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még a régi OKJ-s feltételekkel!

MULTIFOKÁLIS
AKCIÓ

-30%
-50%
Több mint 250 féle
professzionális, Önre szabott
multifokális szemüveglencse
megoldás

Az ajánlat 2020. november 15. - 2021. február 28. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható.
További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

KECSKEMÉT AUCHAN, DUNAFÖLDVÁRI ÚT 2. / 30/453-3342
www.opticworldexclusive.hu
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A KECSKEMÉTI NEMZETI
SZÍNHÁZ ELSŐ TÁRSULATI
TAGJA MÁR MEGKAPTA
A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁST
Arató Andrea súgóként dolgozik a Kecskeméti Katona József
Nemzeti Színházban immár húsz éve. Büszkén vállalta, hogy
beszámol az oltásról és a hirtelen jött lehetőségről.
• G.S. Miért döntöttél úgy, hogy beadatod az oltást?
A. A .: Azért döntöttem úgy, hogy
beadatom a Covid-19 elleni vakcinát, mert
úgy gondolom, hogy ez az egyetlen kiút
a pandémiából. Nem rögtön hoztam meg
e döntést, sokat olvastam, sok interjút
meghallgattam hozzáértő, tudós szakemberektől, orvos barátaim véleményét
kikértem ezzel kapcsolatban. Korábban,
más betegségek megelőzésére nem
oltattam be magam, kivéve a gyermekkori kötelező védőoltásokat. Most viszont
azt vallom, ahhoz, hogy ismét visszakapjuk a régi életünket, ha már nem is ugyanolyan formában, mint
korábban, és ismét “kinyisson a világ”, annak ez az egyetlen módja.
• G.S. Volt benned fenntartás ezzel kapcsolatban?
A. A.: Azzal, hogy be kell oltatni magunkat, azzal nem! A bizonytalanságomat a vakcina fajtája okozta. Melyiket is? Elsősorban
a Pfizert vagy a Modernát szerettem volna beadatni, de miután
a háziorvosom felhívott, hogy lehetőségem van másnap oltatni
magam, így az AstraZenecát is elfogadtam. Így túl vagyok az első
oltáson. Az orvos felhívta a figyelmem a mellékhatásokra, amelyek
másnap jelentkeztek is, de egy nap alatt lezajlott. Bevallom, jó
érzés, hogy valamennyire már biztonságban érzem magam! A
következő oltás időpontját is megkaptam, ami egy hónap múlva
esedékes. Mindezt egy kis kártyán rögzítették is. Azt is fontosnak
tartom, hogy legyen igazolás az oltásról!
• G.S. Hogyan látod a környezeted, az oltás mellett vannak?
A. A. Igen. Teljes mértékben, ez nem kérdés. Meg kell, hogy védjük
magunkat, a családunkat, a környezetünket! Szerencsére egyre
többen vélekednek így! Talán így ismét dolgozhatunk, barátkozhatunk, utazhatunk félelem nélkül!
Gégöl Sarolta

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET A
KATONA JÓZSEF MÚZEUM
A Kecskeméti Katona József Múzeum és az Alapítvány a ’48-as
hősökért immár 10. éve, így idén is meghirdeti március 15-i közös
rajzpályázatát Gábor Áron ”…harang voltál, légy a szabadság
hirdetője!” címmel, az alábbi feltételek szerint:
Korosztály: 5-18 éves óvodások és diákok
Az alkotások szabadon választott technikával, A/4-es vagy A/3-as
méretben készülhetnek. A pályaművek hátoldalára kell feltüntetni
a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a kép címét és technikáját.
Ha a pályázat iskolán keresztül kerül beadásra, az iskola nevét, az
osztályt illetve a felkészítő tanár nevét is.

VÉRADÁS

TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
INTÉZET
Kecskemét, Koháry krt. 4.
2021.02.22. 09:00-18:00
2021.02.23. 09:00-16:00
2021.02.24. 09:00-16:00
2021.02.25. 09:00-18:00
2021.02.26. 09:00-14:00
További véradási helyszínekről
tájékozódjon a
www.voroskereszt.hu oldalon,
ahol időpontfoglalásra is van
lehetőség.
Adj vért és
ments meg 3 életet!

SZEMÜVEGEKET AJÁNDÉKOZOTT A KECSKEMÉTI
SZENT LÁSZLÓ LIONS CLUB
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
ellátottai közül, 7 fő részére készíttetett szemüveget a klub,
melyek átadására, 2021. február 15-én került sor.
A Kecskeméti Szent László Lions Club évek óta végez rendszeres
ingyenes látás vizsgálatot. A tavaly őszre tervezett szűrést követően
a hagyományos októberi Lions Gálaest keretében került volna sor
a szemüvegek átadására, de mind a kitelepült szűrést, mind a gála
megtartását a pandémia sajnos megakadályozta.
Ezért a klub tagjai most lehetővé tették, hogy a sérülteket ellátó
intézmény gondozottai, egyénenként vehessenek részt az ingyenes
látásvizsgálaton. A klub évek óta dolgozik a Kuti Optikával, így
megszervezték, hogy ott, telefonos egyeztetés után, a járványügyi
szabályok betartásával fogadják a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona gondozottait. A szűrés eredményeképpen,
akiknek szükségük volt rá, a klub elkészíttette a szemüvegét,
melyek most kerültek átadásra.
A lions mozgalom egyik legfontosabb tevékenysége a látás
védelme, melyért világszerte több mint 1,4 millió „oroszlán” küzd!

SISI KIÁLLÍTÁS VIRTUÁLIS FORMÁBAN
A Kecskeméti Katona József Múzeum Sisi kiállítása virtuálisan elérhető!
A “Magyarország áldott emlékezetű királynéja” –
Sisi, Ferenczy Ida és a magyar udvartartás című
tárlat a megnyitásától kezdődően egészen a Cifrapalota kényszerű bezárásáig nagy népszerűségnek
örvendett. Sokan szerették volna még az eredetileg február végéig nyitva tartó tárlatot megtekinteni, ezért elkészítették annak virtuális változatát.
A látogató végigjárhatja a kiállítás mind a négy
termét, megcsodálhatja a kiállított, különleges
tárgyakat. A műtárgyakra ráközelíthet, az információs táblákat pedig el tudja olvasni.
Fotó: https://www.facebook.com/kecskemetimuzeum
A kiállítás itt érhető el: https://kecskemet-cifrapalota-202012-sisi.360tura.hu/
Kecskeméti Katona József Múzeum

EGÉSZSÉG
GYERMEK
háziorvosi ügyelet
Hétfő-péntek: 18.00-08.00
Szombat, vasárnap,
ünnepnap: egész nap
A járványhelyzetre való tekintettel átmenetileg a házi gyermekorvosi ügyelet
a megszokott ügyeleti időben
a Kecskemét, Nyíri út 61.
szám alatt található.
Telefonos bejelentkezés:
+36 30 695 4274 számon.

A pályázat eredményhirdetése
a https://www.facebook.com/cifrapalota oldalon lesz közzétéve.

FELNŐTT
háziorvosi ügyelet

A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. március 8.

Hétfő-péntek: 17:00-08:00
Szombat, vasárnap,
ünnepnap: egész nap
Bács-Kiskun Megyei
Oktatókórház
Kecskemét, Nyíri út 38.
Telefon: +36 76 516 984

Eredményhirdetés: 2021. március 15.
A megszokott eredményhirdetés helyett virtuális kiállítás formájában teszik közzé a díjazott alkotásokat, március 15-én. Amen�nyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, az alkotásokat kiállítás
formájában is meg lehet majd tekinteni a Cifrapalotában.
A legtöbb pályaművet beküldő intézmény különdíjban részesül.
Kecskeméti Katona József Múzeum
6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.

PATIKAI ügyelet
Szent Benedek EuroPatika
Kecskemét, Kápolna u. 15.
Telefon: +36 76 507 992
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AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI PROGRAM
RÉSZLETEI ÉS HATÁSAI
Az Otthonteremtési Program részeként 2021. január 1-jétől vissza nem térítendő lakásfelújítási
támogatást igényelhetnek a családok otthonuk felújítására. A támogatás felhasználhatósága igen széleskörű, az igénylők személye iránti feltételek sem túl szigorúak. Ennek ellenére könnyű elveszni a feltételek
részleteiben és az ügyintézésben. A támogatással kapcsolatosan felmerülő kérdéseinkre
az SBK Complex Ingatlaniroda és Hitelközpontban keressük a válaszokat.

CSOK, babváró támogatás és
a jó öreg LTP. Mind-mind olyan
támogatási rendszerek, amelyek
a családosok otthonát hivatott korszerűbbé tenni. Mindezek mellé idén csatlakozott az
otthonfelújítási támogatás. De mit is tudhatunk erről az új programról és vajon kombinálhatjuk-e a többi lehetőséggel?
KIK ÉS MILYEN INGATLANNAL JOGOSULTAK A TÁMOGATÁSRA?
Olyan szülők vehetik igénybe az otthonfelújítási támogatást, akik legalább egy
gyermeket nevelnek. A gyermek maximum 25 éves lehet, és a szülőkkel egy
háztartásban kell élnie. – Fontos, hogy már a várandósság 12. hetétől igénybe
vehető a támogatás, illetve ha a gyermek megváltozott munkaképességű, fogyatékkal él, vagy GYOD-ra jogosítja szüleit, akkor nincs életkorhatár. Továbbá
a szülőknek nem szükséges házasságban élniük, egyedülálló anyák, illetve

apák is igényelhetik – hívja fel a figyelmet Lévai Györgyné, az SBK Complex Kft.
vezető pénzügyi referense. - Feltétel még a köztartozás-mentesség és a legalább
egyéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony. A támogatott lakás legalább
50%-ban az igénylő tulajdona kell, hogy legyen, és minimum egy éve lakjon
mind az igénylő és a gyermek is a lakásban, kivéve, ha egy éven belül vették
a használt lakást vagy várandós az anya, esetleg nincs még egy éves a gyermek. A
támogatás csak egyszer vehető igénybe.
SZÉLESEBB KÖRŰ, MINT A KORSZERŰSÍTÉSRE IGÉNYELT CSOK
Az otthonfelújítási támogatás felhasználási köre jóval bővebb, mint a korszerűsítésre
igényelt CSOK, és beltéri, illetve kültéri munkálatokra is elszámolható. - A támogatás célja,
hogy felújítással, korszerűsítéssel javuljon az ingatlanok használhatósága. Így többek
között felhasználható a közműszolgáltatások bevezetésre, fürdőhelyiség, WC létesítésére,
fűtési rendszer kialakítására, korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászáró cserére, redőnyre,
tetőcserére, felújításra, klíma beépítésére, cseréjére, napkollektor, napelemes rendszer
telepítésére, belső tér felújítására, mint, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréje. De ide
tartozik még a festés, tapétázás, lépcső kialakítása, szaniterek beépítése, cseréje, továbbá a
lakással azonos helyrajzi számon található épület, pl. nyári konyha, kerítés és garázs építése
vagy terasz építése, térburkolat készítése, cseréje, alapozási szerkezet megerősítése,
valamint beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje – sorolja az építési tevékenységeket Bugyinszki Edit az SBK Complex Kft. tulajdonosa. A szakértő hangsúlyozta,
hogy még számtalan tevékenységre lehet kérni a támogatást, de mindenképpen érdemes
hozzáértő segítségét kérni abban, hogy a kiválasztott felújítás valóban a támogatás
részét képezi-e. Érdemes előre tervezni, hogy biztosan minden beleférjen az összegbe,
és senkit se érjen meglepetés.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
- A megfelelő számlákkal igazolt költségek felét, de legfeljebb hárommillió Ft-ot utal
vissza utólag a Magyar Államkincstár. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes számla
értékének a felét visszakapjuk, hanem azt, hogy az összes benyújtott számla összegének a fele lehet maximum a támogatás. Fontos kitétel, hogy a támogatás összege
fele-fele arányban tartalmazhat munkadíjat és anyagköltséget. Aki teljesen kihasználná a hárommillió Ft-os lehetőséget, akkor két dolognak kell együttesen megfelelnie: a munkadíj és az anyagköltség számlái külön-külön elérjék a minimum 1,5
millió Ft-ot, a munkadíj és az anyagköltség együttes összege érje el a hatmillió Ft-ot
– magyarázza a szakértő. Mindezekből adódóan természetesen a támogatás feltétele
a felújítást végző szakemberekkel való szerződéskötés és az áfás számla igénylése is.
ÖNERŐ, HITEL, TÁMOGATÁSOK KOMBINÁCIÓJA
- Mivel a támogatás összegét utólag folyósítják, szükség van önerőre vagy ennek
hiányában hitelre. Lehetőség van 3%-os támogatott hitelt felvenni tíz évre, hatmillió
Ft-ig. Itt a kamat fix, amennyiben jelzálogra vesszük fel. Természetesen
a hitelnek bele kell férnie a hitelbiztosítéki értékbe. Ha ez nem járható út, akkor
a fix kamatos személyi kölcsön az, ami
segíthet, amely törlesztőrészletének
a jövedelem 50%-ba kell beleférnie.
Továbbá felújítási célú piaci lakáshitelt
is választhatunk, amit több bank is nyújt.
Ebben az esetben a minimális összeg
egymillió forint, a felső határ akár ötvenmillió is lehet – sorolja a hitel lehetőségeit Lévai Györgyné, vezető pénzügyi
referens. Az otthonfelújítási támogatás
kombinálható
a
CSOK-kal
vagy
a lakástakarékpénztárral is. Azonban
a szakértő figyelmeztet, hogy a számláknak el kell különülniük. Ami az
LTP-hez tartozik, azt oda kell küldeni, ami
a CSOK-hoz, azt oda és az otthonfelújítási
programhoz tartozót pedig ugyancsak
külön. Ezek összehangolása és a hozzátartozó papírmunka nagy odafigyelést és akár szakértő segítséget követel.
Az SBK Complex Kft. az út elejétől
a végéig fogja a kezét a hozzájuk fordulóknak. - Az ingatlanvásárlástól a hitel
és állami támogatások ügyintézésen
keresztül a felújításokig mindenben
tudunk segíteni. Saját szakembergárdával rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy egy felújítási csapattal felmérjük a házat
és a család igényeit. Majd a családdal közösen kiválasztjuk azokat a munkálatokat,
amelyek beleférnek a támogatásba, költségvetést csinálunk, igény szerint hitelt választunk és mindent elintézünk. A számlák megfelelő szortírozása, beküldése, a hitelek és
támogatások megfelelő intézése nagyon nagy felelősség, ezért szívünket-lelkünket
beletesszük, hiszen a számok mögött családok állnak – hangsúlyozza Bugyinszki Edit.
A TÁMOGATÁS HATÁSA
Nem kérdés, hogy ez az új támogatás fellendítheti a használt ingatlanpiacot és a falvak, kisvárosok is fejlődhetnek általa. Az SBK Complex
tapasztalatai
szerint
a
kisvárosokban,
falvakban
élők
érdeklődnek
a legélénkebben az új támogatás iránt. Például Jakabszállásról, Izsákról, Orgoványról,
már vannak megkeresések. Ezeken a településeken a Kádár-kocka típusú házak
az uralkodók, amelyeknél leginkább a tetőfelújítás és a fűtés korszerűsítése a legfontosabb. - Most nagyobb eséllyel fognak falusias környezetben házat vásárolni
a családok, és hamarabb bólintanak majd rá egy felújítandó házra, hiszen a támogatással meg tudják oldani a szükséges átalakításokat. Mindezek által a települések is
szépülhetnek. Előrejelzések alapján az összes háztartás 7%-a biztosan, 17%-a valószínűleg élne az otthonfelújítási támogatással. 640 ezer család lehet érintett, akik közül
közel 300 ezer biztosan belevág. Az állami támogatás iránt leginkább a 40-es éveikben
járó családfővel rendelkező háztartások érdeklődnek, akik közül 16% már biztosan
részt vesz a programban. A 18-29 év közöttiek egytizede szeretne élni a lehetőséggel,
a harmincasok tervei pedig megfelelnek a mintaátlagnak. Az 50-es, 60-as korosztályt
pedig már hidegen hagyja a támogatás – tájékoztat minket a szakértő.
Vágsélei Csilla-Sára

www.dpmsz.hu
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A SZŐNYEG TISZTASÁGA
Ahogy melegszik az idő, egyre többen fogunk bele nagytakarításba.
Ilyenkor mosógépbe kerülnek a díszpárnák, a függönyök és minden
olyan lakástextil, amivel masináink még megbirkóznak.
Na de a szőnyeg is egy textil, azt is mosással lenne célszerű tisztítani.
A kerítésre vetett, poroló pálcával, slaggal vagy háztartásbeli magasnyomású mosóval történő szőnyegmosásra nem mindenkinek van lehetősége, és nem is biztos, hogy sikerül így a teljes tisztaságot elérni. A nagykőrösi Pallagi Team már 25 éve foglalkozik szőnyeg- és kárpittisztítással. Arról, hogy
a talpunk alá való textília hogyan lehet újra makulátlan, Pallagi Péter mesél:
– Csarnokunkban az otthoni ütögetésnél, porszívózásnál jóval hatékonyabb módszerrel
távolítjuk el a port a szőnyegekből. A 4,5 méter széles porológépünk egy zárt rendszerben,
folyamatos elszívás mellett, nagy sebességgel ütögeti a szőnyeget, így centiről centire haladva
hullik ki belőle a száraz szennyeződés. Csak ezután áztatjuk el őket mosószeres vízzel, és többféle
súrológéppel lazítjuk fel a bennük lévő szennyeződéseket. Ha jól átsúroltuk, utána színével lefelé
fordítva, magas (200 bar) nyomású vízsugárral öblítjük át. Majd a színével visszafelé még egyszer
átmossuk őket, hogy a szennyeződés- és mosószermaradványokat maradéktalanul eltávolítsuk.
A tiszta szőnyegeket 1000 fordulaton centrifugázzuk egy speciálisan erre a célra épített szőnyegcentrifugában, és utána rakjuk a szárító helyiségekbe, így a megrendelőink otthonában teljesen
megszáradva kerülnek vissza.
NEMCSAK TISZTÍT, FERTŐTLENÍT IS
A kisgyerekek mindennapjaik nagy részét a szőnyegen élik. Óhatatlan, hogy egy-egy orrfolyós
időszakban ne cseppenjen rá váladék, vagy egy hányós betegség esetén ne történjen baleset.
A lakásban tartott háziállatok esetében is ki van téve a szőnyeg olyan szennyeződéseknek, melyeket
jobb, ha fertőtlenítünk is. – Ha a mosás mellett szükséges fertőtlenítés, akkor centrifugálás után fertőtlenítő oldattal öntjük le a szőnyeget, és hagyjuk benne állni, amit újra mosás és centrifugálás követ
– mondja Pallagi Péter. – Egy óvodás és egy bölcsődés korú gyermek apukájaként gyakorlati tapasztalatból tudom, hogy kisgyerekek mellett mik érhetik a szőnyeget. Több környéki intézménynek is
vállaljuk a fertőtlenítést és a tisztítást, hiszen náluk a higiénia különösen fontos. A kisgyerekek által
használt szőnyegeket nemcsak a fertőzésveszély miatt ajánlott alaposan tisztítani. Hiába az óvodákban
a váltócipő, a picik hajából, ruházatukból még odabent is potyog a homok. A porológépünk segítségével több kiló homokot szoktunk az intézmények szőnyegéből kiszedni.

A mostanság divatos, hosszú szőrű szőnyeget szinte lehetetlen házilag kitakarítani. – A textília szála
saját súlyától fogva elborul, hiába porszívózza az ember normál porszívóval, nem tudja a mélyéből
kiszedni a koszt – vázolja fel a problémát a szakértő. – Sokszor még apró tárgyak is megbújnak láthatatlanul benne. Látunk mi csavart, legót, fogpiszkálót, apró magokat is a kiszedett por között.
Az áztatás során sokan féltik a szőnyegük színét, de a műszálas textíliák esetében ez indokolatlan. Persze
vannak olyan szőnyegek, mint például a gyapjú alapanyagúak, melyek valóban engednek a színükből.
Ezeket a mosás után hangyasavas vagy ecetsavas áztatásban részesítik. Ezen savak megkötik a színeket,
nem engedik egymásba folyni.
– Ha olyan szőnyeget vagy kárpitot kell tisztítanunk, melyet már többször próbáltak házilag, sokszor
nehezebb dolgunk van – meséli a tapasztalatait Róbert. – Gyakori hiba, hogy az üzletekben kapható
szőnyeg- és kárpittisztítószereket nem öblítik ki a felhasználók. Látszatra eltűnik ugyan a folt, de
marad az anyagban mosószer, ami beleszárad. És ott marad a szennyeződés is benne, hiszen nem
varázsszer volt a ráfújt anyag, az csak feloldotta a koszt. Látszatra jól működik, de a benne maradt
mosószer a levegőből ezután a port magára húzza, és sokkal hamarabb bekoszolódik újra. Ezért
nagyon fontos az alapos öblítés. Mi háznál csak akkor takarítunk szőnyeget, ha az le van ragasztva,
vagy nehéz, félretolhatatlan dolgot pakoltak rá. Ilyenkor a porolót egy pörgőkefés porszívó váltja ki.
Nem áztatjuk annyira el, mint a mosóban, de öblítőgéppel többször is átöblítjük. Azaz gép segítségével kiszívjuk belőle a mosószeres vizet, és átfecskendezzük öblítőszeressel, amit többször meg is
ismétlünk. Hasonlóképpen járunk el a kárpitozott bútorok esetében is. Aki kíváncsi rá, a szőnyegtisztítás folyamatát és az alapos porolás során keletkezett "hulladékot" a pallagiteam.hu weboldalán
található videókon meg is nézheti.
Virág Henrietta
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Tyúkvásár!
ARANYOSI tyúkvásár
1 éves vörös tojótyúk,
szép tollasak 650 Ft/db
INGYENES házhoz szállítás!
Tel.: 06-30/171-6629

KECSKEMÉT, Szarkásban 3.395
nm területen 95 nm, 3 szobás,
felújított, központi fűtésű ta nya eladó. I.ár: 24,9 M Ft Tel.:
+36 30 576 4263
KECSKEMÉT, Máriaváros belváros közeli részén 514 nm telken 88 nm, 3 szobás felújított
családi ház eladó. I.ár: 33 M Ft
Tel.: +36 30 616 2143
JAKABSZÁLLÁSON új osztá sú lakóparkban, közművesített
építési telkek eladók 4,4 M Fttól. Tel.: +36 30 197 6543
KECSKEMÉT belvárosában 53
nm, 2 szobás, étkezős, 8 nm
erkélyes felújított lakás eladó
liftes házban. I.ár: 26,9 M Ft
Tel.: +36 30 616 0663
KECSKEMÉT belvárosában 3.
em-i 39 nm, 1 szobás, felújí tott, nagy konyhás lakás eladó
liftes házban. I.ár: 17,7 M Ft
Tel.: +36 30 616 0663
K E C S K E M É T ,
Széchenyivárosban a dombbal
szemben 2 szobás, 3. em-i 55
nm ig ényes lakás eladó. I.ár:
22,5 M Ft Tel.: +36 30 576
4203
KECSKEMÉT, Petőfi S. utcában
47 nm, 2 szobás, 8. em-i nagy
erkélyes,
nyilászárócserélt,
felújított lakás eladó. I.ár: 21,9
M Ft Tel.: +36 30 576 9476
KERESEK Széchenyivárosban 2
szobás lakást liftest társasház ban, vagy 2. em-ig, 20 M Ft kö rüli értékben. Tel.: +36 30 576
9476

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

KECSKEMÉT központjában 55
m2-es, felújított, két szobás
lakás eladó. +36 30 286 5351

L OMTALANÍTÁS (szemét-hul ladék) elszállítását, hivatalos
helyen leadását vállalom! Akár
azonnal! +36 70 622 8665

 UDAPESTEN 800 nm telekkel
B
100 nm összközműves családi
ház eladó. Beépíthetőség 35%,
épületmagasság 5m, a telek
két utcáról megközelíthető.
I.ár: 73 MFt +36 30 760 1675
NAGYKŐRÖS központjában 2
generációs polgári jellegű ház
eladó. 2,5 szoba, konyha, für dőszoba +1 szoba konyha, tusolóval. 2 gázóra, 2 villany óra, garázs és pince. Parkosított udvar 541nm telken. Tehermentes, azonnal költözhető. Iá: 23Mft. +36 20 422 0849
BALLÓSZÖG központjában 2
szobás családi ház melléképülettel, 1445 m2 területtel eladó. +36 30 214 6046
KIADÓ
 ECSKEMÉT belvárosban al K
bérlet hosszú illetve rövid távra, alkalmi bérletre is kiadó. +36 20 314 1471
ADÁS-VÉTEL
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
műszerészesztergát, marógé pet, kompresszort, kis gépe ket. +36 70 624 5475
 UNNÁT, párnát, régi hasz D
nált tollat, egyéb régiséget
veszek, hívásra házhoz me gyek.Tel.: +36 30 852 9489
MEGVÉTELRE KERESEK TZ4K,
Rába 15, Iseki, Yanmar,
Kubota, Zetor stb. kistrakto rokat, traktorokat! Hiányos,
üzemképtelen is érdekel. Tel.:
+36 70 598 6867

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

 KÁC hasítva 3700Ft/100kg,
A
tölgy, bükk, gyertyán hasítva
3100Ft/100kg, vékony gyertyán 2800Ft/100kg. 15q-tól
kiszállítás díjtalan. (EUTRAA6368373) +36 30 935 5015
TŰZIFA vastag akác 3400
Ft/100
kg,
vékony
akác
2.800
Ft/100
kg,
hasított akác 3.600 Ft/100 kg.
(AA8627531) +36 30 576 7261
JÁRMŰ
BAL oldalán erősen sérült
2005-ös évjáratú Suzuki Alto
gépkocsi, 64.000 futott kilométerrel kedvező áron eladó.
Tel.: +36 20 325 7354
MINDENFÉLE
gépjárművet
megvásárolok (tehergépkocsit
is forgalomból kivonással). 35
Ft/kg. +36 70 385 0002
RÉGI motorokat keresek SIM SON, MZ, ETZ, JÁWA Stb. Le het hiányos, üzemképtelen is.
TEL.: +36 20 572 5142

TET ŐFEDŐ,
bádogos,
ács munkát, tetőjavítást, kúpozást, széldeszkázást, Lindabcserepeslemezelést, trapézle mezelést, ereszcsatornázást,
tetőtisztítást,
hőszigetelést,
vállalok szakszerű munkavégzéssel. +36 70 257 8945.+36
30 749 5485.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hőszigetelést vállalok pontos, megbízható munkavégzéssel.
Telefonszám:
+36 70 225 8813
REDŐNYJAVÍTÁS, redőny készí tés! Gurtnicsere akár még ma!
Péter úr! +36 20 420 8576!
V ÁL LALOK külső, belső és nyílászáró festést, mázolást; tetők javítását. +36 70 622 8665
FOGSORJAVÍTÁS, teljes, rész leges, kivehető fogsorok ké szít ése rövid határidővel. +36
76 323 946
MKÁRPITOSOK: Kárpitozás felsőfokon, szállítás háztól házig.
Min őségi szövet és bőr, szé les választékkal. Várjuk magánszemélyek és cégek megkeresését.
Elérhetőségek:
mkarpitosok@gmail.com, Tel.:
+36 20 287 5872
VÁL LALOK
tetőfedő,
bádogos ,
ácsmunkát,
kúpcse rép
kikenést,
széldeszká zást,
ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, tájházak
renoválását. Kiszállás ingyenes . Nyugdíjasoknak 10% ked vezmény 2021.március 31-ig.
+36 30 375 9762. +36 70 655
9878. +36 20 626 3481.
V ILLANYSZERELÉS! Elektromos
hálózat kiépítése, régi hálózat felújítása, bojlerek, elektromos tűzhelyek és sütők be kötése. „Fi relé” beépítése,
hogy otthonában, műhelyében ön és családja biztonság ban legyen. +36 70 388 9065
FEL ÚJÍTÁSI támogatás, CSOK,
Falusi CSOK, Áfa visszaigénylés, hitelügyintézés. Tóth Szi lárd. +36 20 591 3989
VESZÉLYES fák kivágása, gal� lyazása alpin technikával. +36
30 699 5133
 EDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes körű
R
javítás,
gurtnicsere.
Precíz
m u nka, kedvező ár. +36 20 624
1 2 7 2, +36 70 265 6065

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

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

L OMTALANÍTÁS!
Kiüríte né lakását, hobbiját, garázsát? Mi a felesleges dolgait ingyen elszállítjuk. +36
70 321 6868 Lantos László

VÍZVEZETÉK szerelést, ház kö rüli kisebb javításokat vállalok.
Megfizethető árakon, gyors reagálással. +36 20 250 8954
ÁCSMUNKÁT, bádogozást, tetőjavítást, Lindab lemeztető
készítésé t vállalom. Hívjon bi zalommal ! +36 20 621 0577

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

REDŐNYÖ K, reluxák, szúnyoghálók készítését, javítását,
gurtnik cseréjét vállalom. Tel.:
+36 30 734 6255

V ESZÉLYES fák kivágását, ko rona
igazítást,
eltakarítását és erdő gyérítését vál lalom. +36 20 622 2492

VESZÉLYES, megdőlt, szűk helyen lèvő fák gallyazása, kivá gása! +36 30 456 0888

ALAPTÓL a tetőig! Ács, kő műves munkák, hőszigetelés,
gipszkartonozás, festés, mázolás, burkolás. +36 30 609
1916
METSZÉST, kertépítést, kert rendezést, sövény és fűnyírást, gyepszellőztetést zöldhulladék elszállítást vállalok.
Szakember +36 20 926 2032
LAKÁSFELÚJÍTÁSOK!
Teljes
körű felújítás, átalakítás. +36
30 6311 611
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás
nélkül, kamerás ellenőrzés
lehetősége. Non-stop gyors
szolgálat. +36 76 411 517,
+36 30 968 6150

V ÁLLALOK ereszcsatorna-tisz títást, térkőmosást, fák ül tetését, kertápolás, fűnyírást, fűkaszálást, sövénynyí rás,
lombhulladék-elszállí tást, egyéb kerti munkákat
gyors határidővel. Nagygyörgy
Zoltán +36 30 159 8511
ÁLLAT
TETRA SL 18 hetes tojóhibrid
jérce kapható Kecskeméten
+36 20 941 5540
MEZŐGAZDASÁG
 UHARMAG:
M
40.000,
szudáni
fűmag: 50.000, kölesmag: 15.000
Ft/100kg! +36 20 941 5540

ÜDÜLÉS

 EDŐNYÖK,
R
reluxák,
szúnyoghálók készítése, javítása, faredőnyök is, gurtni csere hétvégén is. Hívjon bizalommal. +36 30 322 8929

BÉKÉSSZENTANDRÁSON, víz parti nyaraló májustól kiadó.
Foglalás: +36 20 567 7209

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, lakásfelújítást vál lalok lakásfelújítási támogatás keretein belül is. +36 30
230 6148

SORSELEMZÉS, kártyajóslás,
családi, párkapcsolati problémák, szerelemkötés, átok-rontás levét ele. Hívásra házhoz
megyek. +36 30 924 3867

TETŐÁTRAKÁST, fóliázást, lécezést, kúpkenést, csatorná zást, kémény javítást vállalok.
+36 70 755 7500, +36 30 734
6255

FIATAL, megbízható és tisztelettudó férfi eltartási szer ződést kötne idős személlyel!
+36 30 890 0882

FESTÉST,
gipszkartonozást
vállalok. "Csak ha fontos a
megbízhatóság,
minőség."
+36 20 383 3544
REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók készítését, javítását,
gurtnik cseréjét vállalom. Tel.:
+36 30 734 6255, +36 70 248
2987
KOSARAS autó bérelhető ma gaslati munkákhoz. Favágás,
csatornatisztítás, villanysze relés. +36 20 996 0917
REDŐNYSZERVIZ!
Leszakadt,
nem működő redőnyök javítása, újak készítése rövid határidővel. Gurtni csere hévégén
is. +36 20 354 4495

EGYÉB

MESTERBOSZORKÁNY, tisztán látó médium várja hívásod. Jö vendőmondás, rontáslevétel,
szerelmi energiák, halottlátás,
isteni gyógyító erővel. +36 70
434 2178

www.keszin.hu
ÁLLÁST KÍNÁL

VÁLLALKOZÁS

KECSK E M É T I
Ebrendészetre
kollég á t k e r e sünk. Érdeklődni: me n h e l y @ menhely.hu +36
20 577 5 6 1 7

A D u n a m a g K f t . f ó l i a s á t o r r a l
rendelkező partnereket keres
pontos munkát igénylő paprik a m a g t e r m e s z t é s r e . E l s ő é vben 80-150 négyzetméter eleg e n d ő , p a p r i k a p a l á n t á k ü l t etése május hónapban. Érdeklődni lehet: a dunamagkft@
gmail.com e-mail címen és a,
+36 30 232 3868 telefonszámon.

 ELVÁ R O S I
B
piacra
virág szakem b e r t
keresek
Nő napra
és
Anyák
napjá ra, 5 - 5 n a p r a. Serbán Pi roska. + 3 6 30 790 1218
KECSK E M É T I c ég kőművest és
segédm u n k á s t azonnali kez déssel f e l v e s z Noé Építőmes ter kft . É r d . + 36 30 594 3494

K ARRIER
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L OVAS O K T A T Ó T, lovasedzőt,
lovast ú r a - v e z e tőt
felve szünk J a k a b s zállás - Kecs kemét - K iskunfélegyháza
környé k é r ő l .
munka@bbnet.
hu (GB K f t . ) + 36 20 912 6247
 ŐMŰVESEKET
K
keresünk
Kecskeméti munkavégzésre
heti fizetéssel. (Bács-ElitÉp Kft . ) + 3 6 30 394 9857
TITÁN
E x t ra
Gépgyár tó és L a k a t o s ipari Kft laka tos és e s z t e r gályos munkakörökb e k o l l égákat keres.
Munkaidő:hétköznaponként
6:00-1 4 . 0 0 - i g +36 20 934
5652

VÍZ-GÁ Z - F Ű T É S szerelőket ke resünk K e c s k emét és környékéről. H o s s z útávú munkale hetősé g . B é r e zés megegyezés
szerin t . E m á n - Komfort Kft +36
30 968 6 3 1 6
KECSK E M É T I
húsüzletünkbe
keresü n k e l a d ói tapasztalattal
rendel k e z ő h e ntes szakembereket t e l j e s é s részmunkaidős
munka v é g z é s r e. Érd.: +36 70
77 0 0 5 2 3 ( D e rekhús Invest)
ÁLLÁST KERES
MUNKÁ T k e r e s ek, rossz mun ka nél k ü l l e n n i ! Pénzügyi ügyintéző , k i v á l ó Excel. Gazdasá gi vag y k e r e s k edelmi asszisz tens, k ö n y v e l ő, ügyfélszolgálati, e l a d ó i . H í vjon +36 20 417
4408. S z í v e s e n intézek ügyeket. K ö s z ö n ö k minden infót.

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).

AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség
• B kategóriás jogosítvány,
vezetési gyakorlat
Előny: Kereskedelmi, eladói tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK:
• Egy multinacionális cég biztos háttere.
• Versenyképes jövedelem!
• Prémiumok!
Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu
e-mailcímen, vagy érdeklődjön a
06-30-300-9121-s telefonszámon.

205836

TÉRBU R K O L A T építő cég keres
kőműv e s t , b e t anított munkást
és seg é d m u n k ást Kecskemétről B. K a t . j o g osítvány előny.
C lassi c - C o T é rkő Bt, +36 30
257 50 8 0
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