora/
valamint hirosagora.hu/@góra-line/kiállításON
• J ubileumi bábkiállítást terveztünk Szirtes Józsefné bábjaiból az adventi időszakra. Ám ez a jelenlegi járványügyi szabályok miatt
még nem valósulhat meg.
Ezért megleptük Ancsa nénit bábkészítő-műhelyében. A látogatásról készült riport december 4-től tekinthető meg az Ifjúsági Otthon
Facebook oldalán!

Ismeretterjesztő programON

Tovább folytatódik A Kiskunság kincsei videósorozat, melyben szűkebb hazánk, a Kiskunság természeti és szellemi kincseit mutatják be.
A sorozat Online közösségi játékukhoz kapcsolódik, melyben 3-4. és 5-6. osztályosok ismerhetik meg a térség híres szülötteit, hagyományait.
Kövesd a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Facebook oldalát,
vagy nézd vissza a honlapon: hirosagora.hu/@góra-line/programON

ProgramON

Így készült a...
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó (online) Találkozó
A megyei gyermekszínjátszó csoportokat minden tavasszal a képzeletbeli Thalia szekér hozza el
Kecskemétre, az Ifjúsági Otthonba. Idén tavasszal a járványveszély miatt nem találkozhattunk. Így
hát vártunk... vártunk... aztán már nem vártunk tovább.
Egy pöttyös labdával indítottuk el a játék stafétát a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó jegyében. Az a csoport, aki megkapta a labdát, bemutatkozott. Kinyíltak a próbatermek,
bekukucskálhattunk a felkészülésbe és voltak, akik előadást tartottak nekünk a házi színpadon.
Minderről videó felvételek készültek.
A játékokból szerkesztett film december 4-től lesz megtekinthető a Hírös Agóra youtube
csatornáján.
Résztvevő csoportok:
• Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
• Jövőnkért Művészeti Iskola "Lánchidas" drámásai Kecskeméten
• Jövőnkért Művészeti Iskola "Aranyos" drámásai Kecskeméten
• Jövőnkért Művészeti Iskola "Lánchidas" drámásai - A/2 - utánpótlás csapat
• Drámanuszok, Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Kecskemét
• Vándorkomédiások, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Pálmonostora
• Napsugár Gyermekszínpad, Jászfényszaru
@góra-line - kulturális immunerősítés
Vigyázzunk egymásra és maradjunk kapcsolatban!

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.
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A BÉKE ISKOLA DIÁKJAI
ÉRDEMELTÉK KI SZILÁGYI
ÁRON FELAJÁNLÁSÁT

VÉRADÁS

150.000 forintot adományozott Szilágyi Áron a Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője, egy Kecskeméthez kötődő, gyerekek vagy
fiatalok által megvalósítani kívánt művészeti projektnek.
Kecskemét MJV Közgyűlése 2020-ban Szilágyi Áronnak, a
Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetőjének adta a Kecskemét
Közművelődéséért Díjat. Szilágyi Áron úgy döntött, hogy a díjjal
járó pénzt, azaz a 150.000 forintot egy Kecskeméthez kötődő,
gyerekek, vagy fiatalok által megvalósítani kívánt művészeti
projektnek adományozza. A „Csinálj valamit!” elnevezésű magánkezdeményezésre őszinte, kreatív, formabontó, érdekes, izgalmas
és hasznos, valamint ténylegesen megvalósítható projekteket várt.

A nyertest december 1-jén hirdette ki, így a pénzdíjat a Béke
Általános Iskola "Alkotni jó" kézműves csoportjának adományozta. Kezdeményezésük szerint az iskola udvarán alakítanának
ki különleges kerámia ülőalkalmatosságokat, beszélgetősarkot. A
projektben 3-8. osztályos tanulók vesznek részt.
Forrás: hiros.hu

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET A
SZÍNÉSZEK AZ IFJÚSÁGÉRT
ALAPÍTVÁNY
Százhúsz éve, 1900. január 25-én született Fekete István
József Attila-díjas író, a Kele, a Lutra, a Bogáncs, a Tüskevár, a
Vuk és más népszerű regények szerzője.
Népszerűsége mindmáig töretlen, ami annak is köszönhető, hogy
művei számos feldolgozásban kerültek a közönség elé, elég a Vuk
című rajzfilmre vagy a Tüskevár filmváltozatára gondolnunk. A
természettel együtt élő és érző, annak titkait jól ismerő ember volt.
Fekete István hitte és vallotta, hogy a természet mindenek fölött
áll, törvényeit nem szabad megbolygatni, és akár fájdalmak árán is
meg kell őrizni. Ez a gondolat nagyon megfontolandó a 21. századi
ember számára, akinek minden eddiginél nagyobb tudatosságra
kell törekednie, hogy ne csak élvezze, meg is óvja a természet szépségeit, harmóniáját.
A Színészek az Ifjúságért Alapítvány szeretne kapcsolódni az
évfordulóhoz és rajzpályázatot hirdet a Vuk című regényhez.
Készítsetek illusztrációt a Vuk című regény valamely részletéhez.
A rajzpályázat részletes leírása:
A pályázatra nevezni a fenti témában A/3 vagy A/4 méretű alkotásokkal
lehet. A művek elkészítési technikájára vonatkozó megkötés nincs.
A pályamunkákat a Színészek az Ifjúságért Alapítvány címére postai
úton kell eljuttatni. A pályamű hátoldalán szerepeljen a pályázó
neve, iskolája és osztálya is. (Egyénileg és az iskolán keresztül
is lehet pályázni.) A legjobb alkotásokat egy kiállítás keretében
bemutatjuk és díjazzuk.
Pályázni két korosztályban lehet:
• 3-4. osztály
• 5-6. osztály
Beküldési határidő: 2020. december 11.
Színészek az Ifjúságért Alapítvány
6000 Kecskemét, Katona József tér 5.

MÁR LEHET REGISZTRÁLNI
A 2021-ES KEDVEZMÉNYES
PARKOLÓBÉRLETEKRE
Az idei kedvezményes (lakossági, nyugdíjas)
parkolóbérletek megvásárlásához szükséges
regisztrációkat törölték, de már lehet
(újra)regisztrálni a 2021-es évre - adta hírül közleményében a Kecskeméti Városrendészet.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 65 év feletti kecskeméti lakosok részére szóló ”nyugdíjas” és a lakóhelyhez/tartózkodási helyhez legközelebb eső várakozási területre szóló ”lakossági”
bérletek megvásárlásához szükséges 2020. évre szóló regisztráció
törlésre került.
A 2021. évre szóló kedvezményes (lakossági, nyugdíjas) bérletek
megvásárlásának feltétele a kedvezményre jogosultság igazolása,
vagyis szükséges a regisztráció megújítása. A 2021. évre
vonatkozó regisztráció már lehetséges honlapunkon keresztül,
vagy személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő - szerda
08.oo-15.oo, csütörtök 08.oo-18.oo, péntek 08.oo-12.oo) a
Budai utca 2/a. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban.
A kedvezményes bérlet megvásárlásához szükséges regisztráció
során be kell küldeni, vagy mutatni:
• a személygépkocsi forgalmi engedélyének mindkét oldalát,
• a gépjármű tulajdonosának/üzembentartójának személyi igazolványát,
• a gépjármű tulajdonosának/üzembentartójának lakcímkártyáját.
Az ügyfélszolgálaton történő hosszabb várakozás elkerülése
érdekében kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint
honlapunkon keresztül regisztráljanak! Amennyiben erre nincs
lehetőségük kérjük, hogy ügyfélszolgálatunkon lehetőség szerint
mielőbb végezzék el a regisztrációt/újraregisztrálást.
Jelenleg az ügyfélszolgálat – figyelemmel a jelenleg országosan
ingyenes parkolásra – várakozási idő nélkül tudja elvégezni a
regisztrációt. Kérjük, ne várják meg az év végét, jövő év elejét,
amikor a nagyszámú ügyfél miatt a regisztráció vagy annak visszaigazolása hosszabb időt vehet igénybe.
A nem kedvezményes parkoló bérletek regisztrációja nem
került törlésre, így ezen bérletek esetében nincs szükség
ismételt regisztrációra!
Kecskeméti Városrendészet

Forrás: hiros.hu

TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
INTÉZET
Kecskemét, Koháry krt. 4.
2020.12.07. 09:00-18:00
2020.12.08. 09:00-16:00
2020.12.09. 09:00-16:00
2020.12.10. 09:00-18:00
2020.12.11. 09:00-14:00
2020.12.12. 09:00-14:00
2020.12.14. 09:00-18:00
2020.12.15. 09:00-16:00
2020.12.16. 09:00-16:00
További véradási helyszínekről
tájékozódjon a
www.voroskereszt.hu oldalon
A koronavírus-járvány második
hulláma kapcsán hatályba
lépett korlátozásokkal összhangban, az Országos
Vérellátó Szolgálat az alábbi
rendelkezéseket hozta
a véradásokra vonatkozólag:
Kérjük, ne lépjen be a vérgyűjtés
területére, ha bármelyik állítás
igaz az alábbiak közül!
Jelenleg koronavírus fertőzésben szenved!
Az utóbbi 14 napban:
• k ülföldön járt (akkor sem, ha
garatminta vizsgálata negatív
eredményű)
•é
 szlelte magán az alábbi
tünetek valamelyikét:
- köhögés
- láz (>38 C)
-n
 ehézlégzés, légszomj;
hirtelen szaglásvesztés vagy
ízérzés zavara;
- izomfájdalom, erős fáradékonyság
• s zoros kapcsolatba került
olyan személlyel, akiről tudta,
hogy koronavírus fertőzése
van, vagy két nappal később
megtudta, hogy kialakultak
nála a fertőzés tünetei
- egy háztartásban élnek
- z árt légtérben 2 méter távolságon belül és 15 percnél
hosszabb ideig tartózkodtak
együtt (lakásban, iskolában,
személyautóban, munkahelyen, repülőn, vonaton stb.)
- közvetlen fizikai kapcsolatba
kerültek (kézfogás, ölelés stb.)
- v édőeszköz használata nélkül
érintkezett a fertőző beteg
váladékával (ráköhögtek,
szabad kézzel ért használt
papírzsebkendőhöz stb.)
- ápolás, ellátás, gondozás,
mintavétel, vagy vizsgálat
során egyéni védőeszköz
nélkül került a beteggel érintkezésbe.

www.keszin.hu
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MINDENFÉLE gépjárművet megvásárolok (tehergépkocsit is
forgalomból kivonással). 25 Ft/
kg. +36 70 385 0002
KISKUNFÉLEGYHÁZA külterüle tén aszfalt út mentén 5648 nm
telken, 3 szobás, 120 nm csa ládi h áz eladó. I.ár: 29.9 MFt
Tel.: +36 30 616 2143
KECSKEMÉT, Dobó krt-on 1.
em-i erkélyes, 94 nm nappali+3 szoba, amerikai konyhás
lakás eladó. I.ár: 39,9 MFt Tel.:
+36 30 616 2143
KECSKEMÉT, Hunyadivárosban
58 nm, 2 szobás, erkélyes, 2.
em-i, felújított szép tégla lakás
eladó. I.ár: 19,99 MFt Tel.: +36
30 616 0663
KECSKEMÉTEN 48 nm, 2 szo bás, első emeleti, tégla kert városi lakás eladó garázzsal,
kertrésszel. I.ár: 17,9 MFt Tel.:
+36 30 616 0663
KECSKEMÉTEN a Vacsiközben
eladó nappali+2 szobás, 72 nm
erkélyes, igényes klimatizált
lakás. I.ár: 28.9 MFt Tel.: +36
30 576 4203
KECSKEMÉT Hunyadivárosban
58 nm, 2 szobás 3. em-i, egyedi fűtésű tégla lakás eladó.
I.ár: 19.8 MFt Tel.: +36 30 576
4203

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN
eladó
(vállalkozók részére most ka matmentes hitelből is meg vásárolható) egy építés alatt
álló, első emeleti, bruttó 50
m2 hasznos alapterületű, ÚJ
ÉPÍTÉSŰ, hőszivattyús fűtésű,
klimatizált bemutatóterem/üz lethelyiség/iroda
lakásfunk cióra is alkalmassá tévő bel ső kialakítással (így többcé lú hasznosítás lehetősége is
adott), idei átadással, igény
szerint akár utcafronti garáz� zsal/raktárral együtt is! Vállalkozók részére kamatmentes hitellel is elérhető, befektetésnek is tökéletes, AZONNAL bérbeadható! Bővebb infó:
radicskft@gmail.com
INGATLANT KERES

 ERESEK saját célra felúK
jításra szoruló vagy romos
házat, házrészt azonnali
készpénzre Kecskeméten +36
30 394 9857
KIADÓ

GARÁZS kiadó a Juhar utcában.
Érdeklődni: +36 20 945 7322

KECSKEMÉT, Gesztenyefa utcában 63 nm, 1+2 félszobás, er kélyes, cirkó, teljesen felújított
lakás eladó. I.ár: 22,2 MFt Tel.:
+36 30 576 9476

BÚTOROZOTT, földszinti, 52
nm-es lakás hosszú távra kiadó
gépkocsi beállóval az Erzsébet
lakóparkban. +36 30 925 5950

KECSKEMÉT, Petőfi S. utcában
35 nm, erkélyes, 10. em-i la kás eladó. I.ár: 13,9 MFt Tel.:
+36 30 576 9476

K ECSKEMÉTEN a Kőhíd utcában
26nm-es utcafronti, klimatizált
üzlethelyiség hosszútávra ki adó 2021. január 1-től. Érdek lődni: +36 30 534 3042
ALBÉRLETI szoba bútorozottan
kiadó, külön bejáratú. Kecske mét, Juhar u. 4/a. Érdeklődni:
+36 20 945 7322
ADÁS-VÉTEL

INGATLAN

TULAJDONOSTÓL eladó Kecs kemét en 1,5 szobás I.emeleti
49 nmes, garázsos lakás 17M
Ft +36 20 435 8759
KECSKEMÉTEN Hunyadi város ban 55 nm 2 szobás 4. em tégla lakás eladó 16.9 MFt +36 70
411 8406.
MOST kamatmentes hitelből
is megvásárolható Kecske méttől Kiskunfélegyháza irányában mindössze 10 km-re
(6 perc autóútra), közvetlenül
az E5 gyorsforgalmi út mel lett az Aranyhegyi Csárdánál
7.725 m2 alapterületű, bekeríthető felépít ményes ingatlan -volt benzinkút-, fejlesztési terület 10% beépítési lehe tőséggel! Az ingatlan közmű vesített, hitel- és lízingképes,
pályázatképes és számlaképes
is! Bővebb infó: https://ingat lan.com/28270310

 AGYATÉK és régiség felvásár H
lás magas áron! +36 70 324
3961 			
ELADÓ
alig
használt
Lux
víztisztitó, aranyzott Solingen
12
személyes
evőeszköz,
Mágneskarika reumakezelés hez +36 76 321 920, +36 30
371 5034
TŰZIFA akció Katonatelepen!
Minőségi, száraz tölgy, bükk,
gyertyán: 3400 Ft/100 kg.
(AA6286923) Telefon: +36 30
8177 220
ELADÓ modern, összecsukható, stabil, kárpitozott mas � százságy. Modern sötétbarna
szekrénysor Telefon: +36 76
325 096
 UNNÁT, párnát, régi használt
D
tollat veszek, hívásra házhoz
megyek.Tel.: +36 30 852 9489
LEGÓK olcsón eladók. Star
Wars, híres épületek, bontatlan
készletek. +36 30 793 6989

KOLONIÁL garnitúra eladó! 2
fotel, 2 karosszék, 1 szófa, 1
asztal, 1 könyvespolc. Irányár:
650.000 Ft, +36 20 523 2785
A KÁC hasítva 3700Ft/100kg,
tölgy, bükk, gyertyán hasítva
3100Ft/100kg, vékony gyer tyán 2800Ft/100kg. 15q-tól
kiszállítás díjtalan. (EUTRAA6368373) +36 30 935 5015
GYŰJTŐ vásárol régi 200 Ft-os
érméket, arany-, ezüstérmé ket, mindenféle érdekes régiséget, gyűjteményt, régi búto rokat, órákat, porcelánt, teljes
hagyatékot ingyen lakásürítéssel. +36 20 326 0290.
TŰZIFA vastag akác 3400
Ft/100 kg, vékony akác 2.800
Ft/100 kg, hasított akác 3.600
Ft/100 kg. (AA6270218) +36
30 576 7261
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
műszerészesztergát, marógé pet, kompresszort, kis gépe ket. +36 70 624 5475
ÉLETMÓD-EGÉSZSÉG

I MMUNERŐSÍTÉS
HOMOKTÖ VIS VELŐvel!!!! COVID-19 idején nélkülözhetetlen immun rendszerünk erősítése. Tegye
ezt homoktövis velő minden napi fogyasztásával! 100%-os
szűretlen gyümölcshúslé, ter mészetes C-, A-, E-, B2-,6,12vitamin + Mg, K, Ca, Fe Ome ga-3, -6!!! Adalék- és tar tósí tómentes!
500ml=1.480
Ft; 200ml=890 Ft Érdeklődni:
farkashomoktovis@gmail.hu
és telefonon +36 20 951 2288

RÉGI MOTOROKAT keresek!
Simson, Mz, Etz, Jawa..stb.
Tel.: +36 20 572 5142
SZOLGÁLTATÁS

TIBI rolónál 15% kedvezmény
redőnyök,műanyagpárkányok,
szúnyoghálók
javítására ké szítésére 24 órán belül. Akció
december 31-ig. +36 70 886
7164
HEGESZTŐ és lakatos munkát
vállalok. +36 70 415 9304
V ESZÉLYES
fák
kivágását,korona igazítást, eltakarítását és erdő gyéríté sét vállalom. +36 20 622 2492
KOSARAS autó bérelhető ma gaslati munkákhoz. Favágás,
csatornatisztítás, villanyszere lés. +36 20 996 0917
V ÁLLALOK ereszcsatorna tisz títást, térkőmosást, fák ül tetését,
kertápolás,
fűnyí rást, fűkaszálást, sövénynyírás, lombhulladék elszállítást, egyéb kerti munkákat
gyors határidővel. Nagygyörgy
Zoltán +36 30 159 8511
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás
nélkül, kamerás ellenőrzés le hetősége. Non-stop gyors szol gálat. +36 76 411 517, +36 30
968 6150
TETŐJAVÍTÁST,
tetőátrakást,
kúpkenést, széldeszkázást, te tőszigetelést, kémények javítását vállaljuk. +36 70 248 2987,
+36 70 546 4742
HIDEG-MELEG burkolás. Csempe, járólap lerakását rövid határidővel vállalom! Keressen
bizalommal! +36 30 251 7732

REDŐNYÖK javítását, készíté sét, reluxák, szúnyoghálók és
gurtik cseréjét vállalom. +36
70 546 4742, +36 70 248 2987
S.O.S. tetőfedő munkát, ereszcsatornázást, széldeszkázást,
cserepezést,
tetőszigetelést,
tetőfelújítást, Lindab- lemezelést vállalok anyagbeszerzéssel együtt. Kiszállás ingyenes.
+36 20 621 0577.
ESZTRICH betonozást válla lok! Pontos határidővel, pre cíz munka. Érdeklődni: +36 30
487 5171
TÁSKA, bőrönd és cipzár javítás! Kecskemét, Wesselényi u.
4. Ny.:H-P.:9-12, 14-17-ig
V ILLANYSZERELÉS! Elektromos
hálózat kiépítése, régi hálózat felújítása, bojlerek, elektromos tűzhelyek és sütők bekötése. „Fi relé” beépítése,
hogy otthonában, műhelyé ben ön és családja biztonságban legyen. +36 70 388 9065
TETŐFEDÉST vállalunk. Csere pes lemez cserepezés. +36 70
299 0043
 EDŐNYSZERVÍZ. Tel.: +36 70
R
225 4602 			
JAKAB Róbert E.V. Víz, közpon ti fűtés szerelést vállal. +36 30
369 4645
GÁZKONVEKTOROK és átfolyós
vízmelegítők szerelése, kar bantartása. Telefon: +36 30
609 1916
FAKIVÁGÁST vállalok, akár el szállítással, gépi földmunka
minikotróval, csatorna, alap ásás +36 20 996 0917
FESTÉST, mázolást belsőépí tészeti munkát rövid határidővel vállalok. Ingyenes és online
felmérés, árajánlat. +36 70
295 0404

6
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogozás,
tetőtéri lakás beépítését vállaljuk. +36 70 723 3177
LAKÁSFELÚJÍTÁSOK! Teljes körű
felújítás, átalakítás. +36 30
6311 611
JÓ ÁRON! Padlólapok, csempék,
fugázók,
ragasztók,
szaniterek, fürdőszoba bú torok, zuhanykabinok, kádak
és kiegészítők garmadájával
várjuk kedves vásárlóinkat a
kecskeméti Hufbau-Akker épí tőanyag szakáruházban. Látogasson el hozzánk a Könyves
Kálmán krt. 22-26-ba, vagy
kérjen ajánlatot a +36 76 505
194-es telefonszámon.
V ÍZVEZETÉK szerelést, ház kö rüli kisebb javításokat vállalok.
Megfizethető árakon, gyors reagálással. +36 20 250 8954
GÁZKONVEKTOR, GÁZBOJLER RÓL való átállás villanybojlerre
gyorsan és költséghatékonyan
villanyszerelő: Poharánszki Péter ev. +36 70 624 7945
Á CS tetőfedő bádogos mun kát, palatető bontást, felújítást vállalok. Saját anyagból
dolgozunk, réz, alu, Lindab,
Bramac. +36 70 235 6468
GÉPSZÁLLÍTÁS, Autó és Gép mentés, egyéb áruk szállításait
vállaljuk kedvező díjakon! +36
30 401 5788

2020. december 7.
GÉPI földmunka minikotróval,
csatorna alapásás, tuskóásás,
tereprendezés. +36 20 996
0917

REDŐNYSZERELÉS,
-javítás:
alumínium, műanyag, fa. Gurtnicsere. Szúnyogháló készítés.
Király Ferenc +36 30 701 7839

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

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

ÁCS, tetőfedő, bádogos! Mindenféle bádogos munkát és te tőjavítást, kúpozást, széldesz kázás, Lindab lemezelést, trapéz lemezelést, ereszcsatorna javítását, pucolását, cseré jét vállaljuk. +36 20 623 0647;
+36 70 628 3741
VÁLLALOM új tetők készítését, bádogos, ácsmunkát, tetőfelújítást,
széldeszkázást,
javítást,
ereszcsatornázást,
Lindab-lemezelést
akciósan
anyag + munkadíjjal. Kiszállás
ingyenes. Nyugdíjasoknak 5%
kedvezmény 2020. decemberben. +36 30 375 9762. +36 70
655 9878.
KŐMŰVES
munkát
vállalok
Kecskeméten és környékén.
Érdeklődni a +36 70 257 1432
számon lehet.
SZOBAFESTÉST, mázolást, ta pétázást, teljes ház-, lakásfel újítást vállalok referenciákkal,
garanciával. +36 30 230 6148

T ELJES körű lakásfelújítást
vállalunk (Külső-belső festést, színezést, szigetelés,
dryvithálózást, vakolást, falazást, ajtó-ablak cserét, falak átalakítását; süllyedt, repedezett vizes, penészes fa lak felújítását; injektálását,
melléképületek teljes átala kítása, épületbontások, szigetelései kerítésépítést, be tonozást, térkövezést, ács munka, csatornajavítás, te tőjavítás, kúpolás, kéményjavítás stb.) ingyenes felméréssel. Tel.: +36 70 626 8447
 EDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes körű
R
javítás, gurtnicsere. Precíz
munka, kedvező ár. +36 20
624 1272, +36 70 265 6065
EGYÉB

MESTERBOSZORKÁNY, tisztán látó médium várja hívásod. Jövendőmondás,
rontáslevétel,
szerelmi energiák, halottlátás,
iste ni gyógyító erővel. +36 70
434 2178
SORSELEMZÉS,
kártyajóslás,
családi, párkapcsolati problé mák, szerelemkötés, átok-ron tás levétele. Hívásra házhoz
megyek. +36 30 924 3867

KOMFORTOS lakhatást kínálok
egyedülálló magyar fiatal hölgy
(18-40) számára, heti néhány
órás házimunkáért +36 70 420
4300
ÁLLAT

KUVASZ kölyök eladó. +36 70
368 8259
MEZŐGAZDASÁG

 UHARMAG, szudáni fűmag,
M
lucernamag eladó! +36 20
941 5540
OKTATÁS

KÉMIA tanárt keresek közép iskolai tanuló mellé számítá si feladata korrepetálásához.
+36 70 584 3158
ÁLLÁST KÍNÁL

A kecskeméti BRILL Kft. új
munkatársakat keres. Egy személyt GÉPJÁRMŰFÉNYEZŐ és
egy személyt AUTÓSZERELŐI
munkakörökre. Jelentkezni le het: +36 30 597 6278

MENTSVÁR az állatokért ala pítvány Lajosmizsei menhelyé re, elsősorban férfi munkaerőt
keres állatgondozói munkakör be. Kizárólag állatszerető em berek jelentkezését várjuk! Je lentkezni az info@mentsvar.hu
e-mail címen lehet, rövid önéletrajzzal vagy +36 20 476
9693-as telefonszámon.
KŐMŰVESEKET
keresünk
Kecskeméti munkavégzésre
heti fizetéssel. (Bács-Elit-Ép
Kft.) +36 30 394 9857
CO2-HEGESZTŐKET, fényező ket, fémipari gépkezelőket, ke resünk ki skunmajsai munkahelyre. Kiemelten magas bérezés, 2-3 műszakos munkarend,
utazási költségtérítés, szál lítás vagy igényes, díjmentes
szállás biztosított. +36 70 384
7636,
f emmunka.eu@gmail.
com (ExctracktProKft)

K ARRIER

www.keszin.hu

CÉGÜNK keres CO2 hegesztő ket, fémipari bizonyítvánnyal
rendelkező
szakembereket,
CNC gépkezelőket, megmunkáló központok, élhajlító, lemez daraboló gépek kezelésére, to vábbá fémipari festőket, autó fényezőket. Magas bejelentett
órabér, szállás, utazás bizto sított. +36 70 604 1265,+36
70 366 5722, hegeszto2016@
gmail.com (NexComKft.)
KECSKEMÉTI 0-24 benzinkútra,
2 fő kasszához értő, lehetőleg
férfi munkatársat keresek fő állásb a. Két műszak (12 óra),
sok szabadidő, korrekt körül mények. Bér br. 270 ezer Ft.
Mineral-Kontrakt Bt. +36 30
370 7825
MÉNTELEKI Galvánüzembe keresünk felületkezelő pozícióba
fizikai munkát végző kollégá kat. Galvanofém Kft. Tel: +36
30 505 1591
CÉGCSOPORTUNK 2021 janu ár köz epe kezdéssel Ausztriába
(Voralberg) gyakorlott, érvényes minősítéssel rendelkező
CO˛/MAG hegesztőket/lakatos
összeállítórajz
ismeretekkel
keres, ipari daruk gyártásához
(próbamunka a helyszínen).
N émet nyelv és autó szükséges, kollektív szerződéssel,
bérezés alkalmazottként. Je lentkezés e-mailen: l.kmetti@
eurojobs.eu, +4369913771999
Eurojobs

Több mint 6000
álláshirdetéssel várjuk!
www.cvonline.hu

IMPRESSZUM

Kecskeméti Szuperinfó
Megjelenik minden hétfőn
37.800 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: Lap-Mix 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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JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS!

Első vérplazmaadóknak

az alkalmassági vizsgálattal együtt
szerezhető rendkívüli juttatások
decemberben összesen:

17.000 Ft
- MÉGHOZZÁ KÉSZPÉNZBEN!
Sikeres alkalmassági
vizsgálat után:

5.000 Ft

Életed első
plazmaadásakor:

12.000 Ft

ÖSSZESEN:

17.000 Ft

Az alkalmassági vizsgálatkor a vidékről
érkezőknek az utazási költséget
1.000 Ft-ig megtérítjük!
Először alkalmassági vizsgálat történik, mely
orvosi felmérésből és vérvételből áll.
Egy héttel ezután jöhetsz is plazmát adni!

www.plazmacenter.hu

+ 36 76/ 545-235

6001 Kecskemét, Kálvin tér 10-12.
(II. emelet, a nagy Posta oldalában.)

facebook.com/kecskemetplazma
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akció 2020.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes.

SZÕLÕTELEPÍTÕK!
GYÖKERES CSEMEGE

és BORSZÕLÕVESSZÕK
nagy választékban kaphatók.
p

50 fajtából választhat.t.
Csongrád, Tanya 1258.
58.
(Vízlépcsõs út végén))
Nyitva: hétköznap 9 – 155 óráig,
ó ái
szombaton 9 – 11 óráig.
Tel.: 30/300-7733, 30/330-6869

