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ÖLTÖZTESSÜK ÜNNEPLŐBE OTTHONUNKAT IS!
Advent idején nemcsak lelkünket, hanem lakásunkat, környezetünket is szeretjük karácsonyi díszbe öltöztetni. Manapság már
óriási kínálat van az ünnepi dekorációkból, ezek közül kiválaszthatjuk otthonunkhoz, személyiségünkhöz a legjobban illőt.
A színek terén a fehér karácsonyi dekoráció továbbra is
hódít. Ezt legjobban azok kedvelik, akik a letisztultabb,
elegánsabb formákat részesítik előnyben, de természetesen ebből is találhatunk bohémebb darabokat. Nagy
előnye, hogy növeli a teret, és tisztaságérzetet kelt, ami
különösen illik a karácsonyi hangulathoz. Gyakorlatilag
bármivel kombinálható, egy fehér-arany, fehér-ezüst terítő, függöny lakásunk egyik legszebb díszévé vállhat.
A fehér mellett mint stílus kötelező elemként megjelenik a vintage. Manapság nemcsak a ruhatárunkat színe-

sítik ezek, hanem a lakberendezésben is teret nyertek. A
vintage legfőbb ismertetője, hogy régi és régi hatásúnak
tűnő dolgokat keverünk újakkal, lehet ilyen karácsonykor egy modernül feldíszített fa, klasszikus horgolt, régi,
kopottas hatású, kézzel készült tárgyakkal kombinálva.
Idén minden mennyiségben megtaláljuk a piros kiegészítőket is, legyen az akár asztalterítő, adventi koszorú,
vagy karácsonyfadísz. Kellően játékos ahhoz, hogy némi
színt vigyen ünnepeinkbe. Kiválóan kombinálható az
ünnep többi, klasszikus színével: az arannyal, ezüsttel
és fehérrel is, sőt érdemes ezekre a
kombinációkra hangsúlyt fektetni,
mert az önmagában piros dekor
lehet akár túlságosan erőteljes is.
Stílusok terén divatosnak számít
most a skandináv is, mely szintén
egy letisztult formavilágot képvisel, egyszerű, de geometrikus formákkal. Gyakran megjelennek a
természetes színek, úgy mint a
klasszikus faszín. A nagyobb bútordarabok általában semlegesebb színűek. Karácsonykor is
gyakran belefuthatunk ennek az
irányzatnak az elemeibe, ilyenek
például a szőrmehatású takarók,
valós fotós rénszarvasos párnák
(ez idén kimondattan nagy divat).
Bár kicsit szokatlanabb, de szintén
a stlíushoz sorolható a fémből hajlított ünnepi dekoráció is.

Újdonságnak számít a szürke, s mellé az úgynevezett
balanced sobriety (kiegyensúlyozott józanság) stílus. Ez
egy nagyon modern és minimalista, letisztult formavilágot követő, geometrikus irányzat, melyben a japán esztétika is észrevehető. Jellemzőek rá a matt, szögletes felületek. Kiegészítő színei a fekete, fehér, halvány rózsaszín. A karácsonyi díszeknél ez egy kissé futurisztikus, de
elegáns megjelenést kölcsönöz.
2017-ben reneszánszát éli a színes, eklektikus megjelenés, igaz ez a karácsonyi dekorációra is. Otthonunkat berendezhetjük ennek vonalán. Ennél a stílusnál
meghatározóak a nagy, színes minták, mint például a
mesehősös, képregényes karácsonyi terítők, de akár
a manga elemei is megjelenhetnek. Már-már szürrealista elemeket is felfedezhetünk az ilyen jellegű kiegészítőknél. A nagy minták között megtaláljuk az ünnepek klasszikus „résztvevőit is”, mint Rudolf, télapó stb.
Ezeknél azért érdemes figyelembe venni, hogy a kevesebb néha több. Idei évben divatossá vált a mikulásos,
rénszarvasos szék, illetve asztalszoknya, mely amellett,
hogy rendkívül vidám és jópofa, igazán fel tudja dobni
az étkezők, konyhák hangulatát is.
Manapság egyre népszerűbb a kertek „felöltöztetése”
is. Rengeteg szín, forma között válogathatunk. Csak
a fantáziánk szabhat határt, hogy mivel dekoráljuk ki
udvarunk. A 3 dimenziós hatású mikulások, rénszarvasok, netán hóemberek feltűnése a kertvárosokban
egyre gyakoribb látvány. Ne csüggedjünk akkor sem,
ha csak egy erkélyünk van, megfelelő világítástechnikával fel lehet dobni azt is.
Török Petra
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HÍRÖS AGÓRA
IFJÚSÁGI OTTHON
December 9., szombat 14-17 óráig
SK BÖGRE-TÁNYÉR SZERETETTEL
Családi tárgyalkotó kerámia műhelyfoglalkozás.
5 éves kortól ajánlott.
Díja: 2500 Ft
Előzetes jelentkezés december 5-ig:
Acsai Rita, rita.acsai@hirosagora.hu

HÍRÖS AGÓRA
KULTURÁLIS
KÖZPONT
december 10., vasárnap 18-22 óráig
ÖRÖKZÖLD PARTY
Zenél: Varga Peti és társa
Belépődíj: 1.400 Ft
2018. január 17., szerda 19 óra
Majdnem valaki
UDVAROS DOROTTYA koncertje
Belépődíj: 3.900 Ft,
a koncert napján 4.500 Ft
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.,
Tel.: 76/503-880,
www.hirosagora.hu

December 9., szombat 16 órakor
Tükörtermi Családi Mesehangverseny: HAMUPIPŐKE
Belépődíj: 700 Ft gyermekeknek, 1400
Ft felnőtteknek.
Információ: Csizmadia Ilona
December 11., hétfő 15 órakor "MINDIG KECSKEMÉTINEK ÉREZTEM MAGAM"
helyismereti közösségi játék eredményhirdetés és a díjak kiosztása

LAKITELEK
2017. december 5. kedd 17-19 óráig
MIKLÁS NAP
A Művelődési Ház színháztermében a
gyerekek ajándékot kapnak a Mikulástól.
17 órakor Lovasfogaton érkezik a Télapó.
Gyerekek fotózása a Mikkulással, a
fotók felkerülnek Művelődési Ház
facebook oldalára.

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
december 8. péntek 21.00-00.30
DECEMBERI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
Az idei év utolsó éjszakai fürdőzésére várják kedves Vendégeiket a Kecskeméti Fürdőbe, ahol a legjobb zenékre csobbanhatnak és bulizhatnak!
Nyitvatartás: 21:00-01:00-ig, medence
zárás 00:30-kor
A lemezjátszóknál: DJ Rolez és barátai
A legfrissebb információkért kövesse Facebookon is a kecskeméti éjszakai fürdőzést.

december 9-10. szombat-vasárnap
USZONYOS- ÉS BÚVÁRÚSZÓ RÖVIDPÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Helyszín: teljes 25 méteres medence
december 10. vasárnap
KESI FIÚ VÍZILABDA MÉRKŐZÉSEK
Helyszín: 50 méteres medence
december 27 - 31.
EISENSTADT ÚSZÓ EDZŐTÁBOR
Helyszín: 50 méteres medence
Kecskemét, Csabai Géza krt. 5.
www.kecskemetifurdo.hu
Tel.: 76/500-320

A Kecskeméti Téli Fesztivál helyszíne Kecskemét történelmi főteréhez, híres épületeihez és intézményeihez kötődő rendezvény, az ünnepvárás meghittségét, fényeit megmutató alkotó közösségek részvételével – a különböző művészeti ágak bemutatkozásával – történő művészeti és kulturális rendezvénysorozat.
A szervezők a fesztivál napjainak mindegyikén szeretnének kulturális ajándékot átnyújtani a kecskeméti lakosoknak, az ünnepekkor hazalátogatóknak, a vendégeknek.
A kézműves és hungarikum vásárokat, a téli ünnepkörhöz kötődő népi és polgári
szokásokat, rituálékat, hagyományokat továbbra is folytatják.
Oktatási intézmények, civil és jótékonysági szervezetek együttműködésével is erősítik a közösségi összetartozást. A művészet különböző ágai – tárgyalkotó művészettől az előadó művészeten át, a komoly és könnyű műfaj képviselőit meghívva,
az egészen pici gyermekektől az idősebb korosztályra is gondolva.

16 órától DALOS EMLÉKSÉTA
fáklyákkal a Kodály emlékműtől a
Vasútállomásig
Kecskemét, Kossuth tér 4.
Tel.: 76/481-686

Kecskemét Főterén, a Hirös Agóra Nonprofit Kft. szervezésében 2017. november 25 – 2018. január 1. között.
„Minden napra ajándék”

2017. december 9. szombat 17 óra
BÁBSZÍNHÁZ
A Pesti Bábszínház bemutatja Kalap Jakab bábkoncert Gryllus Vilmos dalaival
Helyszín: Lakitelek Művelődési Ház
december 10. vasárnap
ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA a
Művelődési Ház parkjában
14 órától
• Karácsonyfa állítása, díszítése
• Mézeskalács sütés
• Kézimunka foglalkozások
• Népi fajátékok a Művelődési Házban.
16 órától
• Pecsét gyűjtése a gyermekeknek az
ajándéksorsoláshoz.
• Vendégvárás: sült gesztenye, zsíroskenyér lilahagyma, forralt bor és tea.
17 órától
• Kiss Anita polgármester köszönti a
vendégeket.
• Dakóné Harkai Csilla önkormányzati képviselő meggyújtja a második adventi gyertyát
• Az Általános Iskola növendékeinek műsora.
• A Szivárvány Óvoda Napsugár Csoportjának műsora.
A helyszínen frissen sütött kürtőskalács
vásárolható.
Szeretettel vár minden érdeklődőt
Lakitelek Ökormányzata!
2017. december 16. szombat
17 órától 20 óráig
FALUKARÁCSONY
2017. december 17. vasárnap
14 órától 18 óráig
HARMADIK ADVENTI ÜNNEPSÉG
www.lakitelek.hu

PROGRAMOK:
December 8. péntek 17 órakor
“Jövőnkért” Művészeti Iskola Arany
János Általános Iskola: A BOSZORKÁNY TANONC előadása –
Felkészítő tanár: Nagypál Mária
19 órakor THE BITS – Beatles emlékzenekar Unpluged produkciója
December 9. szombat 17 órakor
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a Főtéren

AZ ADVENT MOSOLYA előadása
Felkészítő tanár: Nagypál Mária
18 órakor ÉNEKEL A VILÁG - közös
éneklés a Kodály emlékév alkalmából
19 órakor PATIKADOMB ZENEKAR
KONCERTJE
December 16. szombat 17 órakor
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a Főtéren

18.30-21.30-ig LUCA TÁNCA
BOSZORKÁNY SZOMBAT
Gyülekező 18.30-kor a Turisztikai Központnál. Boszorka felvonulás indul a Turisztikai Központ elől 18.45-kor

19 órakor SIC TRANSIT FOLK MŰHELY
KONCERTJE
December 17. vasárnap 16 órakor
Magyar Népmese Színház
Karácsonyi bábos betlehemes műsora

19 órakor LUCA ÉS BOSZORKÁNY
TÁNC a Főtéren

19 órakor Uzsgyi zenekar koncertje
és moldvai táncház

December 10. vasárnap 16 órakor
MOSOLYRA HANGOLÓK koncertje

December 22. péntek 19 órakor
SZIRTES EDINA MÓKUS KONCERTJE

19 órakor RAPID DANCE TÁNCISKOLA
bemutatója

December 23. szombat 17 órakor
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS a Főtéren

December 11. hétfő 15-17 óráig
KODÁLY MEGEMLÉKEZÉS
Fáklyás felvonulás a vasútállomástól a
Kossuth térig, tűzzsonglőrök fellépése

18 órakor Éliás Jr. One Man Show

December 15. péntek 17 órakor
“Jövőnkért” Művészeti Iskola Magyar
Ilona Általános Iskola

December 31. vasárnap 20-02 óráig
SZILVESZTER A KECSKEMÉTI FŐTÉREN
Madarak Együttes
Időkapszula Parti 2018
További informáicó:
www.hirosagora.hu

www.videkiinfo.hu 

KUNSZENTMIKLÓS
ADVENTI VASÁRNAPOK
KUNSZENTMIKLÓSON
GYERTYAGYÚJTÁS,
SZABADTÉRI BETLEHEM,
FORRÓ TEA, FORRALT BOR
2017. december 3. vasárnap 16 óra
Helyszín: főtér
Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Énekkara
szerepel
17 óra Katolikus Templom
Adventi Csézy koncert
december 10. vasárnap 16 óra
Helyszín: főtér
VD ÁMK Csicsergő Óvoda Kicsinyek
kórusa lép fel
december 17. vasárnap 16 óra
Helyszín: főtér
Kiskunsági Néptáncegyüttes és a
VDÁMK Ált. Iskola és Művészeti Iskola valamint a Katolikus hittanos gyerekek fellépése
www.kunszentmiklos.hu
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LAJOSMIZSE VÁROS
MŰVELŐDÉSI HÁZA
ÉS KÖNYVTÁRA
FABRIKÁLÓ
Kreatív Kézműves foglalkozás
December 9. szombat

KISKŐRÖS

VÉRADÁS

2017. december 11. hétfő 17 óra
TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A VEGÁN TÁPLÁLKOZÁSRÓL címmel Lénárt Gitta
nyersétel-tanácsadó tart ételkóstolóval
egybekötött előadást a zsinagógában.
(Kiskőrös, Petőfi út 3.)

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nyárlőrinc, Dózsa u. 10.
december 18. hétfő 09:00 - 12:00
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.
december 19. kedd 09:00 - 13:00
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Izsák, Kossuth tér 3.
december 28. csüt. 09:00 - 13:00
TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
Kecskemét, Koháry István körút
december 4. hétfő 08:00 – 18:00
december 5. kedd 08:00 – 16:00
december 6. szerda 08:00 – 14:00
december 7. csütörtök 08:00 – 18:00
december 8. péntek 08:00 – 13:00
december 11. hétfő 08:00 – 18:00
december 12. kedd 08:00 – 16:00
december 13. szerda 08:00 – 14:00
december 14. csütörtök 08:00 – 18:00
december 15. péntek 08:00 – 13:00
december 18. hétfő 08:00 – 18:00
december 19. kedd 08:00 – 16:00
december 20. szerda 08:00 – 14:00
december 21. csütörtök 08:00 – 18:00
december 22. péntek 08:00 – 13:00
december 27. szerda 08:00 – 18:00
december 28. csütörtök 08:00 – 18:00
december 29. péntek 08:00 – 13:00

BABÁS DÉLELŐTT
(minden hónap első csürötökén 10 órától)
Versek, mondókák énekkel, gitárral
3 éves korig várják a gyermekeket az
őket kísérő szülőkkel!
Előzetes bejelentkezés: 76/555-323
december 7., csütörtök
ÉKSZERKÉSZÍTŐ SZAKKÖR
Ékszerkészítés különféle anyagokból
Havi egy szombat 14 órától
Foglalkozásvezető: Czigány Erika ékszerkészítő
December 9. szombat
FAZEKAS SZAKKÖR
Havi egy szombat 14 órától
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes, fazekas
December 9. szombat
PAPÍRFONÓ SZAKKÖR
Havonta egy szombat 14 órától
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
December 16. szombat
PATCHWORK KLUB
Havi egy szombat 14 órától
December 9. szombat
További részletek: 76/555-323
Lajosmizse, Szabadság tér 12.
www.lmizsekultura.hu

IUSTITIA KUPA
December 16-án kerül megrendezésre a IUSTITIA
Kupa, kispályás labdarúgó torna amatőr játékosok részére. A „IUSTITIA Kupa” célja az egészséges életmód népszerűsítése, a labdarúgás örömeinek megosztása. Amatőr sportolók részére
versenylehetőség biztosítása.
Időpont: 2017. december 16., szombat, kezdés: 8.30
Helyszín: Kecskemét, Gáspár András Iskola tornaterme
(Kecskemét, Hunyadi tér 2.)
Nevezés: előzetesen, 2017. december 5-ig, hozzájárulás: 14.000,-Ft/csapat
A határidőt követően: 18.000,-Ft/csapat
A nevezés leadható: iusegy@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen (Belvárosi Fittness Club, Kmét, Horváth D. krt. 6.)
Számlaigényét a hozzájárulás befizetésekor jelezze!
Feltételek: a csapatban CSAK olyan játékosok nevezhetőek, akik a nemzeti (labdarúgó és/vagy futsal) bajnokság bármely /kivéve megyei III./ osztályában nem
vesznek részt igazolt játékosként; csapattagok legalább fele 35 év feletti
A szervezők kérnek mindenkit, hogy a SPORTSZERŰSÉG keretében minden játékos a fenti feltételeknek megfelelő legyen!

2017. december 15. péntek
Adventi Kórustalálkozó
Helyszín: Katolikus templom
Szervező: Kiskőrös Városért Alapítvány
2017. december 21. csütörtök
Városi Gyermekkarácsony
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Kp.
Szervező: Egészségügyi, Gyermekjóléti
és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központ
www.kiskoros.hu

„ZENEVARÁZSLAT A KECSKEMÉTI NAGYTEMPLOMBAN”
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A
TEMPLOM JAVÁRA
2017. december 18-án, hétfőn 19 órai
kezdettel
Helyszín: Kecskeméti Nagytemplom,
Kecskemét, Kossuth tér 2.
Sztárvendégek:
• Pitti Katalin
• Radics Gigi
• Roby Lakatos – A virtuózok prímása
• Kökény Tamás – Virtuóz győztes
Közreműködik: Radics Sándor és
Virtuóz Kamarazenekara

Egyéb: Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező! Öltözés, zuhanyzás a
helyszínen biztosított
A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!
Rendező: IUSTITIA Egyesület
Információ: www.iusegy.com
iusegy@gmail.com; 30/960-21-12

Védnökök:
Tőzsér Judit – Gong rádió ügyvezető
igazgató, Gál József – alpolgármester
Sipos László – tanácsnok, Dr. Svébis Mihály – Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója, Radics Kálmán – Hit és Sport
Alapítvány, Kecskemét RTNŐ elnök
Belépőjegyek ára: 3.000 Ft
nyugdíjas / diák: 2000 Ft

Lebonyolítás tervezett rendje: a torna elsődleges célja az önfeledt szórakozás, a
„vérre menő” küzdelem helyett a sportszerű játék messzemenő érvényre juttatása.
Ezért a szabályok részben a futsal előírásaira épülnek!
Díjazás:
1. hely: Kupa, Érem, Oklevél
2.-3. hely: Érem, Oklevél
Minden csapat: Oklevél
Különdíj: Gólkirály, Legjobb kapus, Legjobb mezőnyjátékos

Nagydíjas cimbalomművész
• Leskowsky Laura – énekes
• Inoka Márkó – trombitaművész
• Schultz Henrik – szóló énekes
•Kecskeméti Református Iskola 6. b
osztálya
• Túri-Nagy János – orgonaművész

Fővédnökök: Szemereyné Pataki
Klaudia – polgármester, Dr. Zombor
Gábor – országgyűlési képviselő, Dr.
Salacz László – országgyűlési képviselő
Az est háziasszonya: Danyi Judit színművész, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje
Műsorvezető: Ifj. Radics Sándor
Közreműködnek:
• RADICS SÁNDOR – Európa Únió

Belépőjegyek kaphatók a helyszínen
és elővételben:
• Hotel Három Gúnár (Kecskemét, Batthyány u. 1.) 76/483-611
• Kecskeméti Nagytemlom Plébánia
76/487-501
• Malom üzletközpont IBUSZ irodájában
76/481-529
• KUNSÁG Tours (Kéttemplom köz 5.)
76/ 508-734
• Margó Illatszer és Ajándék (Kecskemét,
Piac üzletsor) 30/958-9079
További információ és felvilágosítás:
Radics Sándor zenei és programszervező
70/2972-048, 30/812-8124;
30/678-0641; 76/488-878
ildiko644@freemail.hu;
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MINDEN EGYES GYEREKNEK JÁR A
LEHETŐSÉG - interjú Pigniczki Orsolyával
Egy hiánypótló kezdeményezés indult Kecskeméten. Csajos dolgokat, apróságokat vár Pigniczki Orsolya, gondozottjai számára a gyermekotthonba, ahol
tinilányok élnek. A legapróbb csecse-becse is hatalmas boldogság a számukra,
ami megszépítheti a mindennapjaikat. Orsival a kezdeményezés kapcsán beszélgettünk a „pótanyai” élet szépségeiről és nehézségeiről.

Miért választottad ezt a hivatást?
Milyen formában dolgozol te a gyermekotthonban?
15 éves voltam, amikor a szüleim
meghaltak egy tragédia miatt és egy
lakásotthonban nőttem fel. Csodás
három év volt, ott kaptam újra talajt a talpam alá és éreztem meg azt,
hogy nem hagynak elveszni. Szerettem volna valamit visszaadni ebből.
Többször próbálkoztam ezzel a pályával, voltak buktatók és más felé orientálódtam. Azonban a szívem mélyén
mindig ott volt, hogy én a gyermekvédelemmel foglalkozzak. Immár hatodik éve dolgozom a gyermekvédelemben, amit imádok és soha fel nem
adnám. Egyébként mindig is empatikus voltam, gyerekkorom óta imádtam a gyerkőcöket. Olyan gyerekek pótanyukája vagyok, akik hátrányos helyzetűek. Bács-Kiskun megyében több olyan gyermekotthon van, ahol ilyen gyermekek élnek. Én szolgálatot teljesítek, ami azt jelenti, hogy vagy nappal vagy este vagyok velük. Úgy funkcionálok, mint egy anyu és
úgy is szólítanak. Lakásotthonban éljük a mindennapokat, sokkal komfortosabb és
meghittebb így a légkör. Itt anyu, orvos, pedagógus, pszichológus vagyok. Éppen
amire szükség van. Úgy gondolom, hogy ez nem munka, hiszen nem dolgozni, hanem haza mész. Ugyanúgy foglalkozol a gyerekeiddel, mint a sajátjaiddal. Ugyanúgy óvod és csinosítgatod a házat, mint a sajátodat.
Hány éves gyerekekkel foglalkozol?
Jelenleg a családjogi törvény szerint 13 éven aluli gyermek nem kerülhet állami
gondozásba. Ők nevelőszülői hálózatban élnek. Kivételt képeznek a fogyatékos
gyermekek. Ahol én dolgozok, lakásotthonban, 13-tól 18 éves korig vannak fiúk,
lányok vegyesen. Ezen felül utógondozói ház van, ami abban segíti a gyereket,
hogy 18 év után is legyen otthonuk 24 éves korig, vagy ameddig a saját talpukra nem állnak. Ha szeretnének tovább lépni, tanulnak, dolgoznak, de még szükségük van támogatásra, akkor itt megkapják azt. Vannak olyan gyerkőcök, akik 18
évesen dolgoznak, tanulnak és eltartják magukat, azonban vannak, akiknek még
szükségük van támogatásra.
Hogyan segítetek megnyílni a gyerekeknek?
Szükségük van a kötődésre, hiszen ezek a gyerekek borzasztó talajtalanok. Nagyon
sokan úgy kerülnek be, hogy csapódnak egyik helyről a másikra. Azonban kereteket, szabályokat is adunk nekik. Én a problémás gyerekeket vonzom. De nincs is ezzel gond. Ahhoz, hogy egy gyerek tudjon hozzád kötődni, meg kell őt érteni. Nagyon sokan komoly sérülésekkel és fájdalmakkal küszködnek. Amit úgy gondolok,
hogy egy hétköznapi ember nem is biztos, hogy meg tud érteni. Kapunk egy anamnézist róluk, de maguktól nem mondják, hogy mi történt velük. Egy közös foglalkozás vagy éppen egy takarítás, sütés az ami alatt megnyílnak, akkor amikor nem
is számítasz rá. Ők olyanok, mint egy ládika, ha türelmes vagy, akkor szépen lassan
magától kinyílnak. Én azt mondom, hogy nincsen rossz gyerek, gyerek nem születik rossznak. Körülmények, emberek, kapcsolatok formálják őket és sajnos úgy kapjuk készen ezeket az ember palántákat, hogy nagyon sok rosszat hoznak magukkal,
amit nehéz formálni. Mi mindig igyekszünk a kollégákkal azon lenni, hogy a maximumot kihozzuk belőlük és a legtöbbet adjuk.
Tragikus helyzeteken, hogy tudjátok őket átsegíteni?
Nem szabad soha a negatívumban erősíteni a gyereket, mindig van továbblépés. A
holnap mindig tiszta, bármilyen is a ma és akárhogy is fáj. Mindig van kire számítaniuk
és soha sincsenek egyedül, ezt mindig hangsúlyozzuk. Kell, hogy pozitívumban erősítsük a gyereket, ezért vannak foglalkozások, fejlesztések, programok. Nagyon sok gyerek elnyomja magában, hogy állami gondoskodásban él vagy sérült. Ugyanazon helyzeteket megélt gyerekek, ha találkoznak akkor gyakran megnyílnak. Én tudom, hogy
nagyon nehéz ezekkel a gyerekekkel, nehezen fogadja be őket a társadalom. De általánosítani itt sem szabad. Én látom bennük a csodát, a reményt. És nem csak azért
mert hasonlítunk, hanem mert minden gyereknek jár a lehetőség. Tudom milyen felküzdeni magad, tudom milyen amikor kevesebbnek gondolnak, mint ami vagy. Ha lehet én maximálisan fogom őket támogatni, ameddig csak tudom.

Vannak kedves sikertörténeteid?
Több sikertörténetem van, amit nagyon a szívemen hordozok, és nagyon büszke vagyok. Van egy leányzóm, aki minden héten jelentkezik, együtt töltünk egy délutánt
és mindent megbeszélünk. Ő egy hatalmas motiváló erő, hiszen nagyon problémás
gyerekként kezdte kőkemény háttérrel. Nagyon sokáig küzdöttünk vele és már lassan úgy gondoltuk, hogy el kell engednünk a kezét, aztán egyik percről a másikra azt
mondta, hogy ő megcsinálja. Elvégezte a dajka képzőt, most érettségire készül, tervben van a főiskola és mindezek mellett dolgozik és eltartja magát. Fantasztikus látni
egy fiatal lányt, aki a szemed előtt cseperedik nővé és aztán szilárd elveket épít magának egy olyan háttérből, amit ésszel talán fel sem foghatunk. Az ember soha nem engedi el igazán őket. Mindig azt mondják, hogy tudnod kell távolságot tartani, ez munka és van életed. Én ezt nehezen teszem meg. Ők az én gyerekeim és mindegy, hogy
mi a nemük, milyen színűek. Amikor megtisztelnek a bizalmukkal, akkor valami megváltozik. Én nem tudok csak dolgozni, hazamegyek, ha odamegyek.
Párod kísért el az interjúra. Ő, hogy áll ehhez az életvitelhez?
A türelmével támogat, hiszen ezt az életvitelt nem könnyű elfogadni. Csinálni úgy,
hogy nincs melletted egy olyan ember aki elfogad, és azt mondja, hogy csináld és itt
vagyok melletted, ezt nagyon nehéz. Párom türelmes és lelkes. Benne vagyunk több
megmozdulásban és civil összefogásban közösen. Maximálisan támogat.
Elindítottál egy kezdeményezést. Ismerőseid segítségét kérted abban, hogy csajos dolgokat gyűjtsenek össze a gondozott lányok számára. Honnan jött az öltet? És mire van szükségetek?
Azt gondolom, hogy egy nő mindig nő. Az apró csajos csecse-becsék ezen lányok számára a világot jelentik. Nagyon tudnak örülni egy-egy apróságnak. Adományozásnál
ilyenekre kevésbé gondolnak, pedig sokat jelentenek. Csajos dolgokból amikre vágynak: parfümök, egy kis smink, csinos táska, sál, kesztyű, ami kicsit a nőiességet fokozza. Olyan csajos dolgok, amihez nem biztos hogy hozzá tudnak jutni. Minden lány hiú
és ez így van rendjén. Eszközökre is mindig szükség van egy családi házban, így bármilyen háztartási gép jól jöhet: mosogató, mosógép, tea, kávéfőző, mikro. Ezen kívül létrehoztunk egy csoportot az egyik közösségi oldalon. A csoportban felhívást tettem közzé, hogy fogjunk össze, mint civilek és szerencsére nagyon sok mindent sikerült beszereznünk. Nagyon sok tagunk van mára, ami percek alatt nőtte ki magát. Nem
gondoltam volna, hogy ilyen méretű lesz. A Nemzeti Operettszínház tagjai is mellénk
álltak, ami egy csodás dolog. Nagyon sok a pozitív visszajelzés, támogató üzenet és
bízom benne hogy ez így fog menni továbbra is és sokaknak tudunk még segíteni.
Hogyan zajlik a karácsony egy gyermekotthonban?
A gyermekotthonokban van egy központi karácsonyi ünnepség, amikor az összes otthon együtt ünnepel, de minden lakásotthonnak meg van a saját kis meghitt ünnepe.
Összegyűlünk, van névre szóló ajándékozás. Megkérdeztünk néhány gyerkőcöt, hogy
mit szeretnének legjobban karácsonyra és váratlanul a kamaszok azt mondták, hogy
nagy ölelni való plüss macit szeretnének. 17 éves lányok és mégis ott él bennük a gyerek. Ezért kértem az ismerősöket, hogy ha valakinek van felajánlani való macija, jelezze. Már nagyon sok macink van, egy-kettő ugyan hiányzik, de így is többet kaptunk,
mint amire számítottunk.
Adományokat hogyan tudjuk eljuttatni hozzátok?
Rajtam keresztül, amiről tájékoztatást is szívesen adok. Ha élményben, programban
lenne segítség, azt is szívesen vesszük és továbbítom a kollégák felé. Igény van rá, hiszen ezek a gyerekek nagyon imádnak kirándulni vagy színházba járni, múzeumba
menni. Ezek olyan élmények, amelyeket soha, senki nem vehet el tőlük.
Vágsélei Csilla Sára

Ha adományozni szeretne vagy bármilyen ötlete van arra
vonatkozóan, hogy szebbé tegye a gyermekotthonban élő
gyerekek életét, esetleg az idei karácsonyát, akkor keresse Pigniczki Orsolyát a 0620/532-38-58-as telefonszámon
vagy írjon a egyuttaraszorulogyermekekert@gmail.com
e-mail címre és csatlakozzon egy csupaszív társasághoz
a facebookon: Együtt a rászoruló gyermekekért

www.videkiinfo.hu 

CIRÓKA
BÁBSZÍNHÁZ
HURRÁ! Újra a Cirókába
költözött a MIKULÁS!

Magyarországi barátai közül a Mikulás
ismét a Ciróka Bábszínházat választotta
lakhelyéül. Megengedte, hogy
napközben, míg a gyerekeket
látogatja, megnézhessétek a szobáját.
Menjetek és kukucskáljatok be a
Mikulás kuckójába!
A látogatókat 2017. december 1. és
december 21. között, előre egyeztetett időpontban várják.
Bejelentkezés a 76/482-217-es telefonszámon.
MIKULÁSKUCKÓ - FOGLALKOZTATÓ
december 10. vasárnap 9:45, 10:30, 11:45
december 17. vasárnap 9:45, 10:30, 11:45

NAGYTEREM
EBCSONT ÉS NYÚLCIPŐ
december 4. hétfő 10:00
december 5. kedd 10:00
december 6. szerda 10:00
december 7. csütörtök 10:00 és 14:00
december 8. péntek 10:00
december 12. kedd 10:00
december 13. szerda 10:00
december 14. csütörtök 10:00
december 15. péntek 10:00
december 17. vasárnap 10:30
december 18. hétfő 10:00
december 19. kedd 10:00
december 20. szerda 10:00
JÓZSEF MONDÁ MÁRIÁNAK
december 4. hétfő 14:00
december 5. kedd 14:00
december 10. vasárnap 10:30
december 12. kedd 14:00
december 13. szerda 14:00
december 14. csütörtök 14:00
december 15. péntek 14:00
december 18. hétfő 14:00
december 19. kedd 14:00
december 21. csütörtök 10:00
ÍGY VOLT – TANTERMI NYOMOZÁS
Ifjúsági-felnőtt előadás
A gólyabálon történt valami egy tanár
és a tanítványa között. Hogy pontosan
mi? Arról többen többfélét állítanak. A
suliban egymásnak ellentmondó pletykák terjednek. Vajon mi az igazság?
Egyáltalán mi alapján jelenthetjük ki
valamiről, hogy igaz? Hm. Hallgassuk
meg, mit állít András tanár úr, kérdezzük meg, hogyan emlékszik a történtekre Nóri, de ne felejtsük el, hogy Gabi
is látott valamit. Te kinek hiszel?
december 11. hétfő 10:00
Kecskemét, Budai u. 15.
06-76/482-217, Fax:76/486-635
ciroka@ciroka.hu
www.ciroka.hu
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KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ
NAGYSZÍNHÁZ
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
december 19. kedd 17:00 Ady E.b. Nulladik óra
december 27. szerda 19:00 Bérletszünet
december 28. csüt.19:00 Bérletszünet
A HÓKIRÁLYNŐ
december 6. szerda 15:00 Kodály Z.b.
- Bemutató
december 7. csüt. 15:00 Tersánszky J.J.b.
december 9. szombat 11:00 Családi b.
december 12. kedd 11:00 Óvodás b.
december 12. kedd 15:00 Benedek E.b.
december 13. szerda 15:00 La Fontaine b.
A JÓEMBER SZECSUÁNBÓL

MADARAK TÉLI ETETÉSE
Amikor a fák elhullajtják leveleiket, amikor beköszönt a hideg tél, és leesik az
összefüggő hótakaró - érdemes körülnézni kertünkben, vajon hogyan jutnak
élelemhez a madarak, mi tudja megvédeni őket a hidegtől.
Fontos a tűlevelű és örökzöld növények szerepe. A tobozok, magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó, ha a kertnek olyan része is van, ahol
a sűrű bozót a lombkorona szintjéig ér. A talajt takaró növények, a fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk teljesen tisztára kertünket. Az elszóródott magvakat hagyjuk meg a madaraknak. A füvet se nyírjuk le mindenütt. Hadd
húzódjanak meg a rovarok, teleljenek át a lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a madaraknak. További búvóhelyet készíthetünk, ha a már "gazdátlan" virágágyásokat
fenyőgallyakkal takarjuk be. A beteg, rothadó leveleket, ágakat azonban feltétlenül
gyűjtsük össze! A napraforgó-magvak sok madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót,
mátyásmadarat, harkályt) életben tart. A köles, a repcemag, a kukoricadara más fajok téli eledele.

Madarak védelme, madáretetők kihelyezése
A madáretető kihelyezése csak az első lépés. Azokat rendszeresen tölteni kell élelemmel is. Tanácsos a megvásárolt magvakat száraz helyen, jól zárható edényben
tárolni. A rovarevő madarak számára a legmegfelelőbb a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az eledelt hálóba helyezni, majd a fákra függeszteni,
esetleg kisebb farönkök üregeibe rejteni. A gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje
a kukoricadara, amelyet a földről szeretnek felcsipegetni. Az eledel a lehető legszárazabb helyekre kerüljön. Az etetőtálkát tartsuk tisztán. Ne készítsünk etetőt furnérból, mert a madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót! Kerüljük a
sózott, cukrozott magvakat.

december 6. szerda 19:00 Kiss M.b.
december 8. péntek 19:00 Bessenyei Gy.b.
december 10. vasárnap 19:00 Jászai M.b.
december 15. péntek 19:00 Németh L.b.
december 22. péntek 19:00 Ódry Á.b.
HESSMESE
december 14. csüt. 15:00 Weöres S.b.
CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG
december 16. szombat 19:00 Bérletszünet
FÜGGÖNY FEL!
december 31. vasárnap 20:00
Előbemutató - 2017. Szilveszter

KELEMEN LÁSZLÓ
KAMARASZÍNHÁZ
A KÉPZELT BETEG
december 12. kedd 17:00 Bajor G.b. Nulladik óra
december 13. szerda 17:00 Bajor G.b. Nulladik óra
december 27. szerda 19:00
FÉLÚTON (Balett+ Kőszegi Ákos)
december 14. csütörtök 19:00
december 17. vasárnap 15:00
BALETT+ KODÁLY
december 15. péntek 19:00
BOLERO VERS-TÁNC-SZÍNHÁZ
december 20. szerda 19:00

RUSZT JÓZSEF
STÚDIÓ SZÍNHÁZ
APÁTLANUL (PLATONOV)
december 14. csütörtök 19:00
VÉRNÁSZ
december 7. csütörtök 19:00
december 9. szombat 15:00
december 10. vasárnap 19:00
december 22. péntek 19:00
Kecskemét, Katona J. tér 5.
Tel.: 76/501-170,
www.kecskemetikatona.hu

Magyarországon telelő madarak
Széncinege
A széncinege védett madár, főként lomberdőkben és tölgyesekben él. Kertekben és
parkokban is gyakran megtalálható. A feje fekete-fehér, a hasát sárga toll borítja. Rovarokat, pókokat és olajos magvakat eszik. A téli etetőket is szívesen felkeresi.
Nagyfakopáncs
Magyarországon a leggyakoribb harkályféle. Erdőkben, parkokban, kertekben él.
Odúlakó. Táplálékát fatörzseken, vastagabb ágakon, vagy talajon keresi. Ősszel és
télen a kéreg alól veszi ki az ott rejtőző lárvákat. Megeszi a magvakat is (pl. fenyőmag). Védett madár.
Zöldküllő
A zöldküllő gazdag színezetű, jóval nagyobb testű harkályfaj, mint a nagy fakopáncs. Tél végén és kora tavasszal hangos, „klü-klü” kiáltása hallható. Kedvelt helyei
a ligetes erdők, fasorok és parkok. Egész évben a talajon keresi táplálékát. Kedvenc
eledele a hangya, melyet télen is kivés akár a hó alól is.
Erdei fülesbagoly
Az erdei fülesbagoly egy közepes agyságú bagoly, hatalmas tollfülekkel s nagy narancsvörös szemekkel. Nyílt területeken vadászik. Főként rágcsálókat eszik; szereti a mezei pockot és a cickányt. Havas teleken főleg madarakat (pl. verebet) fogyaszt
szívesen.
Jégmadár
A jégmadár egy hosszú és erős csőrű, rövid farkú, zömök testű madár. Kedvelt helye a
vízpart. A be nem fagyott tavak mellett télen is megtalálható. Türelmesen üldögélve les
zsákmányára, apró halakra, vízi rovarokra. Magyarországon védett madár.
Tengelic
A tengelic az egyik legtarkább magyarországi madár. Kertekben, gyümölcsösökben
és szőlőhegyekenél. A tengelic télen hóból kiálló gyomokon keres magának magokat. Azonkívűl hernyókat és bogarakat is eszik. A nagy hidegben nehéz a sorsa,
mert nehezen talál élelmet.
A természetben élő szárnyas barátaink téli etetéséhez sok sikert kívánunk!
Orpheus Állatvédő Egyesület
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INGATLAN

K ECSKEMÉT, Forrás lakó park közelében 56 nme s 2 szobás lakás erkél� l yel eladó. Ár: 19,8 MFt
Tel.: 30/9157-589
K ECSKEMÉTEN
újépíté s ű, 3 szobá s, 72 nm-es
l akás eladó. Ár: 34 MFt
Tel.: 70/686-5149
K ECSKEMÉTEN 60 nm nap pali + 2 félszobás felújított
l akás eladó! Ár: 15,1 MFt
Tel.: 70/686-5149
K ECSKEMÉT belvárosában
3. emeleti, 89 nm, 4 szobás, 2 erkél yes újszerű la k ás eladó! Ár: 32,9 MFt
Tel.: 70/686-5149
K ECSKEMÉT
belvárosá ban 4. emeleti 63 nm-es
3 szobás erk élyes téglalak ás eladó Ár: 18 MFt Tel.:
70/686-5149
K ECSKEMÉTEN 60 nm-es,
s zigetelt, 3. emeleti lakás
e ladó! Ár: 1 2,9 MFt Tel/
70/686-5151

KATONATELEPEN 1200 nm
építési telek 30% os beépíthetőséggel eladó! Ár:
6,9 MFt Tel.: 70/686-5149
K E C S K E M É T , P l a n e t á r i u mn á l 5 . e m - i 6 3 n m , e r k é ly e s
lakás beépített bútorokkal,
g é p e s í t e t t k o ny h á v a l e l a d ó .
I.ár: 14,9 MFt 20/314-9455
KECSKEMÉT, Bem utcában
2 s z o b á s k i v á l ó e l o s z t ás ú é s á l l a p o t ú l a k á s h o s� s z ú t á v r a k i a d ó 2 h ó k a u c ióval. I.ár: 90 eFt/hó. Tel:
20/314-9455
K E C S K E M É T S z o l n o k i - h e gy b e n 8 0 n m , 2 + 1 s z o b á s f e lú j í t a n d ó t a nya e l a d ó . I . á r :
7,89 MFt 30/576-4203
KECSKEMÉT, Szeleifaluban
545 nm telken 122 nm, 2+2
szobás családi ház, üzl e t h e ly i s é g g e l e l a d ó . I . á r :
25,9 MFt 30/576-4203
KECSKEMÉTEN
2006-ban
épült, belvárosi 2.emeleti,
2 szobás, 59 nm lakás eladó. I.ár: 19 MFt. Telefon:
30/616-2143

KECSKEMÉT,
S z é c h e ny i
v á ro s b a n I I . e m - i 3 4 n m
f e l ú j í t o t t , c s e r é l t n y í l á s z árós lakás eladó. I.ár: 12,3
MFt 30/616-2143
KECSKEMÉT
Tündérrózsa utcában 723 nm építési telek eladó. I.ár: 7,6 MFt
3 0 /1 9 7 - 6 5 4 3
BALLÓSZÖGÖN 709 nm telken 190 nm, 2015-ös építés ű , s z i g e t e l t , i g é nye s c s a ládi ház eladó. I.ár: 33,9
MFt 30/197-6543
KECSKEMÉTEN Alsószéktón
e l a d ó 9 2 n m , k ö z p o n t i f űt é s e s , f e l ú j í t o t t t a ny a 1 0 4 8
nm telekkel. I.ár: 18,9 MFt
3 0 /6 1 6 - 0 6 6 3
LAJOSMIZSÉN eladó 915
nm telken 110 nm nappali
+3 szobás családi ház. I.ár:
13,9 MFt 30/616-0663
K E C S K E M É T , S é t a t é r u t c ában 3.em-i 83 nm, nappal i + 3 s z o b á s , 2 e r k é ly e s f e l ú j í t o t t l a k á s 1 5 n m g a r á z� z s al e l a d ó . I . á r : 3 2 , 9 M F t
3 0 /5 7 6 - 9 4 7 6

IZSÁKON, 110 nm-es, 3
s z o b á s , i g é ny e s c s a l á d i
ház eladó. Ár: 13,9 MFt Tel:
70/686-5148
FELSŐSZÉKTÓN
4
szobás családi ház nagy telekkel eladó. Ár: 28 MFt
Tel.:70/686-5150
KECSKEMÉT, Vacsiközben
450 nm összközműves telken 70 nm, 2 szobás családi ház eladó. I.ár: 13,9 MFt
30/576-9476
VEGYES

V Á S Á R O L N É K l a k a t o s , b ádogos gépeket, élhajlítót,
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet,
kompresszort, invertert, kis
gépeket. 0670/624-5475
SZOLGÁLTATÁS

R E D Ő N Y s z e r v i z ! L e s z ak a d t , n e m m ű k ö d ő r e d ő ny ö k
teljeskörű javítása, gurtnik
cseréje. 06-20/543-6161,
06-30/919-0446

R E D Ő N Y MESTER
Redőn y ,
r e l u x a , szúny ogháló jav í t á s a - c seréje
garanciáv a l . G u r t ni és zsinór csere!
T e l . : 0 6 - 70/658-3516
R E D Ő N YK ÉSZÍTÉS, teljes 
k ö r ű j a vítás, gurtnicsere.
Precíz
munka,
kedvező
á r . 0 6 - 20/624-1272, 067 0 / 2 6 5 - 6065
ÁLLAT

C S I R K E , ty úk, kakas, g y ön g yö s , p ecsen y e és hízott
kacsa,
liba
rendelhető.
0 6 2 0 / 5 4 0-74-80
ÁLLÁST KÍNÁL

D r . P A D LÓ Áruház férfi el a d ó t , v alamint függöny v a r r á s r a önállóan dolgoz n i t u d ó gy akorlott varrónőt
k e r e s K e cskeméten 8 órás
m u n k a r e ndben.
Érd.:063 0 / 7 7 - 6 0-229
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7

HÍRÖS

HOGYAN KEZELD A KOLLÉGÁDDAL
VALÓ KONFLIKTUST?
Akármennyire is jó a csapat egy munkahelyen belül, bizony idővel előfordulhatnak feszültebb napok, szituációk, amik olykor a kollégák közötti viszályokhoz vezethetnek. Ezek
megfelelő kezelése rendkívül fontos. A CV Online segít, hogyan oldjuk meg megfelelően
ezeket a szituáicókat.
Mind a kollégák jó érzete mind pedig a munka gördülékeny elvégzése érdekében az ilyen helyzeteket minél hamarabb célszerű feloldani. Annak érdekében, hogy helyre álljon a rend, mindenképp nekünk is tennünk kell érte. Első lépésként próbáljuk meg nyugodtan átgondolni, hogy mi váltotta ki
ezt a helyzetet.
Nem megfelelő hangnemben beszélt veled a kollégád, úgy viselkedett mintha a főnököd lenne? Ráadásul ezt mások előtt tette? Belekontárkodott a te feladatodba a megkérdezésed nélkül? Úgy prezentálta az egyik munkádat mintha a sajátja lenne? Vétettél egy apró hibát és ezt felnagyítva továbbküldte a vezetőségnek? …vagy csak sunyiban megette a te szendvicsedet?
Bármekkora is legyen a probléma, mindig érdemes tisztázni, mert idővel az apróságok is felgyülemlenek, és később nagyobbat robbanhatnak.
Négyszemközt
A probléma tisztázása nem tartozik másokra, csak az érintett felekre. Azért sem jó mások előtt megejteni, mert elképzelhető, hogy az plusz frusztrációt okoz bennünk/benne és nem tudjuk/tudja igazán
önmagunkat/önmagát adni. Szóban, vagy e-mailben jelezzük a kollégánknak, hogy szeretnénk vele
négyszemközt beszélni a tárgyalóban, és kérdezzünk rá, hogy mikor lenne neki alkalmas.
Gondoljuk végig
Mielőtt azonban szólunk a kollégának gondoljuk végig és tervezzük meg, hogy mit akarunk mondani.
Építsük fel a mondandónkat és az is legyen előttünk, hogy mit akarunk ezzel elérni, mi a megbeszélésünk lényege: megismerjük a másik álláspontját, próbáljuk meg megérteni őt és jussunk közös nevezőre még ha ez azt is jelenti, hogy ő elnézést kér a végén.
Semmi személyeskedés
Fontos, hogy legyünk diplomatikusak és kerüljük a személyeskedést! Mindig lebegjen a szemünk előtt,
hogy munkahelyen vagyunk ezért próbáljuk meg ezt a helyzetet is szakmailag megfelelően kezelni.
Nagyon sokat számít egy-egy ilyen szituációnál, hogy az érintett felek hogyan állnak a helyzethez, hogyan lépnek be a beszélgetésbe. Szeretnék-e mindketten megoldani a helyzetet, vagy van olyan köztük akinek nem fontos, nem érdeke a megoldás. A kezdeményezésünk ellenére is sajnos előfordulhat,
hogy nem tudjuk feloldani a konfliktust. A probléma súlyosságától függően mérlegelhetjük, hogy beszéljünk-e róla a szakmai vezetővel.
cvonline.hu

IMPRESSZUM

Hírös Vidéki Infó
Megjelenik havonta
25.500 példányban.
Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László
Szerkesztőség:
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.
Tel./fax.: + 36 76 498 479
www.videkiinfo.hu
videki@keszin.hu
Nyomda: Lapcom Zrt.,
6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
Terjesztési területek:
Kunszentmiklós, Szabadszállás, Kiskőrös,
Soltvadkert, Kecel, Orgovány, Ladánybene,
Kerekegyháza, Ágasegyháza, Tiszakécske,
Lakitelek, Nyárlőrinc, Izsák
További lerakati pontok:
Felsőlajos, Kunbaracs, Kunadacs,
Fülöpháza, Fülöpszállás, Csengőd, Páhi,
Tabdi, Kunszállás, Kaskantyú, Bócsa,
Tázlár, Bugacpusztaháza, Szentkirály,
Soltszentimre, Fülöpjakab,
A hirdetések tartalmáért
felelõsséget nem vállalunk!
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NYÍLÁSZÁRÓ TECHNIKA

AJTÓ - AblAk - redőny
látogasson el bemutatótermünkbe:

sákI u. 31
kecskeméT, Iziók
kAL várjuk!
AHOL FOLyAmAtOs Akc

és! hívjon még ma!
Ingyenes helyszínI felmér

ajtó

kültéri

ablak

gyártás és
forgalmazás

redőny

külső és
belsőtokos

garázskapuk

fa nyílászárók

szúnyogháló

06 30/428-1252 • 06 20/954-2660

www.uvegkocka.hu

Több mint 6000
álláshirdetéssel
várjuk!

www.cvonline.hu

