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3 hét és vizsgázhatsz!
VSM: AM Forg.: 60%, A” Elm.: 81,82%, “B” Elm.: 60%, “B” Forg.: 35,1%, ÁKÓ:“B” gyak.: 167,15%, (kavk.hu)
KK (FT): “A”kat: 188.400,”A1”:121.800, “A2”: 130.300, “AM”: 76.000, “B”: 296.600, “C”: 297.700, “CE”: 180.600, “D”: 325.600
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SZÓRAKATÉNUSZ
Szeptember 18,. szombat, 10.00-12.00 PAPÍRTASAK BÁBKÉSZÍTÉS
A bábozás és a bábjáték erősíti a gyermek képzeletét, fejleszti
érzelmi világát, beszédkészségét, kreativitását. Ezen a szombaton
papírtasakokra ragasztott és rajzolt bábok készülnek, melyek
kézre húzva kelnek életre.
Szeptember 18., szombat, 15.30-17.00 APRÓK TÁNCA
Köszöntsük együtt az őszt és az új tanévet mulatsággal, népzenével, tánccal! A zenét a Hegedűs Együttes biztosítja. A programhoz kapcsolódóan a kézműves műhelyben őszi terményekből
készíthetnek a családok különféle érdekes terménybábokat.
Szeptember 25., szombat, 10.00-16.30 TÁRSASJÁTÉKNAP
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben több, mint 100
társasjáték közül választhatnak a társasozni szerető baráti társaságok. Programunkon a részvétel ingyenes.
Minden szerdán, 16.00-17.00 RODOLFO BŰVÉSZKÖR
Kecskemét, Gáspár A. u. 11.

NÉPI IPARMŰVÉSZETI
GYŰJTEMÉNY
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
• ERDÉLYI MELLESEK
Karsai András és Faragó Ágnes magángyűjtők kiállítása. A különleges kiállításon a két magángyűjtő látványos és gyönyörű erdélyi
mellesei láthatóak Kalotaszegtől kezdve a Mezőségen át, egészen
Moldváig. A bőrmellények szőrös juhbőrből készülnek. Legművészibb formái Erdélyben készültek, ahol a gazdagon díszített
mellesnek sok szép női és férfiváltozata ma is él.
Látogatható: szeptember 30-ig.
A kiállításhoz kapcsolódóan szeptember 24-én, pénteken 17 órától
rendhagyó tárlatvezetésre várják Önöket ahol maguk a gyűjtők
mesélnek a kiállított darabokról, a gyűjtőutakról, szűcsökről. A
tárlatvezetés után muzsikál a Csipkefa zenekar.
• ZANA 100+1 – válogatás Zana Dezső kalotaszegi gyűjteményéből
101 esztendővel ezelőtt született Zana Dezső. A kecskeméti
kötődésű tanár lelkesen gyűjtötte a kalotaszegi színpompás viselet
darabjait, és a népi díszítőművészet egyéb remekeit: szőtteseket,
hímzéseket, kerámiákat. Több évtizedes áldozatos munkája eredményeként gazdag gyűjtemény alakult ki, mely végül a Népi Iparművészeti Gyűjteményben lelt otthonra.
Születési évfordulója alkalmából időszaki kiállításunkban válogatás
tekinthető meg a gyűjtemény eddig nem látható darabjaiból.
Látogatható: december 18-ig.
KÉZMŰVES MŰHELY
Hétvégi kézműves foglalkozások: a szombati foglalkozásokra szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket és felnőttet.
• ÉKSZERKÉSZÍTÉS
Különböző alapanyagok felhasználásával, például gyöngy, gyapjú,
filc. Szeptember 18-án, szombaton 10-12 óráig.
Részvételi díj: 1200,- Ft/fő.
Óvodás és iskolás csoportok részére ajánlják:
• SZÜRETELÉS: a foglalkozáson a gyerekek megismerkednek
a szüreti munkákkal és eszközökkel, a kaláka munkával és a
szürethez kapcsolódó szokásokkal.
A gyerekek maguk is részt vesznek a folyamatokban: szőlő
szemezése, csumiszolása, majd préselés egy kisméretű szőlőpréssel. A kicsorgó must megkóstolása, a lopótök kipróbálása.
• KUKORICA MORZSOLÁS: A kukorica szemeinek lemorzsolása a
csőről, utána csutkababa készítés vagy csuhé foglalkozás.
A programokon való részvételhez ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
SZÜKSÉGES!
Foglalkozásvezető: Vágó Piros
További információ és jelentkezés: 76/327-203 vagy a
muzeum.nepiipar@gmail.com e-mail címen.
DÍSZÍTŐ MŰVÉSZ SZAKKÖR
Hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden
14-16 között, és minden hónap első szombatján (szeptember 4.)
14-16-ig Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével.
Kecskemét, Serfőző u. 19.
www.nepiiparmuveszet.hu

VÉRADÁS
TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
INTÉZET
Kecskemét, Koháry krt. 4.
2021.09.14. 09:00-16:00
2021.09.15. 09:00-16:00
2021.09.16. 09:00-18:00
2021.09.17. 08:00-13:00
2021.09.20. 09:00-18:00
2021.09.21. 09:00-16:00
2021.09.22. 09:00-18:00

2021.09.23. 09:00-18:00
2021.09.24. 08:00-13:00
KECSKEMÉT BÍRÓSÁG
Kecskemét, Rákóczi út 17.
2021.09.17. 08:00-12:00

Adj vért és
ments meg 3
életet!

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ
BÉRLETAJÁNLAT A
2021/2022-ES ÉVADRA
ÓVODÁS BÉRLET
• RÖF, avagy kurtafarkú kurta
mesék
• PIROS-SÁRGA-KÉK
• Talált tárgyak osztálya
• +1 választható: Mikuláskuckó –
A kisfenyő álma
ISKOLÁS BÉRLET
• Ilka titka
• A mindentlátó királylány
• János vitéz
• +1 választható: Mikuláskuckó –
A kisfenyő álma
3 előadásos bérlet ára: 3800 Ft.
Mikuláskuckóval kiegészített 4 előadásos bérlet ára: 4400 Ft.
A belépőjegyek ára: 1500 Ft.
Elővételben: 1200 Ft.
A bérletek megrendelhetőek és megvásárolhatóak 2021. szeptember 1-től folyamatosan.
SZEPTEMBERI MŰSOR
Szeptember 19. vasárnap 09:30 és 11:00 Kukucs! (Nagyterem)
Szeptember 26. vasárnap 09:30 és 11:00 Kenyérből kelt mese
(Kisterem)
Tel.: 76/482-217;
http://ciroka.hu/
Kecskemét, Budai utca 15.
e-mail: jegyertekesites@ciroka.hu

MESÉLŐ FÉNYKÉPALBUM
Régi családi történetek felelevenítésére kérik a fiatalokat a megyei
esélyteremtési iroda munkatársai legújabb pályázatukban.
A Mesélő fényképalbum elnevezésű felhívásra október 1-jéig
várják a jelentkezéseket.
A Kamera Família 2. – Mesélő fényképalbum néven „a család”
témában kreatív alkotói pályázatot hirdet a Bács-Kiskun Megyei
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház a megye általános és
középiskolás diákjai részére.
Figyelj! Kérdezz! Írj róla! Küldd el!
Azt kérik a fiataloktól, vessék papírra a nagyszüleiktől hallott
történeteket, amelyeket a családi fényképalbumok fellapozgatásakor hallanak.
A régi korokat idéző fényképek szkennelt változatát, és a hozzájuk
fűződő írásokat a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és
Önkéntes Ház e-mail (eselyteremtes.bacs@gmail.com) címére várják.
Beküldési határidő: 2021. október 1., péntek
A pályázatra beérkezett fogalmazásokat zsűri bírálja el. A
legjobbnak ítélt írások alkotói értékes díjakban részesülnek.
A nyeremények között szerepel élménypark és élményfürdő
belépő, valamint különféle összegű kultúra utalvány, társasjáték.
A programot a kecskeméti Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
fenntartásában működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház valósítja meg Novák Katalin családokért
felelős tárca nélküli miniszter, a Miniszterelnökség támogatásával.
További információ és jelentkezési adatlap az
eselyteremtes.bacs@gmail.com e-mail címen vagy a +36 20 332
3850-es és a +36 20 310 1850-es telefonszámokon kérhető.

NAGYSZÍNHÁZ
HAMUPIPŐKE
szeptember 19. v. 15:00

KELEMEN LÁSZLÓ
KAMARASZÍNHÁZ
HÍRÖS KECSKEMÉTIEK
szeptember 28. k. 18:00

RUSZT JÓZSEF
STÚDIÓSZÍNHÁZ
GELLÉRTHEGYI ÁLMOK /
DUNAKANYAR
szeptember 21. k. 19:00
Bemutató előadás
szeptember 22. sze. 19:00
szeptember 30. cs. 19:00
ARANY JÁNOS: TOLDI
- Forte Társulat
szeptember 28. k. 17:00
szeptember 29. sze. 17:00

SZÍN-TÁR FESZTIVÁL
szeptember 21. k. 18:00
RÓMEÓ ÉS JÚLIA Kelemen
László Kamaraszínház
szeptember 21. k. 21:00
SZAKMAI BESZÉLGETÉS _21
szeptember 23. cs. 17:00 A
KAUKÁZUSI KRÉTAKÖR
Kelemen László Kamaraszínház
szeptember 23. cs. 20:00 MAMÓ
Ruszt József Stúdiószínház
szeptember 23. cs. 20:00
AJÁNDÉKUL VEGYÉTEK
TŐLEM Ruszt József Stúdiószínház
szeptember 23. cs. 22:30
SZAKMAI BESZÉLGETÉS _23
szeptember 24. p. 17:00
FRANCIA RÚDUGRÁS Ruszt
József Stúdiószínház
szeptember 24. p. 20:00 HAIR
Kelemen László Kamaraszínház
szeptember 24. p. 20:00
APÁCÁK Kelemen László Kamaraszínház
szeptember 24. p. 23:00
SZAKMAI BESZÉLGETÉS _24
szeptember 25. szo. 19:00
AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE Ruszt
József Stúdiószínház
szeptember 25. szo. 21:30
SZAKMAI BESZÉLGETÉS _25
szeptember 26. v. 10:00
MŰHELYBESZÉLGETÉS
szeptember 26. v. 19:30
SZAKMAI BESZÉLGETÉS _26

BÉRLETEZÉS A
2021/22-ES ÉVADRA!
Folyamatosan zajlik a bérletezés a teátrum jegypénztáraiban. A meglévő bérletek
megújítására szeptember
3-ig volt lehetőség, a szabad
helyekre pedig folyamatosan
válthatók bérletek.
Kecskemét, Katona J. tér 5.
www.kecskemetinemzeti.hu
Tel.: 76/501-174
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BÁCS-KISKUN MEGYEI
KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

Kecskemét, Piaristák tere 8., Tel.: 76/ 500- 550 Fax: 500-570 , www.bacstudastar.hu
25 év a Piaristák terén, mozaikok a Katona József Könyvtár életéből– Helyismereti
gyűjtemény dokumentumkiállítása, augusztus 17. – október 31.
Babahancurka – mondókázó foglalkozás babáknak, mamáknak, papáknak, Gyerekvilág: szeptember
14., 21., 28. (kedd) 10.15 és szeptember 16., 23., 30. (csütörtök) 10.15
„Nem középiskolás fokon…” – Müller Péter: Shakespeare irodalmi szerzővé válása, Nagyterem; szeptember 14. (kedd) 17.00
Jó úton a digitális világba! – 30 kontaktórás, 5 hétig tartó internet-használatot oktató tanfolyam. Jelentkezni a 76/500-560-as és a 76/500-565-ös telefonszámon, vagy személyesen a könyvtárban, az Infotékában.
E-ügyek intézése mentori segítséggel nyitvatartási időben a könyvtári Infotékában. Érdeklődni a
76/500-565-ös telefonszámon lehet.
PETŐFIVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Kecskemét, Alkony utca 11. A könyvtár nyitvatartása: Hétfő, kedd, csütörtök: 8-17, szerda: 13-18,
péntek: 9-17 óráig (Információ: konyvtar@kecskemeti-vasarhelyi.edu.hu, 76/493-146)
Szeptember 13-21. 13.00 óra ŐSZI TABLÓKÉSZÍTÉS
Szeptember 13. hétfő 13.00 óra MŰVELTSÉGI KVÍZ kérdések a 8-10 év közötti gyerekeknek. Gyere és
játssz, hogy te is a „kvíz bajnokok” között lehess!
Szeptember 13. (hétfő) 14.00 DIÓDÉNES magyar népmese történetével ismerkednek meg a
gyerekek, ami után zenehallgatás és játék várja őket.

HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS
IFJÚSÁGI KÖZPONT
PROGRAMOK
2021. szeptember 19., vasárnap 11:00
Fehérlófia – Zenét hallgat a család
A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar családi programja.
A zenekar évek óta „Zenét hallgat a család” címmel vasárnapi
matiné koncertet rendez azzal a céllal, hogy a fiatalok már kisgyermekkorban megszerethessék a komolyzenét. A szülők és a
gyermekek együtt vesznek részt az interaktív koncerten, mely elkalauzolja a család minden tagját a zene kalandos világába.
Felejthetetlen zenei élmény az egész családnak!
Műsor: Dobszay-Meskó Ilona – Tarr Ferenc: Fehérlófia
Vezényel: Dobszay-Meskó Ilona
Belépődíj: 14 éves korig: 1.200 Ft; 14 éves kortól: 1.800 Ft
2021. szeptember 20., hétfő 19:00
Párbeszéd, sötétben – Csoóri est
Vecsei H. Miklós és csapata
Csoóri Sándor munkássága
előtt tisztelegve hozott létre egy
koncert-színházi előadást, amely
a mai eltávolodás és uniformizálódás ellen keres szenvedélyes,
egymásra figyeléssel teli válaszokat. „Azt gondolom, hogy az
az erő, az a mágia, személyesség
és metsző őszinteség, ami az ő
esszéiből, verseiből árad igazi
hiánycikk, vagy inkább értékrés
az életünkben.” (Vecsei H. Miklós)
Belépődíj: 2.500 Ft
2021. szeptember 24., péntek 19:00
Szív-Ritmus Jótékonysági Koncert Szulák Andreával
A Penge Benge Jazz Band idén is új eszköz vásárlásával szeretné
segíteni a Bács-Kiskun Megyei Szív- és Érbetegekért Közhasznú
Alapítvány munkáját. A zenekar és a közönség jóvoltából az
elmúlt években az Alapítvány egy szívultrahanggal és egy mobil
betegőrző monitorral gazdagodhatott. Az idei cél sem kisebb, cél a
legmodernebb 3D fej beszerzése az új szívultrahang készülékhez.
Szóljon a jazz, hogy dobbanjon a szív!
Vendégünk: Szulák Andrea
Belépődíj: 2.500 Ft
www.hirosagora.hu

HUNYADIVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Kecskemét, Kandó K. u. 14. A könyvtár nyitvatartása: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9-13 és 14-18,
szombat: 9-13 óráig. Szerdán zárva! (Információ: hunyadifiok@gmail.com, 76/800-025)
Szeptember 14., 21., 28. (kedd) 10.00 óra BABAHANCURKA Mondókázó délelőtt
Szeptember 14., 21., 28. (kedd) 16.00 óra MINECRAFT KLUB Építsünk együtt „birodalmat”!
Szeptember 14., 21., 28. (kedd) 17.00 óra SÜTNIVALÓ Receptcserélő - Nyugdíjas Klub
Szeptember 14., 21., 28. (kedd) 16.45 óra ANGOL MONDÓKÁK, DALOK Gyere és táncolj, dalolj,
próbálj ki sokféle hangszert és énekelj!
Szeptember 16., 23., 30. (csütörtök) 17.00 óra „PÖTTYÖZÖN” Könyvajánló tini és felnőtt korosztály
számára
Szeptember 17., 24. (péntek) 16.00 óra MESÉLŐ KOCKÁK Mesedélután
Szeptember 18. (szombat) 10.00 „TORZONBORZ, A RABLÓ”
Kortárs írok meséinek interaktív, játékos feldolgozása. A foglalkozásra kortalanul, szeretettel várunk
minden mesekedvelő felnőttet és gyermeket egyaránt.
Örömmel fogadják óvodai és iskolai csoportok látogatását előzetes időpont-egyeztetés alapján. A foglalkozások ingyenesek. Bejelentkezni a 76/800-025-ös telefonszám lehet.
SZÉCHENYIVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Kecskemét, Széchenyi sétány 6. A könyvtár nyitvatartása: Hétfő, szerda, csütörtök: 12-18, kedd, péntek:
8-14 óráig (Információ: szvaros@kjmk.hu, 76/507-912)
Szeptember 17. (péntek) 10.00 KISGYEREKEK KIS MESÉI: Lapozgatós ajánló a pedagógus-könyvtáros szemével. Házigazda: Baltásné Nagy Ildikó gyermekkönyvtáros
Szeptember 17. (péntek) 11.00 HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A BÉLFLÓRA A GYEREKEK IMMUNRENDSZERÉT? Kisgyermekkori betegségek megelőzése, érzékenység, allergiák stb.
Vendég: Oláh Imréné Margó baba- és gyermekmasszázs oktató, Mikrobiom tanácsadó
Szeptember 15. (szerda) 14.00 OLVASÓKLUBUNK FOLYTATÓDIK!
A beszélgetés fonala: B. E. Belle: Árvák
A program házigazdája: Lengyel Sándorné Katalin
Óvodai csoportoknak és osztályoknak előzetes időpont-egyeztetéssel:
VÁR A KÖNYVTÁR - Játékos könyvtárbemutató foglalkozás óvodásoknak, iskolásoknak
HA JÓ A KEDVED – HAJÓZZ! - Játékos nyárvégi foglalkozás óvodás csoportoknak
MESE, MESE, MÁTKA… - A magyar népmese napjáról kisiskolásoknak
HETÉNYEGYHÁZI FIÓKKÖNYVTÁR
Hetényegyháza, Posta utca 3. A könyvtár nyitvatartása: Hétfő: szünnap!
Kedd-péntek: 9-12 és 13-18 óráig; Szombat: 9-13 óráig
(Információ: hetenykonyvtar@gmail.com, 76/320-230)
Szeptember 18., 15. (szombat) 10.00 óra
TÁRVA VÁR A VÁR! Papírszínház előadás
Szeptember 14., 21., 28. (kedd) 10.00-10.30 óra
BABAHANCURKA - Mondókázó délelőtt babáknak,
mamáknak
Szeptember 14., 21., 28. (kedd) 10.30-11.30 óra
BABA-MAMA KLUB
KATONATELEPI FIÓKKÖNYVTÁR
Kecskemét, Katona Zsigmond utca 1.
A könyvtár nyitvatartása: Hétfő: szünnap! Kedd-péntek:
9-12 és 13-18, szombat: 9-13 óráig
(Információ: katonatelepifiok@gmail.com, 76/509-612)
Szeptember 18., 25. (szombat) 11.00 OLVASÓKÖR

www.keszin.hu
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HONVÉDKÓRHÁZNÁL szigetelt
téglaházban, kétszobás, erkélyes, felújított lakás eladó.
19,9Mft. +36 30 232 0858

K E C S K E M É T Va c s i k ö z b e n 8 6
nm, 3 szobás sorház, 20 nm
garázzsal eladó. I.ár: 41.9 MFt
Tel.: +36 30 576 4203
KECSKEMÉT, Műkertvárosban
55 nm, zárt erkélyes, földszinti lakás +35 nm garázzsal
eladó. I.ár: 18,9 MFt +3 MFt
Tel.: +36 30 576 4203
KECSKEMÉT
Széchenyivár o s b a n 5 6 n m , 2 s z o b á s , e x trán felújított földszinti lakás
eladó. I.ár: 26,5 MFt Tel.: +36
30 616 0663
KECSKEMÉT, Hunyadivárosban
3 5 0 n m t e l k e n , 5 0 n m , f e l ú j ított, cirkó fűtésű családi ház
eladó. Garázs, tároló van. I.ár:
2 4 , 9 M F t T e l .: + 3 6 3 0 6 1 6
0663

KECSKEMÉT, Katona gimnázi um közelében, 126 nm-es 4
szobás családi ház, 520 nm
telekkel eladó 58,6 MFt Tel.:
+36 30 222 1491
NYUGDÍJAS lakóparkban lu xus lakás, nagy terasszal eladó +36 30 724 8562
KECSKEMÉTEN
Villanegyedi lakóparkban, igényes 2 és
3 szobás lakások, garázsok
még leköthetők, 2022 januári
költözéssel! Érd. +36 30 222
1491
A
Mátra
alján,
Tarnaszentmárián kis családi ház
eladó
parkosított
telken.
Iár:6,6MFt. Tel.: +36 20 966
4299
KECSKEMÉT,
Petőfivárosban
218 nm 5 szobás családi ház,
dupla garázzsal eladó 82 MFt
Tel.: +36 20 914 3929

K i s k u n f é l e g y h á z a b e l v á r o s ában 222 nm telken, 90 nm, 3
szobás polgári ház garázzsal
eladó. I.ár.: 24 MFt Tel.: +36
30 616 2143

KECSKEMÉT, Czollner tér közelében 24 nm-es, 1 szobás,
összkomfortos házrész eladó
7,5 MFt Tel.: +36 70 686 5148

K E R E S E K L a j o s m i z s e k ü l t er ü l e t é n 2 - 3 H a t e r ü l e t e n i g ényes, eladó birtokot! Tel.: +36
30 197 6543

ELADÓ 3 szobás lakást kere sek a belvárosban Tel.: +36
20 914 3929

K E R E S E K H u n y a d i v á r o s b a n e ladó 2-3 szobás lakásokat.
Tel.: +36 30 576 9476
KECSKEMÉT, Bakócz T. utcában nappali +2 szobás, liftes
3 . e m - i l a k á s , b e á l l ó v a l , t árolóval eladó. I.ár: 38,5 MFt
Tel.: +36 30 576 9476

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

MINDENFÉLE autót megvásá rolok (szerződéssel) 45 Ft/kg.
Házhoz megyek! +36 70 428
4247

HERENDI, Zsolnay porcelánokat, bronzszobrokat, ezüsttárgyakat, festményeket vásáro lok magas áron. +36 70 324
3961

TIBI ROLÓnál 15% kedvezmény
redőnyök, műanyagpárkányok,
szúnyoghálók javítására, készítésére 24 órán belül. Ak ció szeptember 30-ig. +36 70
886 7164

 ASÍTOTT
H
hússertés
el adó 650.-Ft/kg, és hasított mangalica 700.-Ft/kg eladó . Tel.: +36 30 180 7402.
TŰZIFA vastag akác 3450
Ft/100 kg, vékony akác 2.990
Ft/100 kg, hasított akác 3.650
Ft/100 kg. +36 30 576 7261
(AA8627531)
MINDENFÉLE
gépjárművet
megvásárolok (tehergépkocsit
is forgalomból kivonással). 40
Ft/kg-tól. +36 70 385 0002

SZOLGÁLTATÁS

SZOBAFESTÉST, mázolást, ta pétázást, teljes ház, lakásfelújítást vállalok referenciákkal,
garanciával. +36 30 230 6148
T ETŐFEDŐ bádogos munkát
vállalok! Tető felújítás cserepes lemezzel. Új ereszcsatorna készítése bármi lyen anyagból. Régi tetők ja vítása. Lambériázás és festése. +36 20 435 8215

INGATLANT KERES

K E C S K E M É T , Gy e n e s t é r e n 5 4
nm-es, 2 szobás lakás eladó
24 MFt Tel.: +36 30 222 1491

ELADÓ házat keresek nagyobb
területtel: 60-70 MFt. Tel.:
+36 20 914 3929
E LADÓ lakást keresek Kecskeméten. Ár mérettől, állapottól függően megállapo dás szerint. +36 70 269 9392

KECSKEMÉT,
Rendőrfaluban
felújított 63 nm-es, 2,5 szobás, családi ház 21 nm-es garázzsal eladó: 32,9 MFt Tel.:
+3 6 7 0 6 8 6 5 1 4 8
KECSKEMÉT,
Vacsiközi
családiház 320 nm-es, 8 szobás, vállalkozásra is alkalmas
ház, 620 nm-es telken eladó
85 MFt Tel.: +36 20 914 3929

ADÁS-VÉTEL
T ŰZIFA! Tölgy, bükk 35Ft/kg,
akác hasítva 40Ft/kg, akác
guriga 38Ft/kg. Napraforgó
pellet kapható Kecskeméten,
az Agroker udvarában. Kiszállítás 10 mázsától fuvardíjasan. EUTR-AA3342079 +36 30
220 7041, +36 30 213 7673

KECSKEMÉTEN Széchenyivár o s b a n a F á k l y a u t c á b a n i k e rgarázs külső fele (20nm) eladó.Irányár:5M ft +36 20 347
8591

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

KECSKEMÉT,
F e l s ő c s a l á n o sban, út menti, 21.000 nm,
k ö z m ű v e s 5 0 n m - e s t a n y á s i ngatlan eladó: 15 MFt Tel.: +36
30 222 1491

KÖNYVEKET, játékot, hangle mezt, CD-t, kazettát, folyóiratot, vitrintárgyat, porcelánt,
kisbútort, hagyatékot gyűjtő
vásárol. +36 30 213 2989

TETŐFEDŐ , bádogos SOS munkákat vállalunk. Tetőjavítás,
ácsmunkák, ereszcsatorna, új
tető, előtető, kocsibeálló ké szítése! Hívjon bizalommal.
+36 20 804 7669

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

KOMFORTOS tanyát keresek
nagy földterülettel Tel.: +36
20 914 3929
KECSKEMÉTI egyetemhez közel albérlet kiadó +36 30 698
3095

V ÁLLALOK gyepszellőztetést,
rotakapálást, kerti tó tisztítást, kézi földmunkát, fák ültetését, kertápolást, fűnyírást,
fűkaszálást,
sövény nyírást, ereszcsatorna tisztítást, térkőmosást, lombhulladék elszállítást, egyéb
kerti mu nkákat gyors határidővel. Nagygyörgy Zol tán
+36
30
159
8511

ÁCS, bádogos munkát vállalok! Régi tetők felújítása, cse répforgatás, teljes tetőszerkezet megépítése cseréppel fedve. Cserepeslemez megépíté se palatetőre. Garázstető, új
kocsibeállók építése, javítása
is. Cserepes lemez felszerelése, régi ereszcsatorna kijavítása, új ereszcsatorna rendszer felszerelése. Lapos tetők
szigetelése, beázások kijaví tása. +36 20 800 0354

BELVÁROS közeli, 2 szobás, jó
állagú lakást, garázzsal kere sek Tel.: +36 30 222 1491

KIADÓ

TETŐJAVÍTÁS! Tetőátrakás, lé cezés, kúpkenés, kémények
bontását, felújítását vállalom.
Hívjon bizalommal. Tel.: +36
30 322 89 29

 TÁTFÚRÁ S
Ú
több
méretben szennyvíz és ivóvíz há lózat kiépítését vállaljuk és
csőtőrés javítását több éves
tapasztalattal korrekt ára kon refe renciával és garanciával +36 70 385 5385

ELADÓ GKSZ területet keresek
a nagy TESCO közelében Tel.:
+36 20 914 3929

INGATLAN

TETÕ! Régi, hajlott tetõk
javítása, cseréje; bádogozás,
csatorna, beázás elhárítás; elõtetõk,
garázsok építése; fedlapcsere;
tetõtér-beépítés, szigetelés;
Lindab tetõ, új, tetõ cserepezés.
06-30-899-6270, 06-70/340-1001

OLVASOTT könyvet veszek,
készpénzzel fizetek, házhoz
megyek. +36 70 581 2497
T ŰZIFA
akció
Katonatele pen!
Tölgy,
bükk,
gyer tyán: 33Ft/1kg; vastag akác:
38Ft/1kg;
vékony
akác:
31Ft/1kg;
egyéb
keményfa: 30Ft/1kg; vegyes: 28/1kg;
nyárfa 21Ft/1kg.(AA6286923)
Tel.: +36 30 817 7220
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos
gépeket, élhajlítót, fúrógépet,
gépsatut, üllőt, CO hegesztőt,
műszerészesztergát, marógépet, kompresszort, kisgépe ket. +36 70 624 5475

REDŐNY
szerelés-javítás:
alumínium,
műanyag,
fa.
Gurtnicsere. Szúnyogháló. Ki rály Ferenc +36 70 732 7400
GÉPI földmunka, tükörszedés,
csatorna alapásás, tuskóásás,
tereprendezés. +36 20 996
0917
VÁLLALJUK kőműves, ács,
lapostető, vizes falak szigetelése, kémények, kúpolások
javítását, lakásfelújítást, fürdőszobák felújítását, melléképület felújítását, térkövezést
A-Z-ig. +36 30 869 0117, +36
70 616 8035

JÁRMŰ

ÉRTÉKBECSLÉS gyorsan: tartási szerződés, értékesítés, va gyonmegosztás, örökség ese tén. Tel: +36 70 683 7015

RÉGI MOTOROKAT keresek
Simson, Mz, Etz, Jawa stb. Le het hiányos, üzemképtelen is.
Tel.: +36 20 572 5142

FESTÉST, burkolást, gipsz kartonozást, belső felújítást,
egyéb kőműves munkákat vállalok. +36 20 419 2133

FESTÉST,
belső
felújítást,
gipszkartonozást, teljes belső
generálkivitelezést
vállalok.
+36 30 228 5059
TETŐJAVÍTÁST, tetőátrakást,
fóliázást, lécezést, kúpkenést, csatornázást, kémény javítást vállalok. Tel.: +36 70
755 7500
VÁLLALUNK szobafestést, mázolást, tapétázást, gipszkartonozást, homlokzat szigete lést-festést, lazúrozást. Minőségi kivitelezéssel megfizet hető áron. +36 70 633 3736
V ESZÉLYES fák kivágását, korona
igazítást,
eltakarítá sát és erdő gyérítését vál lalom. +36 20 622 2492
TETŐFEDÉS, épületbádogozás:
cserepes-lemez,
ereszcsatorna, széldeszkázás, ács és
egyéb faipari munkák, kedvezményes áron, anyag egyenesen a gyártótól, garanciával.
Tel: +36 30 786 9915.
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REDŐNYÖK, reluxák, szúnyoghálók készítése, javítása, far e d ő n y ö k i s , g u r t n i c s e r e h é tvégén is. Hívjon bizalommal.
+ 3 6 3 0 3 2 2 8 92 9
T E T Ő F E D Ő , b á d o g o s , á c s m u nkát vállalok azonnali kezdéss e l . C s e r e p e s l e m e z b ő l , c s erépből, zsindelyből, lapostető
s z i g e te l é s . + 3 6 2 0 6 1 7 2 1 3 7
 EVÁSÁRLÁS,
B
h á z t a r t á s b el i f e l a d a t o k e l l á t á s á b a n s egítenék
nyugdíjas
e m b ereknek. +36 30 510 0975
VILLANYSZERELÉST
v á l l alok, rövid határidővel, korrekt
á r o n . H a n z ó I s t v á n v i l l a n y s z erelő mester +36 20 961 3679
T E L J ES
körű
l a k á s f e l ú j ítást,
szigetelést,
térkövezést, lakatos munkálatokat,
salétromtalanítást
vállalunk
t ö b b é v e s t a p a s z t a l a t t a l , k o rrekt áron. +36 70 385 5385
KŐMŰVES munkát vállalunk.
Noé Építőmester Kft. +36 30
594 3494
 E T S Z É S T , k er t é p í t é s t , k e r tM
r e n d e z é s t , s ö v é n y é s f ű n y írást, gyepszellőztetést zöldhulladék elszállítást vállalok.
S z a k em b e r + 3 6 2 0 9 2 6 2 0 3 2
TETŐJAVÍTÁST, komplett tetőcserét A-Z-ig, bádogos, ácsmunkát, Lindab -lemezelés,
cserepezést, széldeszkázást,
s z i g e te l é s t a n y a g b e s z e r z é s s e l
vállalok. +36 30 479 2270.
VÍZVEZETÉK és központifűtés
s z e r e l é s , j a v í t á s , f ű t é s r e n ds z e r e k g é p i á t m o s á s a , t i s z t ítása. +36 70 214 8921
 CS, tetőfedő, kőműves,
Á
bádogos
és
malterba
kúpozás. +36 20 512 9068
KÖNYVELÉS és bérszámfejtés
K e c s ke m é t e n . E g y é n i v á l l a l k o z ó k , c é g e k , ő s t e r m e l ő k r é s z ére. +36 20 559 1448

IMPRESSZUM

Kecskeméti Szuperinfó
Megjelenik minden hétfőn
37.800 példányban.
Lapzárta: csütörtök 16 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: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. Lajosmizse, Felelős
vezető: Németh Balázs, www.mhk.hu
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

REDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes körű
javítás, gurtnicsere. Precíz
munka, kedvező ár. +36 20
624 1272, +36 70 265 6065
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
bontás
nélkül,
kamerás ellenőrzés
lehetősége. Non-stop gyors
szolgálat. +36 76 411 517,
+36 30 968 6150
V ÁLLALOK külső, belső és nyílászáró festést, mázolást; tetők javítását. +36 70 622 8665
ÁCSMUNKÁT,
tetőfedést,
bádogozást,
tetőjavítást,
cserepeslemezelést,
ereszcsatornázást, széldeszkázást,
tetőáthajtást, lapostető-szigetelést, egyéb kisebb javításokat vállalok. +36 20 917 2422.
L OMTALANÍTÁS (szemét-hulladék) elszállítását, hivatalos
helyen leadását vállalom! Akár
azonnal! +36 70 622 8665
VÁLLALOK tetőfedő, bádo gos,
ácsmunkát,
tetőjaví tást, kúpkikenést, széldeszkázást,
ereszcsatornázást,
cserepeslemezelést, hőszigetelést, cserépmosást, házak
tatarozását.
Nyugdíjasoknak
10% kedvezmény2021. szeptember 30-ig. Kiszállás ingye nes. +36 30 375 9762. +36 70
655 9878. +36 20 626 3481.
 EDŐNY
R
EXPRESS!
Leszakadt, nem működő redő nyök
teljes
körű
javítá sa, gurtnik cseréje. +36 20
543 6161, +36 30 919 0446
M CAR autómosó, Kecskemét,
Izsáki út 20. Autóápolás ! +36
20 369 7908
TETŐK javítását, átrakását,
beázások megszüntetését, ké mények bontását, felújítását, verébdeszkák, széldeszkák cseréjét vállalom. +36 20
354 4495
KÁDFELÚJÍTÁS hőkezeléssel!
Helyszínen, garanciával, min den színben! Villanyszerelés!
Telefon: +36 70 510 8127
REDŐNYSZERVIZ! Leszakadt,
nem működő redőnyök javítása, újak készítése rövid határ idővel. Gurtni csere hévégén
is. +36 20 354 4495
TETŐFEDŐ, bádogos, ácsmunkát, tetőjavítást, kúpkikenést,
cserepeslemezelést,
trapézlemezelést, cserép-lécezést,
tetőáthajtást, tetőtéri hőszigetelést,
ereszcsatornázást,
anyag+munkadíjjal
vállalok.
Kiszállás ingyenes. +36 70
257 8945. +36 30 749 5485.
L OMTALANÍTÁS!
Kiürítené lakását, hobbiját, garázsát? Mi a felesleges dolgait ingyen elszállítjuk. +36
70 321 6868 Lantos László
KERÍTÉSEK, korlátok, kapuk
lakatos és kőműves munká ját vállaljuk. Szigetelés, szí nezés, viacolorozás, burkolás,
nyílászárók cseréje, gipszkar tonozás, ingyenes helyszíni
szemle. +36 30 307 0147

REDŐNYÖK, reluxák, szúnyog hálók készítését, javítását,
gurtnik cseréje 24 órán belül.
+36 70 755 7500, +36 30 734
6255
FÁK
kivágása,
gallyazása,
alpin (kötél) technikával. +36
30 699 5133
TETŐÁTRAKÁST, fóliázást, lé cezést, kúpkenést, csatornázást, kéményjavítást vállalok.
Tel.: +36 70 248 2987, +36 30
734 6255
ÁLLAT
TETRA SL tojóhibrid jérce 18
hetes kapható Kecskeméten!
Tel.: +36 20 941 5540
ELŐNEVELT csirke kapható: 4
hetes, 600 Ft/db. +36 20 941
5540
MEZŐGAZDASÁG
ROZS, tritikálé, búza -vetőmag
minőségben- eladó: 8.000
Ft/100kg. Tel.: +36 20 941
5540
BÚZASZALMA kisbálás, kerti
létr ák, forgács, barkasz, tápkeverő, trágya, nyúlketrec,
cserép, vastartály eladó. +36
30 240 9872
ÉLETMÓD-EGÉSZSÉG
TÁPLÁLKOZÁSI
tanácsadás
Lajosmizsén,
Kecskeméten
és környékén. Tajti Mónika
dietetikus +36 30 859 5086
TÁRSKERESÉS
55
ÉVES
elvált
férfi
"UTITÁRSÁT" keresi a világot
bejárni. Nem dohányzó, vé kony testalkatú hölgy személyében 45 éves korig. Ha sa ját költségeid tudod és akarod
is finanszírozni hívd ezt a telefonszámot: +36 70 529 7942
FELHÍVÁS
INGYENES ÉTELOSZTÁS: Ös �szesen 500 adag meleg, táp láló és ízletes ételt kínálunk
azok számára, akik megjelennek Szeptember 19-én, vasárnap, 12:00 és 14:00 között a
Petőfi Sándor utca 18. szám
alatt a MegaVegán ételbárnál
- 2 50 adag paprikás krump li é s 250 adag bolognai spa getti kerül kiosztásra. Kérjük,
érkezzen időben, hogy ne ma radjon le az adagjáról, vala mint hozzon magával ételest.
Minden étel allergénmentes és
vegán.
EGYÉB
SORSELEMZÉS, kártyajóslás,
családi, párkapcsolati problé mák, szerelemkötés, átok-ron tás levétele. Hívásra házhoz
megyek. +36 30 924 3867.
 UNNÁT, párnát, régi haszD
nált tollat, egyéb régiséget
veszek, hívásra házhoz megyek.Tel.: +36 30 852 9489.
MESTERBOSZORKÁNY, tisztánlátó médium várja hívásod. Jö vendőmondás, rontáslevétel,
szerelmi energiák, halottlátás,
isteni gyógyító erővel. +36 70
434 2178

OKTATÁS

B ETANÍTOTT

acélszerkezet

 KJ-S tanfolyamok Kecske O
méten: Óvodai dajka, Gyógypedagógiai és Pedagógiai as �szisztens. Becsatlakozási le hetőség online oktatással is.
Érdeklődni: +36 30 287 4808

szerelő munkatársakat kere-

ÁLLÁST KÍNÁL

Nettó 8-13 eurós órabér, in-

ÉPÍTŐ Simon Kft. új építésű la kások és használt ingatlanok
értékesítéséhez keres munkatársakat a Simon Ingatlan
Irodájába. Jelentkezni: info@
simoningatlan.hu vagy Tel:
+36 70 683 7015

gyenes igényes szállás, ingye -

K ISKUNFÉLEGYHÁZI
nagykereskedelemmel foglalkozó Kft.
KÖNYVELÉSI ÉS EGYÉB ADMINISZTRÁCIÓS
FELADATOK
(statisztikák,
bérszámfejtés
stb.) ellátására munkatársat
keres. Követelmények: MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI VÉG ZETTSÉG, számítógépes felhasználói gyakorlat. Pénzügyi
vagy közgazdasági főiskola/
egyetemi végzettség előnyt
jelent. Fényképes önéletrajzot az info@busakft.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Ér deklődni: +36 20 927 4940-es
telefonszámon. (Busa Kft.)
MEGBÍZHATÓ takarítónőket ke resek felújítás utáni takarításra, heti két napra, fix bérrel.
Kapocsiné Piroska +36 30 790
1218
 ŐMŰVESEKET
K
keresünk
Kecskeméti munkavégzésre
heti fizetéssel. (Bács-Elit-Ép
Kft.) +36 30 394 9857
KATONATELEPRE szőlőmunkásokat keresek alkalmi munkára napi 8órás munkarendbe Gyurcsányi János +36 30
708 4780
VÍZ-, Gáz-, Fűtés szerelőt ke resünk hosszú távra Kecske mét és környékéről. EmánKomfort Kft. Jelentkezni: +36
30 349 4253
A Kecskeméti Piac munkavállalót keres a következő pozícióba: 1 fő piacfelügyelő és 1 fő helypénzszedő. Feltételek: változó munkahelyek,
jó
terhelhetőség, magas fokú stressztűrő
képesség.
Önéletrajzokat kérjük a piacfelugyelet@
kecskemetipiacig.hu
e-mail
címre Telefon: +36 30 451 6673
ELADÓT keresek savanyúság
szaküzletbe. Érdeklődni: Szeri Lászlóné +36 30 253 2277
ALKALMI BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT keresünk Kecskemétre.
Hétfőtől- péntekig választható
8 órás műszakok, kiszámítható munkaidőbeosztás, HETI KIFIZETÉS, könnyen megközelít hető cég.Telefonszám: +36 70
338 7219 Humánia HRS Group
Zrt.
KECSKEMÉTI
Ebrendészetre
állatgondozó kollégát keresünk. Érd.: +36 70 491 1470
E-mail: menhely@menhely.eu
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re. Elsőso rban magasban tör ténő munkavégzés. Végzettség
és nyelvtudás nem szüksége.

nes céges kiutaztatás. Tel.:
+3 30 511 4219 Jó Meló Kft.
LUCKÓ Kisállat Eledel Üzletbe ELADÓ munkatársat keresünk. Fényképes önéletrajzot
a

barfkecskemet@gmail.com

e-mail címre kérjük.
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ba
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pedi kűröst,

talpmas �-

szőrt keresünk félműszakban.
+36

20

439

3199

KECSKEMÉTI kőművest, beta nított kőművest és segédmun kást azonnali kezdéssel felve szek. Noé Építőmester Kft +36
30 594 34 94
DINAMIKUS, gyors és dolgoz ni akaró női és férfi munkatár sakat keresünk egyműszakos,
ruhaválogató és rakodó mun kakörbe

Kecskemétre.

8000

Ft/nap+Bónusz. Huntex Kft.Érdeklődni: +36 70 425 8571

www.keszin.hu

„MAJD MEGCSINÁLOM..” – MIÉRT NEM MOST?!
A legtöbben sportszerűen űzik a halogatást. Mind tudjuk, hogy ennek az a vége, hogy minden
az utolsó pillanatra marad, és csak kapkodás lesz a vége. Ebben a cikkben némi tanáccsal
látunk el téged, hogyan tudod leghatékonyabban orvosolni a halogatás problémáját.

• Kezdeti nehézségeken túllendülni – Általában a hosszabb időtartamot igénylő teendőket szeretjük a
leginkább későbbre halasztani, mivel ha már elkezdjük, akkor fejezzük is be. Tehát az elinduláson kell
egyszerűen túlesni és onnan már beindul a szekér. Ha ilyen szituációban találod magad, akkor próbálj
meg kicsi feladatokban gondolkodni. Például, ha egy esszét kell írnod, akkor írd meg első körben csak
a bevezetést. Ha kész, akkor meg már úgyis elkezdted, mehet a tárgyalás, a befejezés meg már a legkevesebb. Kész is lett az esszé. Látod?! Csupán hozzáállás kérdése az egész.
• MAJD = MOST – Akármilyen témáról legyen szó, – takarítás, mosogatás, tanulás – amit valamilyen
okból kifolyólag nem szeret csinálni az ember, és csak annyit mond rá: majd később, akkor azt abban a
pillanatban el kell kezdeni csinálni! Mennyivel jobb utána azzal foglalkozni, ami jól esik, nem gondolva
arra, mennyi mindent kellene még elvégezni.
• A bűvös 6 pont – Ne becsüld le a „TO DO” listák erejét! Jelenleg ez a lista 6 részből áll, és minden nap
újat kell belőle csinálni, mindig az adott napra vonatkozóan. Nyilván van minden nap 6 feladat az
embernek, így ha ezeket felírod kvázi „hitelesíted” vele, hogy ezt muszáj teljesíteni. Egyébként pszichológiailag is egyfajta elégedettség érzést kelt, ha kihúzod a listádról a kész teendőidet, úgyhogy már
ezért is érdemes ezt a trükköt alkalmazni.
• A 6 pontos lista turbó fokozaton – Ha kicsivel hatékonyabbá szeretnéd tenni a „TO DO” listádat, akkor
íme a következő tipp: priorizálj! Állítsd sorrendbe a feladataidat nehézségük szerint. Személyiségtől
függ, de általában jobban szokott működni, ha a számodra legnehezebbel kezded és haladsz az egyre
könnyebbik teendőd felé. Ezzel a módszerrel kicsit több motivációd lesz megcsinálni a következőt,
hiszen azt valószínűleg úgyis több kedvvel csinálod meg, mint az előzőt.
• Amennyiben ezek közül akármelyik tippet becsületesen alkalmazod, észre fogod venni, hogy nem
csak önfeledten tudod a szabadidődet eltölteni azzal, ami igazán pihentető és/vagy szórakoztató,
hanem az erre szánt idő egyre több lesz, mivel az elvégzendő feladatokat úgymond hamar le szereti
tudni az ember, így aztán jobban is siet megcsinálni őket.
Forrás: www.cvonline.hu
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