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Szolgáltatók
rovattal

Kecskemét kulináris arculatának ki-
alakítása, valamint a város bormarke-
tingjének fejlesztése során merült fel az 
igény, hogy minden évben kerüljön ki-
választásra egy olyan bor, amely meg-
felelően bemutatja Kecskemét szőlőter-
mesztését, szőlőnemesítését, borászatát 
a városi marketing, a hazai és nemzet-
közi kapcsolatok építése érdekében.

A Mathiász János Borrend 2007. évben 
- Kecskemét Megyei Jogú Város Pol-
gármestere, Dr. Zombor Gábor felké-
résére dolgozta ki javaslatát a Kecske-
mét Megyei Jogú Város Bora cím létesí-
tésére és a bor kiválasztására. A javasla-
tot elfogadva a Kecskemét Megyei Jogú 
Város Közgyűlése létrehozta a Kecske-
mét Város Bora címet, amelyet egy évre 
adományoz. A Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzat által kiírt Város 
Bora címre 2008 óta lehet pályázni. A 
megvalósításáért a Mathiász János Bor-
rend a felelős. 2017-ben a cím viselője: 
DAMAX Kft. – Cserszegi fűszeres/Kö-
vidinka cuvée bora.
 
A Kecskemét Város Bora cím elnyeré-
sére a Kunsági borvidék termelői részé-
re kiírt Kecs-kemét Város és Környéke 
Termelői Borverseny keretein belül le-
het nevezni. A nevezés feltétele a bor-
versenyen való részvétel és ott kiváló, 
illetve jó helyezés elérése.

A város borára elsősorban Arany Sár-
fehér, Cserszegi fűszeres, Ezerjó, Kövi-
dinka, Rajnai rizling, illetve ezen fajták 

dominanciájával készült cuvée, majd 
később Kadarka és Kék-frankos fajták-
nak a jövedéki és a bortörvény betartá-
sával készült borral (hegyközségi iga-
zolás, stb.) lehet nevezni.

A Termelői Borverseny eredményei-
nek és Kecskemét Város Bora elismerő 
cím nyertesének kihirdetésére ünne-
pélyes keretek között – május hónap-
ban - a Városházán kerül sor.

Kecskemét Város Önkormányzata 
meghatározott mennyiségű lepalacko-
zott, egyedi címkével ellátott tételt vá-
sárol a termelőtől, továbbá a termelő 
részére saját használatra „Kecskemét 
Város Bora” cím embléma (jelzés) ke-
rül átadásra, melyet a nyertes bor for-
galmazásához egy évig használhat fel.

A Mathiász János Borrend 2004 óta a 
nyári városi rendezvényen – ingyenes 
kóstolással egybekötve – bemutatja a 
borversenyen díjnyertes homoki boro-
kat és - a megtisztelő cím kiírása óta – 
a nyertes Kecskemét Város Borát.

Az Őszi Helyi Termék Ünnepen, szep-
tember 30-án a Város bora cím bemu-
tatását Kolozsi R. Gyula, Mathiász Já-
nos Borrend alelnöke, ceremóniames-
tere tartotta 17 órakor a nagyszínpa-
don. A Helyi Termék Ünnepen vala-
mennyi Város Bora címet elnyert bo-
rászat bemutatkozott.

kecskemet.hu

Kecskemét közel négy évtizede rendezi meg a Kecskemét Város és 
Környéke Termelői Borversenyt. A szervezésben, a hely és a szak-
emberek biztosításában a Katonatelepi Kutató Állomása (NAIK 
SZBKI), valamint a Mathiász János Borrend nyújt segítséget.

A Város Bora az Őszi Helyi Termék Ünnepen
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ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT
Konfliktuskezelés a párkapcso-
latban a témája Theisz Dóra 
pszichológus előadásának, mely 
az Egészségfejlesztési irodában 
(Kiskőrös, Árpád u. 8.) lesz októ-
ber 10-én 17 órától.
Az előadás ingyenes! Az Egész-
ségfejlesztési Iroda és az Adven-
tista Egyház támogatásával.

HARMINC ÉV NAPSÜTÉS - 
Találkozás Grecsó Krisztiánnal
Kötetbemutató iro-
dalmi est  
október 11-én, 
szerdán 17 órától 
a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár szer-
vezésében a zsina-
gógában  
(Petőfi S. u. 3.) .
A vendég Grecsó 
Krisztián József At-
tila-díjas író.
Részletek a könyv-
tár facebook-oldalán.

ÉLŐ ÉTELEKKEL AZ 
EGÉSZSÉGÜNKÉRT
2017. október 12., csütörtök 17 óra

Lénárt Gitta előadására szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt. 
A belépés ingyenes!
További információ: Kertai Nóra 
30/6643293
Az Egészségfejlesztési Iroda és 
az Adventista Egyház támo-
gatásával.

Csecsemő- és kisgyer-
mek ELSŐSEGÉLY-

NYÚJTÓ TANFOLYAM 
2017. október 13., péntek 15-18 óráig 
A tanfolyamon a legkisebbek ellátásán 
túl általános, bárhol, bárkin alkalmaz-
ható módszereket tanulhatnak a részt-
vevők.
A tanfolyam ingyenes!
A férőhely korlátozott, ezért előzetes 
bejelentkezés szükséges személyesen a 
védőnőknél, illetve a 06 78 311 704-es 
telefonszámon.
A gyakorlatok elsajátításához játékbabát 
mindenki vigyen magával! • légzésvizs-
gálat, újraélesztés
• eszméletlen, jól légző sérült ellátása
• stabil oldafektetés
• légúti idegentest eltávolítása
• vérzéscsillapítás
• égés elsősegélye
• lázcsillapítás és lázgörcs kezelése
• csípések és mérgezés ellátása
Helyszín: Egészségfejlesztési Iroda (Kis-
kőrös, Árpád u. 8.)

UNICUM LAUDE KONCERT

Jótékonysági hengverseny a kiskőrösi 
Baptista Gyülekezet orgonájáért 
2017. október 15. vasárnap 17 óra
Helyszín: Kiskőrösi Baptista Imaház (Kis-
kőrös, Kálvin u. 6.)
A belépés díjtalan.

A VARÁZSGOMBÁTÓL A  
KÉMIAI TERRORIZMUSIG
Október 20-án, 
pénteken 
18 órától dr. 
Zacher Gábor 
toxikológus tart 
előadást a Pető-
fi Sándor Műve-
lődési Központ-
ban az Egészség-
fejlesztési iroda 
szervezésében.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött, a belépésre jogosító jegyek átve-
hetőek a művelődési központban vagy 
az Egészségfejlesztési irodában.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

III. KEMENCÉS GASZTRONÓ-
MIAI FESZTIVÁL
2017. november 11.
Az idei évben harmadik alkalommal 
kerül megrendezésre a Kemencés és 
Gasztronómia Fesztivál Kiskőrösön a Pe-
tőfi téren.

A várható programok:
10:00 Portéka Színpad produkciója 
11:00 Liba futam kezdete
11:00-11:10 Mohácsi Úti Óvoda műsora
11:30 Családi sorverseny
11:10-12:00 A SZÓ-LA-M Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Néptánccsoportjainak 
műsora
13:00-14:00 Szivárvány Néptánc Együt-
tes
14:00-15:00 Szlovák Nemzetiségi Nép-
dalkör és Citerazenekar műsora
15:00 Újboráldás / Savanyúság szépség-
verseny eredmény hirdetés
16:00 „Lesz még szőlő, lesz még lágy ke-
nyér!” – Galda Levente és Barátainak 
énekes-táncos-zenés esztrád műsora
18:00 Márkó Ákos gitárestje
19:15 Marót Viki és a Nova Kultúr Ze-
nekar
Az eseményt elsősorban a közös ke-
mencében való sütés fogja különleges-
sé varázsolni, de olyan interaktív, él-
ményszerű, a bevonódást ösztönző mó-
don, hogy minden korosztály számára 
vonzó programot kínáljon.
Az ínyencek az újbor és a must kóstolá-
sát sem hagyhatják ki.
A fesztiválon a kézműves kiállítók mel-
lett helyi és környékbeli kistermelők, bo-
rászatok is képviseltetik majd magukat.
Bővebb információ az esemény 
facebook oldalán: III. Kemencés és 
Gasztronómiai Fesztivál

www.kiskoros.hu

KISKŐRÖSI PROGRAMOKCIRÓKA  
BÁBSZÍNHÁZ

NAGYTEREM

A VADHATTYÚ
A történet egy testvérpárról, Borókáról 
és Boldizsárról szól, akik a végsőkig ki-
tartanak egymás mellett. Boróka, hogy 
megtörje a bátyját sújtó szörnyűséges 
átkot, egy különös sugallatra csalán-
ból kezd inget szőni a számára. Amíg el 
nem készül az ing, Boróka nem szólal-
hat meg. Az sem könnyíti meg a hely-
zetét, hogy a furcsa, néma lányt nem 
nézik jó szemmel új otthonában, a túl-
parti királyságban. Ráadásul a király 
anyjának az sem tetszik, hogy a fia, Se-
bestyén király egyre közelebb kerül a 
lányhoz, ahelyett, hogy az országban 
dúló szárazság megoldására összpon-
tosítana. Ezért az anyakirálynő kétség-

beesett lépésre szánja el magát…

október 9. hétfő 14 óra
október 10. kedd 14 óra
október 11. szerda 14 óra
október 12. csütörtök 14 óra
október 13. péntek 14 óra
október 15. vasárnap 10:30 óra 
október 16. hétfő 14 óra 
október 17. kedd 14 óra
október  18. szerda 14 óra 
október 19. csütörtök 14 óra
október 20. péntek 14 óra
október 24. kedd 14 óra
október 25. szerda 14 óra
október 26. csütörtök 14 óra 
október 27. péntek 14 óra

EBCSONT ÉS NYÚLCIPŐ 
október 19. csütörtök 10 óra
október 20. péntek 10 óra
október 24. kedd 10 óra
október 26. csütörtök 10 óra 

KUKUCS! – első színházi élmény 4 
éven aluliaknak (összetolt nézőtér)  

október 29. vasárnap 9:30 és 11 óra 

KISTEREM

KENYÉRBŐL KELT MESE
október 22. vasárnap 9:30 és 11 óra

Kecskemét, Budai u. 15. 
06-76/482-217, Fax:76/486-635 

ciroka@ciroka.hu,
www.ciroka.hu

TOUREX SPA
Wellness- és Gyógyturisztikai  
kiállítás és Országos Természet-
gyógyász Napok

2017. november 18-19., Kecskemét,
Hírös Agóra Kulturális Központ

Ünnepélyes megnyitó: 
2017. november 18. szombat 10 óra 
A kiállításra a belépés ingyenes!
Az előadásokra a napijegy 500 Ft, mely-
hez 1 tombolaszelvény az AJÁNDÉK. 

Mindkét nap TOMBOLA húzás lesz!  
A tombola ára: 500 Ft.
A rendezvényen helyet kapnak gyógy-
fürdők, gyógyszállók és egyéb wellness 
szolgáltatók. 
Kiváló szakemberek állnak a látogatók 
rendelkezésére: természetgyógyászok, 
kineziológus, gyógynövény szakértő, 
grafológus, gyermekrajz elemző, aszt-
rológus, számmisztikus, állapotfelmé-
rők, csontkovács, alternatív mozgás- és 
masszázs terapeuta, reflexológus.
A rendezvényt előadássorozat is színesíti.
Programok széles választékából válogat-
hatnak a látogatók, pl.: jóga, masszázs, 
meditációs technikák, termékbemuta-
tók és bio élelmiszerek kóstoltatása...

További információ: 
www.countypress.hu
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OKTÓBERI PROGRAMOK

Október 13. (péntek) 19.00
Tévé Laci - a világ és ami helyette van 
-Hadházi László önálló estje
Belépő: 2.900 Ft
Jegy még korlátozott számban kapható!

Október 14. (szombat) 9.00-11.00
Fabrikáló - Kreatív 
kézművesfoglalkozás a könyvtárban. 
A foglalkozáson való részvétel: 200 Ft/
alkalom/fő

Október 14. (szombat) 9.00 és 14.00
Tűzzománc szakkör - Skultéti Árpád 
képzőművész vezetésével
Helyszín: Művelődési Ház - Műhely
Részvételi díj: 1500 Ft/fő/alkalom

Október 14. (szombat) 14.00 
Ékszerkészítő szakkör - Czigány Erika 
ékszerkészítő vezetésével
Helyszín: Művelődési Ház - Műhely
Anyagköltség: 1000 Ft/fő/alkalom

Október 19. (csütörtök) 10.00
Babás jóga a könyvtárban
Előzetes jelentkezés szükséges!

Október 20. (péntek) 17.00
Élet virága - Szeretet 
Életmód beszélgetések Rimóczi Klára 
jógaoktatóval
Részvétel ingyenes! 

Október 20. (péntek) 19.00 
Abigél titkai - töredékek  
Szabó Magda életművéből

Piros Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas, Ér-
demes művész estje 
100 éve született Szabó Magda emlé-
kére
Belépő: október 14-ig: 1.500 Ft
október 15-20-ig: 2.000 Ft

Október 21. (szombat) 9.00
Zenés foglalkozás Gazsival

Október 21. (szombat) 14.00
Fazekas szakkör
Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas veze-
tésével
Helyszín: Művelődési Ház - Műhely

Október 21. (szombat) 14.00
Papírfonás
Vezeti: Varga Ibolya 
Részvétel ingyenes

Október 23. (hétfő) 10.00 
Városi ünnepség

Október 28. (szombat) 9.00 és 14.00
Tűzzománc szakkör  
Skultéti Árpád képzőművész vezeté-
sével
Helyszín: Művelődési Ház - Műhely
Részvételi díj: 1500 Ft/fő/alkalom

Október 28. (szombat) 14.00
Patchwork klub
Vezeti: Kis Katalin 
Részvétel ingyenes!

Lajosmizse, Szabdság tér 12.
www.lmizsekultura.hu

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KATONA JÓZSEF 
SZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ

HESSMESE 
október 11. szerda 15.00 Illyés Gy. b.
október 19. csütörtök 15.00 Mikszáth K.b.
október 26. csütörtök 15.00 Szabó L.b.

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

október 10. kedd 19.00 Dajka M.b.
október 13. péntek 19.00 Bessenyei Gy.b.
október 14. szombat 19.00 Berky L.b.
október 15. vasárnap 15.00 Gomba-
szögi E.b.
október 17. kedd 19.00 Gózon Gy.b.
október 18. szerda 19.00 Kiss M.b.
október 20. péntek 19.00 Bérletszünet
október 25. szerda 19.00 Latabár K.b.
október 27. péntek 19.00 Németh L.b.

CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG
október 28. szombat 19.00 Bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ  
KAMARASZÍNHÁZ

A KÉPZELT BETEG 
október 18. szerda 19.00
október 19. csütörtök 19.00

BALETT+ KŐSZEGI ÁKOS
október 12. csütörtök 19.00 Bemutató
október 14. szombat 15.00

BOLERO vers-tánc-színház
október 21. szombat 19.00

BALETT+ KODÁLY
október 24. kedd 19.00

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
október 26. csütörtök 15.00
október 31. kedd 19.00

RUSZT JÓZSEF  
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

ACÉLMAGNÓLIÁK
október 15. vasárnap 19.00 
október 22. vasárnap 15.00

APÁTLANUL (PLATONOV)
október 24. kedd 19.00
október 28. szombat 19.00

Kecskemét, Katona J. tér 5. 
Tel.: 76/501-170,

www.kecskemetikatona.hu

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
OKTÓBERI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS

Október 13-án, pénteken 21 órától 
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉSRE várják kedves 
Vendégeiket a Kecskeméti Fürdőben, 
ahol a legjobb zenékre csobbanhatnak 
és bulizhatnak!
Nyitvatartás: 21:00-01:00-ig, medence 
zárás 00:30-kor
Jegyértékesítés kezdete: 20:30

Belépőjegyek:
NORMÁL BELÉPŐ: 14 év felett 1.300 
Ft/fő, 14 év alatt 900 Ft/fő.
A normál belépőjeggyel az alábbi szol-
gáltatások vehetők igénybe:
• benti és kinti élménymedencék,
• jakuzzi,
• csúszdák,
• benti termál medence,
• 25 méteres úszómedence,
• karibi terasz, panoráma medence.
SZAUNAVILÁG HASZNÁLATÁRA IS 
FELJOGOSÍTÓ BELÉPŐJEGY: 14 év felett 
1.700 Ft/fő, 14 év alatt 1.300 Ft/fő.
Felhívják kedves Vendégeik figyel-
mét, hogy a szaunák használatát 14 
éves kortól ajánlják, ugyanakkor a 
szaunavilág további szolgáltatásai (pl.: 
sószoba, jakuzzi) 14 éves kor alatt, fel-
nőtt felügyelete mellett is igénybe ve-
hetők.
A rendezvényen a belső étterem és a 
karibi teraszon található koktélbár is 
üzemel.

MAGYAR FÜRDŐKULTÚRA NAPJA
október 14. szombat 10:00-21:00
PROGRAMOK:
• Játékos, ügyességi feladatok gyere-
keknek 10-18 óra között
• Kézműves foglalkozások 10-18 óra 
között
• Gyertyafényes termálfürdőzés - sö-
tétedés után a kültéri termál meden-
cében

SZAUNAPROGRAMOK
• 18.00 gyógynövényes olajok
• 18.45 só
• 19.30 kávékrém
(A szauna felöntésekre kiegészítő szau-
na jegy szükséges. 1 felöntés 500 Ft, 3 
felöntés 1.000 Ft.)
A szervezők a programváltoztatás jo-
gát fenntartják.
Szeretettel várják kedves Vendégeiket!

Kecskemét, Csabai Géza krt. 5. 
www.kecskemetifurdo.hu

Tel.: 76/500-320

HÍRÖS AGÓRA 
IFJÚSÁGI OTTHON
ÚJDONSÁG!
Október 10. kedd 17.30-20.00 óráig
KREATÍV CSALÁDI MANDALA  
KÉSZÍTŐ WORKSHOP

Október 11. szerda 9, 10.45, 14 óra-
kor
VARÁZSSZŐNYEG
SZÜRETELNEK, ÉNEKELNEK, LÁT-
TÁL-E MÁR ENNÉL SZEBBET?

Október 14. szombat 9.15 órakor
ZENEKUCKÓ - 1. foglalkozás

Október 14. szombat 16 órakor
CSALÁDI BÁBSZÍNHÁZ - A HÁROM 
KÍVÁNSÁG
Bábjáték, dalok, mondókák, bábké-
szítés. A foglalkozásokat 3 éves kortól 
ajánlják!
Vezeti: Szirtes Józsefné bábos-
játszóházvezető

HÍRÖS AGÓRA 
OTTHON MOZI

október 11., szerda 19 óra
Keresztül Európán
TOMPOS KÁTYA koncert
Közreműködik: Hrutka Róbert és 
Kalmus Felicián
Belépődíj: 3.200 Ft elővételben, a kon-
cert napján 4.000 Ft

Kecskemét, Kossuth tér 4.
Tel.: 76/481-686

HÍRÖS AGÓRA 
KULTURÁLIS 
KÖZPONT
október 14-22.
VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS
Látogatható: naponta 9.00 és 18.00 
óra között
Belépődíj: Felnőtt 600 Ft, Diák- és 
nyugdíjas 400 Ft, Csoportos (15 fő fe-
lett) 300 Ft

október 17., kedd 18 óra
Világkép – KEPES ANDRÁS előadása
Belépődíj: 1.800 Ft

Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.,
Tel.: 76/503-880,

www.hirosagora.hu 
hirosagora@hirosagora.hu



4 2017. október 09.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
LÓRÁNT JÁNOS DEMETER 80-1

Munkácsy-díjas, Érdemes Művész ret-
rospektív kiállítása.
Látogatható: november 15-ig

A HAGYOMÁNY BŰVÖLETÉBEN - 65 
ÉVES A KECSKEMÉTI DÍSZÍTŐMŰVÉSZ 
SZAKKÖR

A jubileumi kiállításon a szakkör 
tagjainakmunkáiból, a különböző 
néprajzitájegységek hímzéseiből látha-
tunk válogatást.
Kiállítás megnyitó: október 20. 15:00
Látogatható: december 8-ig

KÉZMŰVES MŰHELY
Őszi Kézműves Napközi 
(6-12 éves korig)
október 30. - november 3.
A szerdai ünnepnap kivételével várják 
a gyerekeket. Sok játékot, színes prog-
ramot, kézműves foglalkozásokat kínál-
nak. Délelőtt kiskukta programok (tész-
ta-, derelyekészítés, gombócfőzés), dél-
után tökfaragás, agyagozás, termény-
dísz- készítés.  
Foglalkozásvezető: Vágó Piros
Részvételi díj: 3200,-Ft/nap. 
A részvételi díj a napi 2 foglalkozást, 
meleg teát és az ebédet fedezi.
Bővebb információk a honlapon, vagy 
Vágó Pirosnál (76/327-203).

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS A MA-
GYAR NÉPI KÉZMŰVESSÉGBEN
- fazekasság, hímzés, szövés, faragás, 
népi kismesterségek

KAMARA KIÁLLÍTÁSOK
• Kalotaszeg
• Polyák Ferenc fafaragó kiállítása

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR
Hazánk népi hímzéskultúrájával ismer-
kednek meg minden kedden 14-16 kö-
zött Mucsi Jenőné népi iparművész ve-
zetésével.

Kecskemét, Serfőző u. 19.
www.nepiiparmuveszet.hu

76/327-203, 76/506-108

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

SZÓRAKATÉNUSZ 
JÁTÉKMÚZEUM ÉS 
MŰHELY
Október 14. szombat 10.00–12.00 és 
14.30–16.30 
Papír paprikajancsi készítés

Október 20. péntek 10.00-16.00 
Szóraka Tanoda - kézművesség fel-
nőtteknek
Vezeti: Pócs Judit nemezművész 
Előre jelentkezés szükséges!

Október 21. szombat 10.00–12.00 
Nemezékszerek

Október 21. szombat 16.00–17.30 
Aprók tánca – kukoricamorzsoló
Kézművesség: játékok csutkából

Október 28. szombat 10.00–12.00 és 
14.30–16.30
Agyagjátékok: levélmintás szappan-
tartó

Október 28. szombat 10.00–16.30 
Társasjáték nap

Kecskemét, Gáspár András utca 11.
www.facebook.com/szoraka

www.szorakatenusz.hu
Tel.: 76/481 469

MI VAN A DOBOZBAN?
Szeptember 22-én zárult a Ciróka Bábszínház kiállítása a Malom Központban. 
A több mint 80 bábból álló tárlatot, amelyen a nemrég bemutatott darabok sze-
replői mellett 20 évvel ezelőtti előadások mesehősei is láthatóak voltak, három hét 
alatt közel 600 látogató csodálta meg.  Izgalmas kalandjátékra is benevezhettek az 
érdeklődők, a farmervásár napján tizenöt szökevényt kellett felkutatniuk a bevásár-
ló központ területén.

A kalandoknak azonban még nincs vége, a napokban ugyanis egy rejtélyes csomag 
érkezett! Egyelőre senkinek sejtelme sincs, ki, vagy mi lehet benne? 

A Ciróka Bábszínház játékra invitálja azokat, akik kíváncsiak a doboz tartal-
mára: írják le, és küldjék el nekik ötleteiket, mit rejt a doboz és vajon honnan 
érkezett! 

A legjobb történetekért kedvezményes bábszínházi belépőre jogosító „Jótett he-
lyébe jót várj!” kártya jár cserébe, a nyertes pedig meghívást kap a Ciróka novem-
beri premierjére!

Ötleteiteket október 27-ig juttathatjátok el a ciroka@ciroka.hu 
email címre, vagy személyesen, a Budai utca 15-be.

TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK
Minden kedden és csütörtökön 
Aquafitness a Tisza-parti Gyógy-és Él-
ményfürdőben

2017. szeptember 15. és november 
15. között
"Dús kincséből”
Gyülekezetünk emlékei kiállítás a Re-
formátus Iskola Galériájában

Októberi könyvbörzék
Október 14. 
Művészeti könyvek
október 21. 
'56-os könyvek
október 28. 
Új Agave-könyvek
Használt könyvek egységesen 200 Ft, 
új könyvek 400 Ft, akciós könyek 100 Ft 
adomány ellenében elvihetőek.
A börze bevételét az alábbi progra-
mokra fordítják: 
• Könyvkóstolók
• Ókécskei Zenés Esték koncertso-
rozat.
Helyszín: Arany János Művelődési Köz-
pont, Tiszakécske
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Szolgáltatók

Egy kis faházikó amellett, hogy praktikus még éke is lehet kertünknek. A faház iga-
zán természetközeli, jól passzol a kerthez. A lazúrozást érdemes olyan színnel tenni, 
ami illik a kertben lévő többi fabútorhoz.

Azonban jogosan merül fel a kérdés, hogy engedélyköteles-e egy ilyen kis tároló? El-
vileg 10m2-t nem meghaladó tárolókhoz nincs szükség engedélyre, de azért érdemes 
a helyi önkormányzat építési osztályának a véleményét is kikérni. Ilyenkor figyelni 
kell a telek beépíthetőségére és a kamra elhelyezésére is.

Szinte minden barkácsáruház vagy faipari vállalkozás kínálatában megtalálhatóak a lapra 
szerelt fatárolók. A tárolókhoz teljes műszaki leírás és építési útmutató jár. Arra azonban 
számítani kell, hogy nem felületkezeltek, így a védelemről nekünk kell gondoskodnunk. 
Az ajtók, pedig sokszor megerősítést igényelnek. Az alapra vonatkozólag be kell tartani a 
a gyártók ajánlását. Vannak padló nélküli típusok, öntött betonalapra vagy betontuskóra 
állíthatóak és a padlót magában foglaló változatok is. Bizonyos gyártók költség fejében a 
felállítást is vállalják, azonban a saját magunk általi összeállítás sem bonyolult. 

A tárolót mi is készíthetjük azonban a pénzmegtakarítás nem mindeig jelentős. Mi-
nőségi faanyagból érdemes dolgozni, ami nem olcsó. Egy kamra elkészítése sok mun-
kával jár, előnye viszont, hogy igény szerint alakítható. Ne feledjük, hogy faszerkezet 
összeállításban való jártasságot és sok szerszámot is igényel! A stabil szerkezethez raj-
zot kell készítenünk, amellyel a faanyag mennyiségét is meghatározzuk. Fakereske-
désben már gyalult árut válasszunk, mivel az utólagos megmunkálás hosszadalmas. 
Körültekintően kell meghatározni az alap típusát és a tető lejtését is. Legalább 15 fo-
kos lejtő legyen és az ereszcsatorna kivezetését érdemes esővíztárolóba vezetni, hogy 
locsoláshoz felhasználhassuk. Sajátkezűleg vagy megvásárolva a faház mindenkép-
pen praktikus és mutatós megoldása lesz a kerti szerszámtárolásnak.

Önnek nincs más dolga csak, hogy eldöntse, új bútort szeretne kapni 
vagy felújíttatja a régit. Nekünk mindkét esetben az Ön bútora a leg-
fontosabb, hogy elvárásainak megfelelően készítsük el.

A cég a legkiválóbb kárpitanyagokkal dolgozik, a legnagyobb szakér-
telemmel, amelyek biztosítják az első osztályú minőséget. A vásárlók 
3500- féle szövetből, műbőrből és többféle bútorbőrből válogathatnak. 

Új ülőgarnitúra rendelés esetén a hatalmas elemválasztéknak köszön-
hetően a hagyományos variációk mellett lehetőség van egyedi mére-
tű és összeállítású bútort is gyártani. Klasszikus és modern garnitúrák 
egyaránt kaphatóak.

Egy nappali vérfrissítéséhez sokszor a meglévő bútor átkárpitozása is 
elég. A Sziti-Bútor ebben is segít. Kárpitos bútorok teljes, akár szerke-
zeti felújítását is vállalják. 

Szövettel borított bútor esetén érdemes figyelni a kopásállóságra. A 
mai elvárásoknak megfelelően lehetőség van vízzel tisztítható szövet 
választására is. 

Az üzletben a bőr garnitúrák ápolására is felhívják a vevők figyelmét. 
A bőr természetes anyag, idővel megnyúlhat, ráncolódhat. 
Ezért szüksége van a bőrápoló általi tisztításra legalább évente kétszer. 
Illetve ügyelni kell arra, hogy ne legyen a bőrbútor közvetlen napfény-
nek kitéve, mert kiszáradhat és színét vesztheti. 

Ez a gondoskodás növeli a bútor élettartamát és segít abban, hogy mi-
nél tovább a nappali dísze maradhasson.

Sziti-Bútor,  
Kecskemét, Bethlen krt. 60. 

Tel.: 06-70/247-47-47

Egy kertes ház udvarán nem csak a sütögetőnek, medencének 
akad hely, hanem egy szerszámtároló faházikónak is. A szép kert 
munkával jár, a kertészkedéshez pedig nem kevés szerszám és 
gép kell, amelyet tárolnunk is kell valahol.

Az ülőgarnitúra meghatározza a lakás-nappali hangulatát, szerves része a családi életünknek. Kovács Tibor 
cégvezető 23 éves bőr- és szövet ülőgarnitúra gyártási tapasztalattal vezeti a 4,5 éve nyílt kecskeméti minta-
boltot, ahol ülőgarnitúrákon kívül szivacsot, matracot és szöveteket is forgalmaznak.

Tárolás a kertben 

Kárpitozott bútorok a Sziti-Bútortól

NYÍLÁSZÁRÓ TECHNIKA 

AJTÓ - AblAk - redőny

szúnyog-
háló

garázs-
kapuk

fa nyílás-
zárók

redőny
külső és 

belsőtokos

ajtó
kültéri 

ablak
gyártás és

forgalmazás

látogasson el bemutatótermünkbe:

kecskeméT, IzsákI u. 31
AHOL FOLyAmAtOs AkciókkAL várjuk!

06 30/428-1252 • 06 20/954-2660
www.uvegkocka.hu

Ingyenes helyszínI felmérés! hívjon még ma!
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A D Á S - V É T E L

ÉREMBOLT vásáro l  rég i 
pénzeket ,  k i tünte téseket , 
bé lyeggyű j teményt ,  ké-
pes lapokat ,  pap í r rég isé-
get  és  mi l i tá r is  tá rgya-
kat .  Kecskemét ,  Ceg lé-
d i  u .  74.  06-20/573-2599  
www.krozus .gpor ta l .hu

V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bá-
dogos  gépeket ,  é lha j l í tó t , 
fú rógépet ,  gépsatu t ,  ü l -
lő t ,  CO hegesz tő t ,  műsze-
részesz tergát ,  marógépet , 
kompresszor t ,  inver ter t ,  k is 
gépeket .  0670/624-5475

I N G A T L A N

IZSÁKON,  110 nm-es,  3 
szobás ,  igényes  csa lá-
d i  ház  e ladó.  Ár :  14 ,9  MFt  
Te l :  70/686-5148

KECSKEMÉT be lvárosában 
1  em. ,  54 nm erké lyes  2 
szobás  lakás  garázzsa l  e l -
adó!  Ár :  19 ,9  MFt  Te leon: 
70/686-5149

KATONATELEPEN,  6000 nm 
te lken,  86 nm-es ú j  ép í tésű 
nappa l i  +3 fé lszobás  csa lá-
d i  ház  e ladó.  Ár :  25 .99 MFt 
Te l :  70/198-2729

KATONATELEPEN CSOK-
os  ú j ,  123 nm,  nappa l i  + 
4  szobás ,  dup la  fürdőszo-
bás  ház  ép í tése  kezdő-
d ik .  Ár :  34 .99 MFt  Te le fon :  
70/198-2729

KECSKEMÉTEN be lváros i , 
175 nm-es fe lú j í to t t  3  szo-
ba,  ebéd lő ,  té l iker tes  po l -
gár i  ház  e ladó.  34,9  MFt 
70/686-5151

HETÉNYEGYHÁZÁN 700 nm-
es te lken e ladó három sz in-
tes  314,6  nm-es csa lád i 
ház  39,9  MFt  70/686-5151 

VACSIKÖZBEN,  az  ABC mel-
le t t ,  nappa l i ,  4  szobás ,  igé-
nyes  ház ,  üz le t te l  e ladó.  Ár : 
42 ,9  MFt  70/686-5151 

HELVÉCIA I  ú t  mel le t t  3000 
nm ép í tés i  te lek  te rvdoku-
mentác ióva l  e ladó Ár :  11 
MFt  Te l . :  70/686-5149

ÁGASEGYHÁZÁN a  Rózsa 
Ferenc u tcában 1 .617 nm-
es ép í tés i  te lek  e ladó.  Ár : 
1 ,2  MFt  Te l . :  70/683-7015

HELVÉCIÁN 4837 m2 te-
lek  10% beép í thetőségge l 
ú j  házak közöt t  e ladó.  Ár . : 
6 ,29 MFt  Te l . :  70/686-5150

KECSKEMÉT BELVÁROSBAN 
2017-es  ép í tésű ,  241 nm-
es,  2  sz in tes  5  szobás  igé-
nyes  csa lád i  ház  e ladó.   Ár : 
78  MFt  Te l :  70/198-2729

KECSKEMÉT BELVÁROS-
BAN 215 nm-es te lken 60 
nm-es k ivá ló ,  kedve l t  he-
lyen lévő  kü lső  por tás 
ház  e ladó.  Ár :  19 ,99 MFt  
Te l :  70/198-2729

FÜLÖPSZÁLLÁSON 1059 
nm te lken,  80 nm,  2  szo-
bás  csa lád i  ház  garázs-
zsa l ,  á ron  a lu l  e ladó.  I .á r : 
3  MFt  30/197-6543KECS-
KEMÉT Ménte lek  be l te rü le-
tén  fe lú j í to t t ,  sz igete l t ,  84 
nm csa lád i  ház  e ladó.  I .á r : 
19 ,5  MFt  30/576-4203

LAJOSMIZSÉN e ladó,  60 nm 
2 szobás  csa lád i  ház ,  468 
nm te lekke l  a  vasútá l lo-
más köze lében.  Iá :  6 ,9  MFt 
3 0 / 6 1 6 - 0 6 6 3 N A G Y K Ő R Ö S -
ÖN ker tvárosában fö ldsz in-
t i ,  fe lú j í to t t  64  nm lakás 
garázzsa l ,  sa já t  ker t te l ,  tá-
ro lóva l  e ladó.  I .á r :  16 ,2  MFt 
30/576-9476

NAGYKŐRÖS csendes ré-
szén 500 nm te lken,  60 nm 
2 szobás  jó  á l lapotú  össz-
komfor tos  csa lád i  ház  e l -
adó.  I .á r :  6 ,9  MFt .  Te le fon : 
30/576-9476

S Z O L G Á L T A T Á S

REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes-
körű  jav í tás ,  gur tn icsere . 
Prec íz  munka,  kedve-
ző  ár .  06-20/624-1272,  
06-70/265-6065

FÖLDMUNKAGÉPEK bérbe-
adása,  fö ldmunkák e lvégzé-
se ,  te reprendezés .  Bérszá l -
l í tás :  sóder ,  cement ,  egyéb 
anyagok.  0670/942-7776

REDŐNY szerv iz !  Lesza-
kadt ,  nem működő redőnyök 
te l jeskörű  jav í tása ,  gur tn ik 
cseré je .  06-20/543-6161, 
06-30/919-0446

VÍZ-GÁZ és  fű tés  szere lés 
kedvező áron,  ruga lmas, 
megbízható  munkavégzés-
se l .  0670/942-77-76

REDŐNYMESTER Redőny, 
re luxa ,  szúnyoghá ló  ja-
v í tása-cseré je  garanc iá-
va l .  Gur tn i  és  zs inór  csere ! 
Te l . :06-70/658-3516

Á L L Á S T  K Í N Á L

A KNOTT-TECHNIK-FLEX 
Kf t .  munkatársakat  keres : 
karbantar tókat :  1  vagy  3 
műszakba,  szakképzet tség-
ge l ,  tapasz ta la t ta l .  Fém-
megmunká lóba:  gyár táskö-
z i  e l lenőr t ,  MEO vezető t , 
gépbeá l l í tó t  ( szakmai  vég-
zet tségge l ) ,  anyagmozga-
tó t  (nappa l i  műszakba) ,  be-
tan í to t t  fémmegmunká ló-
kat .  Fe lü le tkeze lőbe:  fes-
tősorhoz  üzemel te tő t ,  sor-
leszedőt ,  homokfúvó be-
rendezést  keze lő  ko l légát , 
hegesz tő t  szakképzet tség 
né lkü l  i s !  Ami t  k íná lunk:  f i x 
a lapbér  vagy  szakmunkás 
bér ,  3  műszakos  és  hétvé-
g i  pó t lékok,  u tazás  té r í tés , 
ca fe ter ia ,  je len lé t i  bónusz . 
Ami t  várunk:  prec íz  mun-
kavégzés ,  szabá lye lvek  be-
tar tása ,  szorga lom.  Je-
lentkezés :  Ceg léden,  Pest i 
ú t  76.  c ímen,  i rodánkban. 
+3670/341-7577

A KECSKEMÉTI  Br i l l  K f t . 
gyakor la t ta l  rende lke-
ző ,  megbízható  AUTÓMO-
SÓ és  AUTÓSZERELŐ mun-
katársat  keres .  Je lentke-
zés :  gy jauch@br i l lk f t .hu , 
06-30/967-4552

KECSKEMÉTI  ép í tő ipar i  cég 
kőműves segédmunkást , 
fes tő t  keres  azonna l i  kez-
désse l .  0670/942-77-76

HEGESZTŐKET keresünk 
Ceg lédre !  Szakképzet t -
ség né lkü l  i s !  Van i l ye t  té-
ren  tapasz ta la ta?  Úgy  érz i , 
megá l lná  a  he lyé t?  Ha be-
vá l ik ,  b iz tos í t juk ,  hogy 
megkap ja  a  végzet tséget 
i s !  Je lentkezzen még ma! 
KNOTT-TECHNIK-FLEX Kf t . 
2700 Ceg léd ,  Pest i  ú t  76. 
+3670/341-7577 (a lap-
bér  vagy  szakmunkás bér , 
műszakpót lék ,  je len lé t i 
bónusz ,  ca fe ter ia ,  u tazás-
tér í tés )

Tervezhető ,  kor rekt  bére-
zésse l ,  egyszerű ,  HÖLGYEK 
számára  is  könnyen e lvé-
gezhető ,  hosszú távú  be-
je lente t t  munkav iszonyt  k í -
ná lunk Kecskeméten!  F i -
ze te t t  be tanu lás i  időszak, 
több műszakos  munkavég-
zés ,  modern  sz ínvona las 
munkakörnyezet .  K iemel-
kedő bónusz  rendszer ,  hé t-
fő tő l -péntek ig  ta r tó  munka-
végzés!  Te l . :  06309813301

Azonna l i  kezdés i  lehető-
ségge l ,  p róba időn be lü l  i s 
min imum net tó  150-170 
ezer  fo r in tos  kereset i  le-
hetőségge l  keresünk mun-
kavá l la lókat  operá tor  poz í -
c ióba,  Kecskemétre .  P lusz 
ca fe ter ia  ju t ta tás  net tó 
33.000Ft  összegben.  Vá-
lasz tható  műszakrend,  in-
gyenes  céges  busz jára-
tok ,  hosszú távú  be je len-
te t t  munkav iszony .  Je lent-
kezzen most :06209560131. 

Kecskemét i  in tézmények-
be keresünk te l jes  és  rész-
munka időben takar í tó  mun-
kavá l la lókat  egy  vagy  több 
műszakos  munkavégzés-
re .  Munkatársa ink  részére 
hosszú távú  munka lehető-
séget  b iz tos í tunk.  E lvárá-
sok:  Öná l ló ,  igényes ,  t i sz-
ta  munkavégzés .  Bérezés 
és  munkába járás  té r í tése  a 
Munka törvénykönyve sze-
r in t .  Je lentkezn i  emai l  c í -
men:  bere lszamolas60@
gmai l .com,  és  te le fonon: 
20/578-3161 munkanap-
okon 8-16 óra  közöt t .

RAKTÁROSOKNAK ÉS HE-
GESZTŐKNEK k íná lunk mun-
kahe lye t .  Ingyenes  busz-
já ra tokka l ,  a lapbéren fe lü-
l i  k iemelkedő ju t ta tások-
ka l ,  13 .  hav i  f i ze tésse l ,  és 
f i ze te t t  be tanu lás i  időszak-
ka l  képze l i  e l  munkahe ly-
é t?  Ná lunk ez  mind megta-
lá lható .  Te l . :  06309813301

Takar í tó- fe lszo lgá ló t  kere-
sünk,  tapasz ta la t ta l ,  kony-
ha i  gyakor la t ta l  rende lke-
ző ,  munká jára  igényes  ko l -
léganő személyében,  kecs-
kemét i  munkahe ly re ,  hosz-
szú  távra ,  ha tározat lan 
ide jű  munkaszerződésse l . 
Munka idő :  7 .00-15.30- ig , 
hé tvége és  ünnepnapok 
u tán  p ihenőnap já r .  In for-
mác ió :  0620/2565-994 Ön-
é le t ra jzokat  a :  kecskemet@
alkotomuveszet .hu  e-mai l 
c ímre  vár juk

I M P R E S S Z U M

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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KARRIER

A BOSAL Hungary Magyarország és Bács-Kiskun megye egyik 
legdinamikusabb, legstabilabb autóipari nagyvállalata. A világ  
neves autógyárainak (Porsche, VW, TESLA, VOLVO, BMW, Mercedes)  
vonóhorgokat és más alkatrészeket, berendezéseket szállító  
vállalat kecskeméti üzeme most új, elkötelezett munkatársakat  
keres hosszú távra, több műszakos beosztásban:

• BETANÍTOTT HEGESZTŐ ROBOT KEZELŐ
• BETANÍTOTT FÉMIPARI MUNKATÁRS
• CSOMAGOLÓ ÉS ÖSSZESZERELŐ
• GÉPKEZELŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
NE MARADJ LE TE SEM A LEHETŐSÉGRŐL:
• 13. havi fizetés
• 50%-os éjszakai műszakpótlék
• béren felüli cafeteria és bónusz
• ingyenes céges képzések, átképzések
• bejelentett munkaviszony
• ingyenes, bővülő buszjárat

Női és férfi jelentkezéseket egyaránt várunk.
JELENTKEZZ, E-MAILBEN: Job.hungary@bosal.com

VAGY LEVÉLBEN:
Bosal Hungary Kft. HR Osztály
Kecskemét-Kadafalva,
Heliport Ipari Park
Hrsz:11751/43
6000

AKADJ 
RÁNK!

MINDIG LENDÜLETBEN, MINDIG BIZTONSÁGBAN!
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