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A KAFF és a vele párhuzamosan futó 10. Európai Animációs Játékfilm és 
TV-film Fesztivál magyar és európai versenyprogramjában az elmúlt két év 
termésének legjavát mutatja be, de információs és retrospektív programmal is 
várja a közönséget - mondta el a rendezvény keddi budapesti sajtótájékozta-
tóján a KAFF igazgatója.

Mikulás Ferenc kiemelte: a fesztiválon idén már európai televíziós sorozatok is 
versenyeznek. A versenyprogramok zsűrijeiben Dennis Tupicoff ausztrál, Alekszej 
Alekszejev orosz, Hanan Kaminski izraeli, Abi Feijo portugál, Szejed Alireza 
Golpajegani iráni animációs rendezők és Kreet Paljas, az Anilogue Animációs Film-
fesztivál programigazgatója is részt vesz a magyar zsűritagok mellett.

A KAFF idei díszvendége Ausztrália, amelynek animációs művészetét egy öt 
blokkból álló válogatás mutatja be - közölte a fesztiváligazgató.

Mint hozzátette: a panoráma szekciók keretében vetítik a Cartoon d'Or díjnyertes 
filmjeit, az Annecy Filmfesztivál 2015-ös és 2016-os legjobbjait, a Visegrádi 
Animációs Fórum fiatal tehetségeinek filmjeit, továbbá válogatást a Stuttgarti 
Animációs filmes mustráról, valamint iráni, spanyol, kínai animációs rövidfilmes 
összeállításokat. A magyar panoráma program keretében a MOME Anim váloga-
tása is látható lesz.

A KAFF retrospektív vetítésekkel tiszteleg a műfaj nagy alakjai: Fjodor Hitruk, Jirí 
Brdecka, Dargay Attila, Szabó Szabolcs, Foky Ottó, Csermák Tibor, Gyulai Líviusz 
és Szoboszlay Péter előtt.

A reformáció 500. évfordulójára emlékezve bemutatják Richly Zsolt Luther Márton 
életéről szóló rajzfilmsorozatának öt epizódját, amelyből a Ráday Múzeumban 
kiállítás is nyílik, de Gyulai Líviusz, Homolya Gábor és Ulrich Gábor tárlatait is 
megtekinthetik az érdeklődők a fesztivál ideje alatt.

Mikulás Ferenc elmondása szerint a nagyközönség számára a főtéren idén is lesznek 
esti vetítések. Dargay Attila tiszteletére vetíti a fesztivál a Vukot, a Kodály-évfordu-
lóra tekintettel pedig egy igazi klasszikus, a Háry János is szerepel a programban, 
ezt követi a külföldi koprodukcióban készült, Oscar-díjra jelölt A vörös teknős.

A KAFF programjához kapcsolódva idén ötödik alkalommal rendezik meg a nem 
professzionális animációsfilm-készítők versenyét, a SZAFT-ot, melyre három 
kategóriában lehet jelentkezni. A nevezett alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, a 
fesztivál szakmai támogatója a Daazo.com rövidfilmes portál.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere emlékeztetett arra, hogy 
a város története negyven éve összefonódik az ott működő animációs stúdióéval.
A fesztiválra érkező vendégek megismerhetik Magyarország gasztronómiai 
kínálatát is, hiszen a KAFF-fal egy időben tartják a Kecskeméti Barackpálinka- és 
Borfesztivált a város főterén - hívta fel a figyelmet.

Jankovics Marcell animációsfilm-rendező, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
alelnöke elmondta: az MMA kiemelt figyelmet fordít az animációs műfajra, a 
KAFF megrendezését például több mint 7 millió forinttal támogatják idén.

Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszol-
gáltatási igazgatója bejelentette, hogy a közmédia különdíjat is felajánlott: a legjobb 
animációs sorozatot az M2 csatorna műsorra tűzi és pénzdíjjal jutalmazza.

Kollarik Tamás, az NMHH Médiatanácsának tagja emlékeztetett arra, hogy 2011 
óta több mint 1,5 milliárd forintot fordítottak animációs filmek támogatására. A 
médiatanács a KAFF idei versenyprogramjából 51 alkotásnak nyújtott támogatást; 
a legjobb animációs rövidfilm, illetve a legjobb animációs tv-sorozat díjára pedig 
idén 1,5-1,5 millió forintot ajánlottak fel.

MTI

Négyszáz film a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon
Huszonhét országból több mint négyszáz filmet vetítenek június 21. és 25. között a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon (KAFF), 
amelynek idei díszvendége Ausztrália lesz.
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FEL!
FÜGGÖNY 

BERTOLT BRECHT

A SZECSUÁNI  
JÓEMBER 

dráma

BÉKEFFY I. - KELLÉR D. 
KÁLMÁN I. - GÁBOR A. 

CSÁRDÁS- 
KIRÁLYNŐ  

operett

MICHAEL FRAYN

FÜGGÖNY FEL!  
komédia

SARKADI I. - IVÁNKA CS. - SZÖRÉNYI L. - BRÓDY J.

KŐMŰVES KELEMEN  

rockballada

MOLNÁR FERENC

A TESTŐR  
vígjáték

GIMESI DÓRA

HESSMESE 
mese

ANDERSEN

A HÓKIRÁLYNŐ  

táncos mesejáték

NAGYSZÍNHÁZ

TOVÁBBRA IS MŰSORON

GYERMEKELŐADÁSOK

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ 

MOLIÈRE 
KÉPZELT BETEG 
vígjáték

ALFRED JARRY 

ÜBÜ KIRÁLY 
bohózat
 

BALETT 
Rómeó és Júlia 
 
OPERA  
Négyhangú opera

FEDERICO GARCIA LORCA

VÉRNÁSZ 
színmű 
 

CSEHOV 
VÁNYA BÁCSI 
színmű 

SIMON GRAY 

A JÁTÉK VÉGE 
színmű 

BÉRLETEZÉS: 2017. MÁJUS 16. ÉS JÚNIUS 30. KÖZÖTT.  
A RÉGI BÉRLŐK HELYEIT 2017. JÚNIUS 30-IG TARTJUK!  
BÉRLETEZÉS A SZABAD HELYEKRE: 2017. AUGUSZTUS 21-TŐL 

A bérletek megvásárolhatók a színház Szervezési-és jegyirodájában  
(Kecskemét, Katona József tér 5.) Tel.: 76/501-174, 76/501-177, valamint 
a Kelemen László Kamaraszínházban (Hírös Város Turisztikai Központ, Rákóczi út 15.)
  
www.kecskemetikatona.hu   facebook.com/kecskemetikatona

RAY COONEY 
CSALÁD 

ELLEN NINCS 
ORVOSSÁG  

komédia

FRIEDRICH  
SCHILLER

ÁRMÁNY ÉS 
SZERELEM 

színmű

CSEHOV
APÁTLANUL 
(Platonov)  

színmű

BALETT+ 
Kőszegi  

Ákos

BOLERO  
vers-tánc-

színház

RUSZT JÓZSEF  
STÚDIÓ SZÍNHÁZ 

OSZTÁLYTEREM-SZÍNHÁZ

KAI HENSEL 

KLAMM HÁBORÚJA  
monodráma

Fényességet küldeni az emberi szív 
mélységébe: ez a művész hivatása. 
/Robert Schumann/

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
SZÉKELY SZŐNYEGEK ÉS MÁS SZÖVEVÉNYEK
Barcsikné Tercsi Ibolya népi iparművész kiállítása
Ibolya hagyományos gyapjúszövéssel foglalkozik. Folyamatosan képezi magát, így 
ismerkedett meg a székely festékes szőnyegekkel is. Rendszeresen vesz részt gyűj-
tő utakon, továbbképzéseken, melyek hatására a megismert tájegységek és tele-
pülések helyi sajátosságait felhasználja és beépíti saját munkáiba.
Látogatható: június 30-ig

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 24-én a Népi Iparművészeti Gyűjtemény 18-23 óráig tart nyitva.
Ízelítőül a programokból: szerencsepogácsa, kézműves foglalkozás gyerekeknek, 
kézműves bemutatók

A BOR FILOZÓFIÁJA: Rátóti Zoltán és Huzella Péter estje
Időpont: Június 22. (csütörtök) 19.30
A műsorban arra a kérdésre keresünk választ, hogy valóban szükséges-e filozófi-
át gyártani a jó borhoz? Hamvas Béla és Márai Sándor bölcs életszemléletét hívjuk 
segítségül, költők megzenésített bordalainak társaságában. Balassi Bálint, Csoko-
nai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Márai Sándor, Zalán Tibor énekelt versei, vala-
mint népdalok, kocsmadalok és diákdalok hangoznak el az est során. Az előadást 
összekötjük egy borkóstolóval (Damax Kft.) és borbemutatóval (Dabasi Gábor).
Belépő díj: 2.500 Ft Jegyek korlátozott számban kedvezményes áron (2.000 Ft) 
elővételben is megvásárolhatók a helyszínen nyitvatartási időben.
TÁRLATVEZETÉS: bejelentés alapján, magyar nyelven kérhető. Ára: 2.000,- Ft.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS A MAGYAR NÉPI KÉZMŰVESSÉGBEN
– fazekasság, hímzés, szövés, faragás, népi kismesterségek –
KAMARA KIÁLLÍTÁSOK
•KALOTASZEG
•POLYÁK FERENC FAFARAGÓ KIÁLLÍTÁSA

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR
Hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között 
Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével.

Kecskemét, Serfőző u. 19., 76/327-203
muzeum.nepiipar@gmail.com, www.nepiiparmuveszet.hu

TISZAKÉCSKEI PROGRAMOK
KÖNYVBÖRZE az Álomfogó Alapítvánnyal az Arany János Művelődési Központban 
szombatonként 10-18 óráig; Június 17. Versek Június 24. Drámák
Használt könyvek egységesen 200 Ft, új könyvek 400 Ft, akciós könyvek 100 Ft ado-
mány ellenében vihetőek el. A börze bevételét a Könyvkóstolók, Ókécskei Zenés Es-
ték programokra fordítják.

SZÍNEK, HANGULATOK
A Kunszentmártoni Művésztelep Színek, hangulatok című időszaki kiállítása az 
Ókécskei Akotóház (volt gyógyszertár) kiállító termében  
Megtekinthető: 2017. június 30-ig, keddtől péntekig: 14-18 óráig. 
Egyéb időpontban telefonos egyeztetés szükséges a 06-76/441-250-es telefonszámon!
Helyszín: Tiszakécske, Kossuth u. 50.

2017. június 18. 19 óra "DÚS KINCSÉBŐL..." koncert a református templomban
500 év visszhangja nemzedékeken át a tiszakécskei református templomban
Kiss Zoltán - orgona; Kiss Benedek Máté - furulya

TISZAKÉCSKEI LOVASNAP
2017. június 24. Tiszakécske Lovaspálya  Pferdesport Tag, Pferdesportplatz
9:00 Megnyitó; Póni és nagy kettesfogatok akadályhajtása; Lovasbemutató, nép-
tánc és népzenei program
14:00 Póni és nagy kettesfogatok akadályhajtása II.; Polgármesterek, alpolgármes-
terek akadályhajtása; Kécskei fogathajtók fogatkarusszele; Ünnepélyes díjkiosztás
A rendezvény kiegészítő programjai: szabadtéri ételek főzőversenye, légvár, vi-
dámpark, vendéglátó sátor... 
A főzőversenyre várják a baráti társaságok jelentkezését!
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
A rendezvény támogatója: Tiszakécske Város Önkormányzata
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők! A rendezvény látogatása díjmentes! 

www.tiszakecske.hu

HÍRÖS AGÓRA  
IFJÚSÁGI OTTHON 
június 16., péntek 20 óra 
Élj úgy, ahogyan jó!

KOCSIS TIBOR klubkoncertje
Belépődíj: 3.000 Ft elővételben, 
a koncert napján: 3.700 Ft

Támogató: NKA

Helyszín: Ifjúsági Otthon udvara
Jegyek kaphatók a Hírös Agóra Jegy-
pénztáraiban: Hírös Agóra Kulturális 
Központ, Deák F. tér 1. munkanapokon 
14-19 óra között és Hírös Agóra Ifjúsági 
Otthon, Kossuth tér 4. Munkanapokon 
10-13óra és 14-17 óra között.

Online jegyrendelés: hirosagora.hu

FIESTA UDVAR

ZENE - TÁNC – VIDÁMSÁG

Amatőr művészeti csoportok bemu-
tatkozása a Hírös Agóra Ifjúsági Ott-
hon mediterrán hangulatú udvarán

július 5. szerda 20.30 óra
PEZSDÍTŐ NYÁRI RITMUSOK

július 12. szerda 20.30 óra
„AZ ÉLET MAGA A TÁNC...!”

július 19. szerda 20.30 óra
LATIN TÁNCEST RETRO PARTYVAL

július 26. szerda 20.30 óra
TŰZI – JÁTÉK - TÁNCHÁZ

augusztus 2. szerda 20.30 óra
HÖLGYVÁLASZ

Belépődíj mindegyik alkalomra: 
1.000.- Ft/fő

Jegyek válthatók: elővételben az Ifjú-
sági Otthon pénztárában, online jegy-
vásárlás a www.hirosagora.hu oldalon, 
jegyek a helyszínen csak korlátozott 
számban kaphatók.

Együttműködő partnerek és 
támogatók: Otthon Kávézó és Teaház, 
Fáklyás pince
Információ: Csizmadia Ilona 76/481-
523, ilona.csizmadia@hirosagora.hu

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

KISTIGRIS ÉS KISMACKÓ
június 12. hétfő 10 óra
június 13. kedd 10 óra

NYITOTT MŰHELY 
BÁBOS TÁBOR

június 19-23. hétfőtől-péntekig  
8-16 óra között

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
június 24. szombat 18.30-00.45-ig

18.30 óra ESTI MESE +4
Ciróka Bábszínház előadása a  
Nagyteremben

19.15 óra ZENE az Udvaron

20.15 óra +SZEREL +14
Katona-Kamra előadása a Nagyteremben

21.15 óra SEX IN THE BLACK HOLE 
koncertje az Udvaron

22.15 óra ÍGY VOLT +16
Ciróka Bábszínház előadása a 
 Nagyteremben

23.45 óra ZENE az Udvaron

Kapunyitás: 18.15 órakor

Zárás: 01.00 órakor

A férőhelyek száma korlátozott, 
helyfoglalás érkezési sorrendben!

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

ciroka@ciroka.hu 
www.ciroka.hu

KECSKEMÉTI FÜRDŐ 
ÉS STRAND

NYÁRI PROGRAMOK
június 12. hétfő 10.00 - 18.00 
Sulipóló - vízilabdamérkőzések
június 12-16. hétfő-péntek 
U20 férfi vízilabda válogatott edzőtábora
június 17. szombat 
SZEZONNYITÓ STRAND PARTY 
(Esőnap: június 24. szombat )

június 18. vasárnap
MAGYAR ÚSZÁS NAPJA
június 24. szombat 9.30 - 12.00 
OlimpArt - művészek sporttalálkozója 
július 3-4. hétfő-kedd 
Magyar és a szerb férfi vízilabda válo-
gatott közös edzései
július 5. szerda 10.00-12.00 
Magyar–szerb ffi. vízlabda edzőmérkőzés
július 5-8. szerda-szombat 08.00-
13.00, 15.30-19.30 
Gyermek Úszó Országos Bajnokság
július 5-9. szerda-vasárnap
Szerb férfi vízilabda válogatott edzései
július 11-13. kedd-csütörtök 
Orosz férfi vízilabda válogatott edzései 
július 14. péntek 
JÚLIUSI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
július 15. szombat 
Kecskeméti Sportiskola házi úszóversenye
július 16. vasárnap 
CSALÁDI NAP (Esőnap: július 23.)
július 28. péntek 
STRANDOK ÉJSZAKÁJA
augusztus 11. péntek
AUGUSZTUSI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
augusztus 13. vasárnap 
JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI NAP 
(Esőnap: augusztus 20. vasárnap)
augusztus 27. vasárnap 
NYÁRBÚCSÚZTATÓ RETRO PARTY

Kecskemét, 
Csabai Géza krt. 5. 

Tel.: 76/500-320 
www.kecskemetifurdo.hu

5. TRIZOLI JÓTIFUTI JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS 
ÉS BRINGÁZÁS
2017. június 18. vasárnap
2017-ben immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a jótékonysági ese-
mény, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő csalá-
dokra, s tegyen valamit a családok segítéséért. 

Te is tehetsz értük! Legyél az egyesület jótékony futója, bringása 2017. június 18-án! 

Az aktív részvételednek három módja van:
1. Támogatod az eseményt, s részt veszel egyéni vagy csoportos indulóként.
2. Segítőként leszel ott valamelyik frissítőponton, vagy guide leszel.
3. Nem veszel részt fizikálisan az eseményen, de anyagi segítséget nyújtasz egyéni-

leg, vagy csoportosan.

Akikekt várnak: futók, bringások, 
amatőr és profi sportolók, családok, 
kerekesszékesek, fogyatékkal élők. 

Egyéni vagy csoportos indulóként az 57 km-es teljes távot / vagy résztávokat telje-
sítheted futva, bringával, vagy futva/bringával.

Az indulások pontos idejét, helyét az esemény kiírásában lehet majd megtalálni a 
facebook oldalon, vagy a Trizoli Jótifuti Egyesület facebook oldalán.

Útvonal: Kecskemét-Decathlon (5); Ballószög (11,5); 
Ágasegyháza (24); Izsák (32); Páhi (42); Kiskőrös (55)

Gyülekező: Kecskemét Főtér (0 km kőnél) 7:30-tól

Rajt: 9:00 Belvárosi rövid távú futás gyerkekkel, kerekesszékesekkel (kb. 2 km)

Rajt a teljes távhoz: 9:30

TUDNIVALÓK:
Minden településen egy rövid futás/bringázás lesz a gyerkekkel és a megjelent fo-
gyatékkal élőkkel. Adományokat a frissítőállomásokon található adománygyűjtők-
ben lehet elhelyezni. Itt lehet leadni használt sportszereket és játékokat is! Az útvo-
nal végig biztosított, a szervezett kereteket elhagyókért nem vállalnak felelősséget 
a szervezők!

Csatlakozhatsz az egyesület bringás csoportjához, ha kiskőrösi vagy! (Facebook: Kis-
kőrösi Bringalánc)

MINDEN RÉSZTVEVŐNEK REGISZTRÁLNIA KELL!
Regisztrációs díj: 2016. június 16-ig: 3.500 Ft (egényi résztvevő) / 15.000 Ft-tól (cso-
portos résztvevő); 2.000 Ft-tól (támogató - egyéni, vagy csoportos)

Minden esemény követhető a facebook csoportban: Trizoli Jótifuti Egyesület
Az esemény végig rendőri biztosítás mellett zajlik majd.   
Mindenkit szeretettel várnak!

Trizoli Jótifuti Egyesület
www.trizolijotifuti.hu

20/9585-225

KEREGYHÁZI PROGRAMOK, INFORMÁCIÓK
CAMINO HÚNGARO
Seeler Katalin fotókiállítása a magyarországi Szent Jakab zarándokútról
Helyszín: Katona József Művelődési Ház (Kerekegyháza, Szent István tér 12.)
A kiállítás megtekinthető: június 30-ig
"Indulj el, hogy megérkezhess..."

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - KÖNYVTÁRI LELTÁROZÁS
A kerekegyházi könyvtár tájékoztatja kedves Olvasóit, hogy 2017. június 17-től teljes 
körű állományellenőrzést tart!
A leltározás miatt 2017. június 17-től előreláthatólag augusztus 29-ig a könyvtár 
zárva tart, a könyvtári szolgáltatások szünetelnek! Megértésüket köszönik!

NYÁRI TÁBOR
Kerekegyházán a Katona József Művelődési Ház szervezésében.

IDŐPONTOK: 
2017. július  3-7. Jelentkezés június 26-ig a részvételi díj befizetésével.

2017. július 31 - augusztus 4. Jelentkezés július 21-ig a részvételi díj befizetésével.

Helyszín: Katona József Művelődési Ház (Kerekegyháza, Szent István tér 12.)

Részvételi díj: 13.000 Ft/fő/5 nap (A részvételi díj magában foglalja a gyermekek 
napi étkezését és a programok, foglalkozások költségeit.)

Táborvezetők: Ádám Kálmánné, Gyöngyösi Mária, Sáriné Bognár Klára

További információ: a Művelődési Házban (tel.: 76/371-064, 70/452-0912, 
email: muvhaz@kereknet.hu)

www.keregyhaza.hu
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A jó idő beálltával megjelennek a szabadban a rovarok, és 
ezért egyre gyakrabban találkozunk rovarcsípéssel. Leggyak-
rabban a szúnyogcsípéssel, de egyre többször figyelhetünk 
meg kis apró bogarak okozta csípéseket, hangya vagy pók-
csípéseket is. Általában kisebb-nagyobb mértékű viszke-
tő, eritémás ödémát, duzzanatot látunk, és nagyon jellemző 
a csípés közepén látható kis pici bemélyedés, hámhiány:  a 
szúrcsatorna. Egyre többen (főleg a gyerekek) reagálnak he-
lyi allergiás reakcióval, és ilyenkor egészen nagy, ijesztő duz-
zanatot, és a viszketés mellett fájdalmat is észlelhetünk.

Ha a kiütések nappal jelentkeznek, akkor a szabadban található rovarok okoz-
zák, míg ha éjszaka jelentkeznek a pizsamával fedett testrészen, akkor bolha, 
vagy akár ágyi poloska csípésére is gondolhatunk. Nagyon fontos, hogy ne va-
karjuk el a csípéseket, mert könnyen elfertőződhetnek, és ótvar alakulhat ki be-
lőlük.

A kezelésük enyhébb esetben rázókeverék vagy Fenistil gél, bár utóbbi 
fényérzékenyít, ezért nyáron óvatosan alkalmazzuk. Súlyosabb esetben belső 
kezelésre is szükség lehet, elsősorban antihisztaminok adására. A közhiede-
lemmel ellentétben a calcium adása sem csípések esetén, sem allergiás reakci-
ók esetén nem használ.

Tavasszal és nyáron figyelhető meg kisgyermekeken, főleg a végta-gokon a 
strophulus nevű bőrbetegség: ilyenkor apró, csoportosan elhelyezkedő viszke-
tő, hólyagszerű kis kiütéseket látunk. Ez tulajdonképpen egy allergiás rovarcsí-
pés: a kiütések közül csak egy-kettő a csípés, a többi pedig a bőrünk allergiás re-
akciója révén alakul ki. Nagyon tud viszketni, lassan múlik, akár hónapokig is 
fennállhat, és a kezelés ellenére is folyamatosan jöhetnek újabb bőrtünetek.

Jellemzően az egy és a nyolc év közötti gyerekeket érinti, és később ezt az érzé-
kenységet kinövik. Sokszor megfigyelhető ezeknél a gyerekeknél egyéb aller-
gia (pl. légúti), illetve az atópiás ekcémára való hajlam. Nagyon fontos, hogy 
ne vakarják el a kiütéseket, mert nagy a felülfertőződés veszélye, főleg nyáron.

Kezelése során speciális, gyulladáscsökkentő rázókeveréket szoktunk alkal-
mazni, és a súlyosabb esetekben mindig szükség van antihisztamin adására is.

Ma már nemcsak az erdőben, hanem a parkokban, a kertben is gondolni kell a 
kullancs elleni védekezésre. A kullancs mintegy 2-3 milliméter nagyságú ízelt-
lábú, amely a bőrünkbe fúródva táplálkozik. A csípés azért veszélyes, mert a 
kullancs, mint vektor, különféle kórokozókkal fertőzhet meg minket.

A kullancs által terjesztett legveszélyesebb betegség a vírus okozta agyhártya- 
és agyvelőgyulladás, ami után sajnos nem ritka a maradandó bénulás, de elő-
fordulhat sajnos a halálos kimenetel is. Az agyvelőgyulladás ellen sikeresen vé-
dekezhetünk védőoltással: ez egy három oltásból álló oltássorozat egy éven be-
lül. A védettség a második oltás után kezd kialakulni, ezért érdemes már télen, 
kora tavassszal elkezdeni az oltássorozatot. 

A kullancs nemcsak virus, hanem baktérium okozta fertőzést: a Lyme-kórt is 
terjesztheti. Az esetek nagy részében ez egy jellegzetes bőrtünettel indul, ez az 
ovális vagy kerek vándorló bőrpír, melyet később, ha a megfelelő kezelés el-
marad, izületi, idegrendszeri vagy szívpanaszok követik. Az időben felfedezett 
Lyme-kór antibiotikum adására száz százalékban gyógyítható.

Sokszor a páciens nem is emlékszik arra, hogy kullancs csípte meg, ezért bár-
milyen bizonytalan eredetű bőrpír esetén mindenképp forduljunk szakember-
hez, aki megfelelő segítséget tud nyújtani!

Dr. Szabó András
bőrgyógyász-kozmetológus

Egészségügyi Központ, Tiszakécske Szolnoki út 2-4.
A rendelési időről érdeklődjön telefonon: 20/974-37-38

Nyári rovarcsípésekSzolgáltatók
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A nyár már végérvényesen megkezdődött, a hőn áhított vakáci-
óig pedig már csak napok vannak hátra. A forróságban az egyik 
legjobb családi program a strandolás, amit Tőserdőn akár egy 
hősies kalandozással is összeköthetünk.

A Holt-Tisza partján elterülő Tősfürdő már évtizedek óta varázsolja el környezetével 
az odalátogatókat. A táj idillikus hangulatával minden korosztályt magával ragad. A 
Fürdő 4 hektáros ligetes, parkosított területen helyezkedik el, ahol minden korosz-
tály megtalálja a neki való kikapcsolódási lehetőséget. 

A fürdő a Kiskunsági Nemzeti park szomszédságában fekszik. A parkban a fák alatt 
árnyékot találva együtt hűsölhet a család két csobbanás között. A Tősfürdő három 
termálmedencével, egy úszómedencével, egy gyermekmedencével és pancsolóval 
rendelkezik. A 42 Cº-os alkálihidrogén-karbonátos gyógyvizet még 1970-ben tárták 
fel. Azóta szolgálja a vegetatív idegrendszeri zavarokkal, mozgásszervi megbetegedé-
sekkel szenvedőket vagy csak az ellazulni vágyókat, de baleseti rehabilitáció esetén is 
ajánlatos ez a gyógyvíz. A gyermekmedence csúszdával is rendelkezik, hogy a kicsik 
igazán önfeledten tölthessék el a napot. A legkisebbek pedig a pancsolóban tudják 
élvezni a napsütést. A főszezonban továbbra is folytatódik a megszokott éjszakai 
fürdőzés. A csillagos ég alatt romantikus arcát mutatja a fürdő. A kellemesen meleg 
vízben, az esti hűs levegőben a nyugodt, relaxációs órák igazi feltöltődést adnak. 

Ha a család elmegy a Tősfürdőbe, akkor már nem szabad kihagyni a tőserdei baran-
golást sem. A gazdag növény és állatvilággal rendelkező erdő, a horgászok, sétálni 
vágyók és kutyasétáltatók paradicsoma. A Holt-Tisza csodálatos látványa pedig 
tovább fokozza a táj szépségét. A Tősfürdő területén található a Tőserdei Kaland-
park. A területet a Tisza alakította lépcsőzetesre. Ez a lépcsőzetesség és a termé-
szetes erdő adja azt a pluszt, amitől ez a kalandpark igazán hangulatos és átélhető 
lesz. Az üzemeltetők célja, hogy mindenkiből előhozzák a kisgyermeket és a hőst. 

A kalandpark  három pályarendszerrel, tavasztól őszig várja az aktív vendégeket. 
Minden szintnek és korosztálynak van megfelelő terep. A kezdőket egy három 
akadályos gyakorló pálya segíti a felkészülésben, ahol olyan elemek is feltűnnek, 
amik a nehezebb szinteken is. Nincsen ok a félelemre, hiszen hozzáértő animátorok 
segítenek az öltözködésben és tanítják meg a pályának a használatát. A biztosítókö-
telek és hevederek, pedig erősen tartanak. A park a jegy mellé ingyenesen biztosít 
több méretben megfelelő cipőket a szintek legyűrésére. A kisgyermekeket 150 cm-ig 
13 akadályos útvonal várja, ahol animátorok is segítik őket. 150 cm felett már egy 
nehezebb, 16 akadályos pályát is ki lehet próbálni, ami már igen nagy magasságkü-
lönbséggel rendelkezik az erdő adottságainak megfelelően. Még nagyobb adrenalin 
löketért, a 160 cm felettieknek a 9 szakaszos 17 m csúcsmagasságú csúszópálya felel.

A vadregényes akadályokon kalandozva nemcsak a gyerek, de a felnőtt is könnyen 
Indiana Jones-nak vagy Tarzannak képzelheti magát. A nap végén a kihívásokat 
teljesítve mindenki úgy érezheti, hogy tett valamit, olyan akadályokat győzött le, 
amiről nem gondolta volna, hogy sikerül. A fürdő és a kalandpark OTP, MKB és 
K&H Szép Kártya elfogadóhelyként várja vendégeit.

Vágsélei Csilla Sára

Csobbanj a Nyárba Tőserdőn!
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A nagy vizes klasszikus

Idôpont: 2017. július 1. Táv: 5,2 km
Helyszín: Révfülöp kikötô-Balatonboglár Platán strand

Jelentkezés: Révfülöp labdarúgó pálya
Startolás: A révfülöpi kikötôbôl, 
folyamatos (7.30-12.00 között)

www.balaton-atuszas.hu
facebook.com/balatonatuszas

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

CSALÁDI  HÁZ

TISZAKÉCSKÉN 360 nm-es,  11 
szobás  csa lád i  ház .  Ár :  35 .5 
MFt  Te l . :70/686-5151

TISZAKÉCSKÉN 50 nm-es,  2 
szobás ,  4  éves  csa lád i  ház .  Ár : 
14 .5  MFt  Te l :70/686-5151

TISZAKÉCSKÉN 70 nm-es,  ú j -
ép í tésű ,  2  szobás  csa lád i  ház . 
Ár :  15 .5  MFt  Te l :70/686-5151

KEREKEGYHÁZÁN 180 nm-es 6 
szobás  csa lád i  ház .  Ár :  18 .5 
MFt  Te l .70/686-5151

SZABADSZÁLLÁSON 100 nm-es 
3  szobás  csa lád i  ház .  Ár :  11 
MFt  Te l . :70/686-5151

CSENGŐDÖN 5.142 nm-es te l -
ken,  120 nm-es,  3  szobás , 
összközműves ház .  Ár :  5 .9  MFt 
Te l :70/686-5151

IZSÁKON 2 szobás  összkom-
for tos  80 m2-es  csa lád i  ház 
1000 m2-es  te lken Ár :  5 ,2  MFt 
Te l . :70/198-2729

Izsákon 3  szobás  összkomfor-
tos ,  110 m2-es  igényes  ház 
1015 m2-es  te lken Ár :  14,5 
MFt  Te l . :70/686-5148

LAKÁS

KECSKEMÉTEN a  Kórházná l  50 
nm-es,  Ép í tő  S imonos,  2  szo-
bás ,  lakás ,  parko lóva l ,  o rvo-
s i  rende lőnek is  jó .  Ár :  20  MFt 
Te l . :  70/683-7015

KECSKEMÉTEN a  Stád ium ut-
cában 55 nm-es,  gáz fű téses , 
2  szobás  lakás .  Ár :  15 ,6  MFt 
Te l . :  70/683-7015

KECSKEMÉTEN a  Ha las i  ú ton 
45 nm-es,  gáz fű téses ,  2  szo-
bás ,  fe lú j í to t t  lakás  Ár :  9 ,9  MFt 
Te l . :  70/683-7015

VENDÉGLÁTÁS

TISZAKÉCSKÉN működő 200 nm-
es vendég lá tó  egység e ladó.  Ár : 
24  MFt  Te l :70/686-5151

TELEK

TISZAKÉCSKE Kerekdomb 4050 
nm-es te lek  e ladó.  Ár :  3  MFt 
Te l .70/686-5151

FÜLÖPHÁZÁN 6,4  hektáros 
ÖKO-gazdá lkodásos  gyümöl-
csös  BÉSZ-sze l .  Ár :  69  MFt 
Te l .70/686-5151

TISZAKÉCSKE-T iszabög 2111 
nm-es be l te rü le t i  te lek  e ladó. 
Ár :  2  MFt  Te l :70/686-5151

KERESEK

ELADÓ LAKÁST,  HÁZAT kere-
sek 6-20 MFt . - ig  Kecskemét  és 
környékén!  Te l . :30/915-7589

ELADÓ/K IADÓ V idék i  Ingat la-
nokat  fo lyamatosan keresek: 
lakásokat ,  házakat ,  te lkeket , 
nyara lókat .  Te l . :70/683-7015
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KARRIER

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!

ASZTALOSMUNKÁK bútorok 
kész í tése  fábó l- lapbó l  ked-
vező  áron.  0670/677-25-77, 
asz ta loske l l@gmai l .com

ENERGETIKA I  tanús í tvány  ké-
sz í tése  Kecskeméten és 
Bács-K iskun Megyében.  06-
30/915-5064,  www.e-
tanus i tvany-kecskemet .hu

V ÍZ- ,  FŰTÉS és  GÁZKÉSZÜLÉ-
KEK szere lése  ÁFA mentesen. 
H ív jon  most !  70/214-8921

A K IÁRUSÍTÁS tovább fo ly ta-
tód ik  Kecskemét  Két templom 
köz  8 .  szám a la t t i  lakástex t i l 
méteráru ,  röv idáru  üz le tben. 
0676/322-177

REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jeskörű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  Pre-
c íz  munka,  kedvező ár .  06-
20/624-1272,  06-70/265-6065

 REDŐNY szerv iz !  Leszakadt , 
n e m  m ű k ö d ő  r e d ő n y ö k 
te l jeskörű  jav í tása ,  gur tn ik 
c s e r é j e .  0 6 - 2 0 / 5 4 3 - 6 1 6 1 , 
06-30/919-0446

REDŐNYMESTER Redőny,  re lu-
xa ,  szúnyoghá ló  jav í tása-cse-
ré je  garanc iáva l .  Gur tn i  és 
zs inór  csere !  Te l . :06-70/658-
3516

M E Z Ő G A Z D A S Á G

KÖLES vetőmagnak e ladó!  Te l . : 
06-20/941-5540

Á L L A T

TETRA SL to jóh ibr id  jé rce  kap-
ható !  Te l . :06-20/941-5540

Ü D Ü L É S

HORVÁTORSZÁGI  tenger-
par ton  apar tman k iadó 06-
30/318-1810 06-20/956-7766 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
horvatorszag iapar tman ht tp : / /
w w w . h o r v a t o r s z a g i a p a r t m a n .
com

SIÓFOKI  Aranypar ton  közvet len 
v ízpar t i  és  v ízhez  100m-re  lévő 
apar tmanok k iadók.  0630/476-
20-26

I N G A T L A N

KECSKEMÉTEN be lvároshoz 
köze l  39 nm-es,  fö ldsz in t i 
egyszoba-há lós ,  gáz fű téses  la-
kás ,  4  nm kamráva l  e ladó 7 ,8 
MFt .  20/530-6488

TŐSERDŐN 120 nm-es,  3  sz in-
tes ,  sz in tenként  kü lön  haszná l -
ható  nyara ló  e ladó!  A lka lmas 
nagyobb csa lád ,  bará t i tá rsaság 
vagy  üdü l te tés  cé l já ra  i s .  06-
30/255-5220

A D Á S - V É T E L

ÉREMBOLT vásáro l  rég i  pén-
zeket ,  k i tünte téseket ,  bé lyeg-
gyű j teményt ,  képes lapokat , 
pap í r rég iséget  és  mi l i tá r is  tá r-
gyakat .  Kecskemét ,  Ceg léd i 
u .  74.  06-20/573-2599 www.
krozus .gpor ta l .hu

ELADÓ nagyon szép á l lapo-
tú  fekvő  babakocs i .  A  fe lsőré-
sze  levehető ,  a l ja  összecsuk-
ható .  Fe l fú jható ,  nagyobb mé-
re tű  kereke i  mia t t  minden tere-
pen haszná lható .  Tar tozék eső-
védő.  I rányár  18.000 F t .  (a lku-
képes)  06-70/519-7557

V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádogos 
gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú rógépet , 
gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO hegesz tő t , 
műszerészesz tergát ,  marógé-
pet ,  kompresszor t ,  inver ter t , 
k is  gépeket .  0670/624-5475

J Á R M Ű

OPEL CORSA 1 .4-es ,  feke-
te ,   20  éves  nagyon jó  á l la-
potban 165.000 km-re l  e ladó 
350.000 F t-ér t  Kecskeméten. 
0630/486-67-40

S Z O L G Á L T A T Á S

SZOBAFESTÉS-mázo lás ,  tapé-
tázás ,  hősz igete lés ,  meleg bur-
ko lás ,  p rec íz  munka kedvező 
ár .  20/953-8979,  20/387-7068

EGY HÉT bükkfürdő i  nyara lás 
e ladó.  08.05- tő l  08.12- ig .  É r-
dek lődn i  0620/9615-865

BALATONALMÁDI  központ já-
ban s t randhoz  200 m-re  31nm-
es,  szép apar tman k iadó jú l i -
us  2-9,  9-16,  augusztus  6-13. 
20/338-8822

Á L L Á S T  K Í N Á L

Szakmunkás végzet tségge l 
rende lkező  „ezer  mester t”  ke-
resünk kecskemét i  in tézmény-
be,  gondnok (karbantar tó-ker-
tész )  munkakör  betö l tésé-
re .  Munka idő  hét fő tő l  pénte-
k ig :  7 .00-15.30- ig  (esetenként 
hétvég i  munkavégzés )  In for-
mác ió :  06 20/2565-994 vagy 
kecskemet@alkotomuveszet .hu

Kecskeméten az  AMNESIA MÁR-
KAÜZLETBE főá l lásban e ladót 
keresünk! ! !  E lőny :  -30 év  fe-
le t t i  -bá jos ,  kedves ,  munká já-
hoz  a lázatos  személy iség -a l -
ka lmazkodó,  munkatársa ihoz , 
munkaadó jához  lo já l i s  hozzá-
á l lássa l  rende lkező  t ípus .  Je-
lentkezn i  0670/324-1713 vagy 
veresneto thkata@gmai l .com

LAJOSMIZSEI  vendég lá tó  egy-
ségbe pu l tos t  keresünk.  Je-
lentkezn i :  70/405-0034

KŐMŰVES és  segédmunkás 
munkavá l la lókat  keresünk, 
kecskemét i  munkavégzésre , 
hosszú távra .  Ép í tő  S imon Kf t . 
É rd . :  20/  470-4209

BŐVÜLŐ csapatunkba Bács-
K iskun megyében,  ingat lanér-
tékes í tő t  keresünk.  Je lentke-
zés :  in fo@simoningat lan .hu

BÓCSAI  te lephe lyű ,  növény  vé-
dőszer  kereskede lemmel  fog-
la lkozó  cég terü le t i  képv ise lő t 
keres .  Agrár  végzet tség e lőnyt 
je lent .  Öné le t ra jzokat  az  in fo@
agro land.co .hu e-mai l  c ímre 
vár juk .

Á L L Á S T  K E R E S

20 éves  gyakor la t ta l ,  So l id 
Edge,  TruTops program,  lemez-
ipar i ,  CNC,  i smeret te l ,  gépész-
mérnök,  munkát ,  bedo lgozást 
keres .  20/572-1302
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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!


