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Az 1960-as években épült , volt kollégiumi épület lett átalakítva, majd 1992-ben kibő-
vítve óvoda céljaira. Az intézmény jelen állapotában nem felel meg minden tekintetben  
a létesítményre vonatkozó működési előírásnak, átalakítása, felújítása gazdaságosan  
és a jogszabályi előírásoknak is megfelelően nem lenne kivitelezhető. 

A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00022 azonosító számú projekt keretében az Önkormányzat 
beruházásában a Fülöpszállás, József Attila u. 3. sz. alatti telken megépül egy, a mai kor 
követelményeinek és a szabványoknak is megfelelő , közel 700 m2 hasznos alapterüle-
tű új, három csoport befogadására alkalmas, óvoda épület és játszó udvar. A projekt ke-
retében új eszközök, bútorok beszerzésére is sor kerül. Az épület mindenben megfelel  
az akadálymentesítési előírásoknak, megközelítése, használata a mozgásokban és egyéb 
készségükben akadályozott látogatók számára teljes egészében lehetségessé válik.  
A megvalósuló beruházás jelentősen javítja az itt élők – főként a gyermekek és családja-
ik – életminőségét, a település fejlődéséhez is alapul szolgál az önkormányzat kötelező 
köznevelési feladatai magas szintű ellátása érdekében.

A projekt a Széchenyi 2020 programban a TOP-1.4.1.-15 A foglalkoztatás és az életminő-
ség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesz-
tésével tárgyú felhívás keretében  európai uniós támogatás segítségével valósul meg.  
Az önkormányzat részére megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 177,80 mil-
lió forint, a támogatás mértéke: 100%

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozó szerződést nettó 134.507 millió forint értékben  
az izsáki Izsépker Plusz Kft. – vel kötötte meg az önkormányzat a lefolytatásra kerülő köz-
beszerzési eljárás eredményeképpen 2018. január 11-én.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 

ÚJ, HÁROM CSOPORTOS ÓVODA  
ÉPÜL FÜLÖPSZÁLLÁSON 

A község lakóinak és önkormányzatának régóta tervezett fejlesztése  
valósul meg a jelenlegi - a község központjában, a Herpai Vilmos Általános 
Iskola, a Református templom és a helyi konyha közelében levő - elavult 
óvoda épület kiváltására.  

KARRIER
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KATONA 
JÓZSEF 

SZÍNHÁZ
NAGYSZÍNHÁZ

A testőr 
április 10. kedd 19:00 Dajka M. b.
április 11. szerda 17:00 Bajor G. 
b. - Nulladik óra
április 12. csüt. 19:00 Kiss M.b.
április 13. péntek 19:00 Németh L.b.
április 14. szomb.15:00 Honthy H.b.
április 18. szerda 19:00 Törzs J.b.
április 19. csüt. 17:00 Ady E.b. - 
Nulladik óra
április 24. kedd 19:00 Páger A.b.
április 27. pént. 19:00 Blaha L.b.
április 28. szomb. 19:00 Radó V.b.
április 29. vas. 15:00 Vízváry M.b.

Kőműves Kelemen
április 15. vas. 15:00 Gombaszögi E.b.
április 25. szerda 19:00 Latabár K.b.
április 26. csüt. 19:00 Nagy L.b.

A hókirálynő
április 26. csüt. 15:00 Weöres S.b.

A jóember Szecsuánból
április 17. kedd 19:00 Gózon Gy.b.
április 21. szomb. 19:00 Fekete T.b.

Hessmese
április 18. szerda 15:00 La Fontaine b.

Csárdáskirálynő
április 22. vas. 15:00 Bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

Rómeó és Júlia - Négyhangú Opera
április 18. szerda 19:00
április 19. csüt. 17:00 Petőfi S.b. - 
Nulladik óra
április 24. kedd 17:00 Latinovits 
Z.b. - Nulladik óra

A képzelt beteg
április 22. vasárnap 19:00

Übü
április 15. vasárnap 15:00
április 25. szerda 19:00

KIÉ VAGY, MONDD?
április 29., vasárnap 15:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

A játék vége
április 13. péntek 19:00 Bemutató 
április 14. szombat 19:00
április 27. péntek 19:00
április 28. szombat 15:00

Ványa bácsi
április 20. péntek 19:00
április 29. vasárnap 19:00
Vérnász
április 21. szombat 16:00
április 21. szombat 19:00
Klamm háborúja
április 26. csütörtök 19:00

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

www.kecskemetikatona.hu

Az alkotóktól olyan tudatformáló és kreatív pályaműveket várnak, 
amelyek alkalmasak arra, hogy felhívják főként társaik figyelmét 
az írott és íratlan szabályok betartására, és ezáltal a biztonságosabb 
mindennapi életre. Engedd el a fantáziád, és mutasd meg kreativi-
tásod!

A FELADAT:

1. Válassz témát!
• áldozattá váltam
• elkövető lettem
• ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés veszélyei
• mobiltelefon használata járművezetés közben

2. Válassz Arany Jánostól egy verset vagy balladát, vagy egy 
ismert magyar irodalmi művet.

3. Készíts, írj egy slam poetry-t, amiben szerepel a választott 
irodalmi műnek legalább egy sora!

4. Add elő művedet, rögzítsd videóra, esetleg egészítsd ki kreatív 
képi elemekkel, a filmet töltsd fel a YouTube-ra és küldd be a 
pályázatodat!

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

• Egy pályázó vagy csapat 1 filmmel indulhat.
• Pályázni lehet egyénileg vagy csapatban.  A csapat létszáma 2-3 fő.
• A videófelvétel bármilyen erre alkalmas technikai eszközzel 
készülhet (videokamera, fényképezőgép, mobiltelefon).
• A pályamű hossza maximum 3 perc lehet.
• A kisfilmet fel kell tölteni a YouTube-ra.

A PÁLYÁZAT BEADÁSA:

A pályamunkád YouTube linkjét és regisztrációs adataidat (név, 
lakcím, születési dátum, iskola neve és városa, telefonszám, e-mail 
cím) küldd el e-mailben az akepmutogato@orfk.police.hu e-mail 
címre legkésőbb 2018. május 15-én éjfélig.

A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésű alkotásokkal/
filmekkel lehet, amelyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik.

A szerző – a pályázaton történő részvétellel – hozzájárul ahhoz, 
hogy munkáját az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztály, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum, valamint az „Életúton program” térítésmentesen 
felhasználja népszerűsítés és oktatási célból.

NYEREMÉNYEK:

• 1. díj: 3 napos bérlet a VOLT Fesztiválra

• 2. díj: 2 db Napijegy a VOLT Fesztiválra

• 3. díj: Napijegy a VOLT Fesztiválra

• Különdíj a legkreatívabb video képi megvalósítónak: Napijegy a 
VOLT Fesztiválra

• Minden díjazott a rendőrség tevékenységét bemutató egy napos 
élményprogramon vehet részt.

A pályamunkák beküldési határideje:  2018. május 15.

ÉRTÉKELÉS: 

A határidőig beérkező pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, 
melynek tagjai: az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztály, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a KTI 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum kijelölt munkatársai. 

A díjak átadására és a győztes versenymunkák bemutatására 2018. 
június hónapban a Rendőrségi Igazgatási Központ épületében kerül 
sor, amelynek pontos időpontjáról értesítik a nyertes pályázókat.

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály ORFK-
Országos Balesetmegelőzési Bizottság Életúton program 

Petőfi Irodalmi Múzeum
További információ: www.kiskoros.hu

"A KÉP-MUTAGATÓ" PÁLYÁZATFELHÍVÁS
Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum, valamint az „Életúton program” szakmai támogatásával a középfokú oktatási intézményekben 
tanuló diákok részére bűn- és balesetmegelőzési irodalmi rövidfilm pályázatot hirdet „A kép-mutogató” címmel.

KONCERTEK

BALKÁN FANATIK - május 5. (szombat) 18:30

MUZSIKÁS EGYÜTTES - május 6. (vasárnap) 16:30

PRINCESS - május 6. (vasárnap) 18:30

GRECSÓ KRISZTIÁN IRODALMI MŰSORA - május 5. 
(szombat) 15:00

TOVÁBBI PROGRAMOK

Levendula Gyermekpark (vasárnap)
Bács-Kiskun Megyei Bábszínház Fesztivál (vasárnap) 
1848-as katonai hagyományőrzők bemutatói, csatajelenet a Piactéren 
(vasárnap)

SZOMBAT 20:00 Mágnás Miska a veszprémi Pannon Várszínház 
előadásában: Szirmai Albert - Bakonyi Károly - Gábor Andor

VASÁRNAP 20:00 A falu rossza a salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház előadásában: Tóth Ede - Örkény István

www.petofifesztival.hu
www.kiskoros.hu

TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK

ÁPRILISI KÖNYVBÖRZÉK AZ ÁLOMFOGÓ ALAPÍT-
VÁNNYAL ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

április 7. szombat "Kertész leszek..."
április 14. szombat "A próza iszkolása"
április 21. szombat "Játszani is engedd..."
április 28. szombat "Utazni annyi, mint élni"
Használt könyvek egységesen 200 Ft, új könyvek 400 Ft, akciós 
könyvek 100 Ft adomány ellenében vihetőek el.

TERMÉSZETKÖZELBEN - Kocsis András fotókiállítása
Helyszín: Arany János Művelődési Központ, Tiszakécske, Béke u. 134.
A kiállítás április 14-ig látogatható.

További információ: www.tiszakecske.hu
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KECSKEMÉTI TANYAI 
TERMÉK PIAC

Csütörtökönként 13 órától 17 óráig várja a vásárlókat a 
Kecskeméti Tanyai Termék Piac a Városháza előtt.

Az idén már negyedik éve, hogy az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével 
létrehozott piacon Kecskemét és térsége 15 kistermelője kínálja 
termékeit.

Az árusok Kecskemét, Lajosmizse, Kunbaracs, Helvécia, Tiszaalpár 
és Ladánybene kistermelői, akiknél savanyúságot, mézet, pékárut, 

homoktövis- és tejter-
mékeket, olajat, száraz-
tésztát, tojást, gyógy-
növényeket, lekvá-
rokat, befőtteket, füstölt 
húsárut lehet vásárolni, 
ám a kínálat egyre bővül.

Mindenkit szeretettel 
várnak helyi termékekkel. 

Április 14. Csillagséták nemzeti parkjainkban: 
Föld alatt és föld felett
Csillagászati bemutatóval egybekötött természetis-
mereti túra. A Bajai földikutya-rezervátum természet-
védelmi terület és élővilágának bemutatása, sötétedés 
után pedig ismerkedés a csillagos égbolt csodáival.
TALÁLKOZÓ: 17:00, Baja, a volt Szegedi úti 
katonai gyakorlótér területe
Információ, jelentkezés: Tamás Ádám, 
+36 30/450-9227. A részvétel ingyenes. 

Április 15. Túzokles a soltszentimrei  
szikes pusztán
A tavasz a legtöbb madárnak, így a puszta 
óriásának, a túzoknak is a nászidőszaka.  
Ez a fokozottan védett madár egy igazi ritkaság, 
a kakasok násztáncát, azaz a dürgésüket pedig 
még a tapasztalt természetjárók is csak elvétve 
láthatják. Napsütéses kora reggeli órákban 
azonban erre jó esélyünk van! A túzokok mellett 
láthatunk ürgéket, a legkorábban nyíló orchide-
ánkat, az agár sisakoskosbort, és ha szerencsénk 
van, akkor megcsodálhatjuk az Afrikából ebben 
az időszakban visszatérő kék vércséket is. A túra 
hossza kb. 8 km, időtartama 4-5 óra.
Találkozó: 8:00, a soltszentimrei vasútállomásnál
Információ, jelentkezés: Sápi Tamás, +36 30/4884-574

Április 28. Három Határ Teljesítménytúra
A teljesítménytúrát a Kolon-tó körüli három település 
rendezi: Fülöpszállás, Soltszentimre és Izsák. 
Az útvonal a Turjánvidék változatos, természeti érté-
kekben gazdag területein halad, érinti a Kolon-tó homok-
buckáit és vízparti részeit. 
Három távon lehet nevezni: 15, 25 és 50 km.
Találkozó: Izsák, Művelődési Ház (Izsák, Kossuth L. tér 6.)
További részletek, jelentkezés: 
http://www.tefe.hu/hhtt

Május 5. Túra az ágasegyházi Rekettye tanösvényen
Az Orgoványi-rétek változatos arculatú területén szinte 
minden megtalálható, ami a Duna-Tisza köze jellemzője. 
Növényritkaságokat rejtő kaszáló- és láprétek mellett 
szikesek és festői homokbuckások tarkítják a tájat.
Találkozó: 9:00, Ágasegyházán a Coop áruház előtt
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, 
családi 2000 Ft

Információ, jelentkezés: Kis Viktor, +36 30/4884-561

Május 5. Madarak és fák napi túra a császártöltési 
Vörös-mocsárban
A túrán kis szerencsével megfigyelhetik az 50 Ft-os 
pénzérmén is szereplő kerecsensólymot, valamint madár-
gyűrűzési bemutató is lesz.
Találkozó: 8:30, a Császártöltés melletti egykori 
Csala csárdánál
GPS: 46°27’ 31,73” É; 19º11’31,71”K
Információ, jelentkezés: Agócs Péter, +36 30/ 4884-587

A részvétel ingyenes.

Május 5. Kirándulás a szikesek világába
A vasútállomástól indulva a Duna-völgyi főcsatorna, 
majd mellékcsatornája mentén sétálunk ki a Kelemen-
székre, és ismerkedünk meg a szik élővilágával. Ezután 
a Túzok-torony irányába gyalogolunk a pusztán, majd 
a Csonka-tornyot látogatjuk meg. Utunk végét homoki 
élőhelyen tesszük aSoltszentimre vasútállomásáig.  
Innen vonattal megyünk vissza Fülöpszállásra. 
A túra hossza: körülbelül 20 km, a program egész napos.
Találkozó: Fülöpszállás, vasútállomás, GPS: 46.819845, 
19.245866
A találkozó időpontját a részvevőkkel egyeztetjük.
Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, diák és nyugdíjas 
800 Ft/fő, családi 3000 Ft.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Információ, jelentkezés: Biró Csaba, +36 70/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

További programok
és információk: 

http://knp.nemzetipark.gov.hu

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR 

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
PROGRAMOK

április 13. péntek 21.00-00.30 Áprilisi éjszakai fürdőzés 
(Helyszín: élményfürdő, 25 méteres úszómedence, belső termál 
medence, jegytípustól függően szaunavilág)

április 15. vasárnap Kecskeméti Fürdő Vízilabda Kupa 
(Helyszín: teljes 50 méteres 
versenymedence)

április 15. vasárnap 14.00-18.00 
Áprilisi családi nap
(Helyszín: élményfürdő)

április 21. szombat 09.00-14.00 
KESI házi úszóverseny
(Helyszín: 50 méteres versenyme-
dence)

április 22. vasárnap 09.30-12.30 KESI leány vízilabda mérkőzés 
(Helyszín: teljes 50 méteres versenymedence)

április 28. szombat Nagy Vagy forgatás 
(Helyszín: teljes 50 méteres versenymedence)

április 28 - május 1. szombattól keddig 14.00-18.00
Május 1-jei hosszú hétvégi programok (Helyszín: élményfürdő)

www.kecskemetifurdo.hu

Területi Vérellátó
Kecskemét, Koháry István krt.
április 9. hétfő 08:00 – 18:00
április 10. kedd 08:00 – 14:00
április 11. szerda 08:00 – 14:00
április 12. csüt. 08:00 – 18:00
április 13. péntek 08:00 – 13:00
április 16. hétfő 08:00 – 18:00
április 17. kedd 08:00 – 16:00
április 18. szerda 08:00 – 14:00
április 19. csüt.  08:00 – 18:00
április 20. péntek 08:00 – 13:00
április 23. hétfő 08:00 – 18:00
április 24. kedd 08:00 – 16:00
április 25. szerda 08:00 – 14:00
április 26. csüt. 08:00 – 18:00
április 27. péntek 08:00 – 13:00

Petőfi Sándor Gimnázium
Kiskőrös, Árpád u. 2-4. 
április 25. szerda 08:00 - 11:00

PROTOKON Kft.
Kiskőrös, Petőfi u. 99.
április 25. szerda 12:00 - 15:00

Orvosi rendelő
Tiszakécske, Szolnoki út 4.
április 17. kedd 13:00 - 17:00

Orvosi rendelő
Tiszakécske, Szolnoki út 4.
április 18. szerda 09:00 - 13:00

Művelődési Ház
Kerekegyháza, Szent István tér 12.
április 26. csütörtök 09:00 - 13:00

www.veradas.hu

VÉRADÁS
ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
Kecel Város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete 2018. április 22-én (vasárnap) 16 órai 
kezdettel ünnepi ülést tart a település alapításának 
284. és várossá nyilvánításának 25. évfordulója 
alkalmából. 

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház emeleti 
aulájában sor kerül a testület által alapított Kecel 
díszpolgára, Kecel városáért, Év vállalkozója, Pro 
Cultura elismerések, valamint az Év polgárőre díjak 
átadására. 

A kitüntetetteket műsorral köszöntik, és bemuta-
tásra kerülnek a Kecel múltját megörökítő Erre is 
emlékezem… pályázat alkotói is. 

A testületi ülést követően a résztvevők együtt 
sétálnak át a Patachich szoborhoz, ahol elhelyezik a 
tisztelet és megemlékezés virágait. 

Kecel Város Önkormányzata szeretettel várja a 
rendezvényre a település polgárait és a Kecelhez 
kötődő vendégeket.

NYUGDÍJAS NAP
Kecel Város Önkormányzata idén április 29-én 
(vasárnap) rendezi meg a nyugdíjas napot, a város 
időskorú polgárainak tiszteletére. 10 órától a 
Városi Sportcsarnokba várják a vendégeket, ahol 
fellépnek Kecel hagyományőrző gyermek és felnőtt 
csoportjai, valamint a déli ebédet követően Teremi 
Trixi és Jenei Gábor színművészek. 
Személyre szóló meghívót valamennyi nyugdíjas 
korúnak levélben is igyekeznek küldeni, azonban a 
hivatal – az adatvédelmi jogszabályoknak megfele-
lően – a keceli nyugdíjasok személyéről adatokkal 
nem rendelkezik. Az ünnepségre azokat a nyugdí-
jasokat is szeretettel várják, akik valamilyen okból 
nem kapják meg a meghívójukat (pl. lakcímük 
megváltozott, a közelmúltban mentek nyugdíjba, 
stb.). Előfordulhat, hogy olyan keceli lakos is kap 
meghívót, aki még nem nyugdíjas, ezen szemé-
lyektől ezúton is elnézést kérnek. 

Kérik a nyugdíjasokat, hogy részvételi szándékukat 
április 25. (szerda) 16 óráig jelezzék személyesen a 
Városháza portáján. 

www.kecel.hu

KECELI PROGRAMOK
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Ékszerkészítő szakkör
Ékszerkészítés különféle anya-
gokból
Havi egy szombat 14 órától
Következő időpontok: május 
19. június 2.
Foglalkozásvezető: Czigány 
Erika ékszerkészítő
Info: 76/555-323

KERÁMIA SZAKKÖR
Havi egy 
szombat 14 
órától
Következő 
időpontok: 
április 14., 
május 5., 
június 2.
Helyszín: 

Lajosmizsei Művelődési Ház 
(Szabadság tér 12.)
Info: 06-30/984-5211

PAPÍRFONÓ SZAKKÖR
Havi egy szombat 14 órától
Következő időpontok: április 
28., május 26., június 16.
Foglalkozásvezető: Varga 
Ibolya
Info: 76/555-323

PATCHWORK KLUB
Havonta egy szombat 14 órától

Következő időpontok: április 
14., május 12., június 9.
Info: 76/555-323

TŰZZOMÁNC SZAKKÖR
Szombatonként 9 és 14 órakor
Következő időpontok: április 28., 
május 12., május 26., június 9.
Info: 76/555-323

FABRIKÁLÓ
Kreatív kézműves foglalkozás a 
lajosmizsei könyvtárban
Következő időpontok: április 
14. szombat 9 órakor, május 
12. szombat 9 órakor, június 9. 
szombat 9 órakor

Zenés foglalkozás Gazsival
Következő időpontok: május 
19, június 16. 10 órakor

A szakkörök időpontváltoztatási 
jogát fenntartják.

MASZK
Mizsei Amatőr Színjátszó Kör
A csoporthoz folyamatosan 
lehet csatlakozni.
Próbák ideje: péntekenként 18:00-tól
Helyszín: Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára
Tel.: 76/555-323

További programok: 
www.lmizseklultura.hu

GYERMEK PROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
SZAKKÖRÖK

KECSKEMÉT
CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY

Ebcsont és nyúlcipő
április 10. kedd 14:00
április 11. szerda 14:00
április 12. csütörtök 14:00
április 13. péntek 14:00
április 17. kedd 14:00
április 18. szerda 14:00
április 19. csütörtök 14:00
április 20. péntek 14:00
április 26. csütörtök 14:00

Max és Móric
április 29. vasárnap 10:00

Tündér ballonkabátban
április 9. hétfő 10:00
április 10. kedd 10:00

április 11. szerda 10:00
április 13. péntek 14:00
április 17. kedd 10:00
április 18. szerda 10:00
április 19. csütörtök 10:00
április 20. péntek 10:00
április 25. szerda 10:00
április 25. szerda 14:00
április 26. csütörtök 10:00

AFRIKA
április 15. vasárnap  09:30
április 15. vasárnap 11:00

Pestiek a Budai utczában 
Felnőtteknek szóló sorozat 
MAGYAR AKÁC 
A TRAFÓ előadása
április 16. hétfő 19:00

Minden egér szereti a sajtot
április 22. vasárnap 17:00

Kecskemét, Budai u. 15. 
Tel.: 06-76/482-217 

www.ciroka.hu

Április 14. szombat 9.00-17.00 
Sárkányépítő workshop
Készíts magadnak dobozsárkányt!
Előre jelentkezés szükséges!

Április 21. szombat 10.00-12.00 
Agyagjáték készítés

Április 21. szombat 16.00-17.30 
Aprók Tánca – Tavaszi játékok 
Kézművesség: agyagbárány 
készítés

Április 27. péntek 10.00-16.00 
Szóraka Tanoda
Nemezékszer készítés Pócs 
Judit nemezművész vezetésével
Előre jelentkezés szükséges!

Április 28. szombat 10.00-12.00 
és 14.30-16.30 Batikolás

Április 28. szombat 10.00-16.30 
Társasjáték nap

KERÉKPÁRLOPÁSOK MEGELŐZÉSE
A jó idő beköszöntével megjelennek az utcákon, tereken, utakon a kerékpárosok, sok kétkerekű 
keltheti fel a kerékpártolvajok figyelmét. Egy drótszamarat eltulajdonítani másodpercekbe kerül, 
azonban a tulajdonos tehet azért, hogy a bűncselekmény elkövetési ideje megnövekedjen, ezáltal 
növekedjen a lebukás veszélye. Sok esetben ezt a bűnelkövető már nem kockáztatja meg, másik 
célpontot keres.

NÉHÁNY ELTERJEDT ZÁRTÍPUS:
Spirálzár: nevét az alakjáról kapta, spirálisan feltekert formájáról. Általában drótsodronyból készül, és 
műanyaggal vagy gumival vonják be. Ezt már egy kisebb erővágóval is pár másodperc alatt el lehet vágni. 
Lehetőleg kerülje a használatát, persze ha van más lehetőség!

Kábelzár: a spirálnál egy fokkal erősebb, vastagabb, de ezek többsége is drótsodronyból készül.  Megté-
vesztő lehet némelyiknél a vastagság: bizonyos típusoknál a drótsodrony köré alumíniumgömböket 
szerelnek, hogy könnyebb legyen összetekerni, szállítani. Ezek azonban könnyedén elpattinthatók, fűré-
szelhetők. 

Gerinclakat: Masszívnak és biztonságosnak tűnik, pedig nem igazán az. Az acélborítás átvágása nem 
jelent nagy kihívást, a borításon belül pedig itt is ugyanolyan sodrony fut, mint a spirálzárak esetében.

Lánc – lakat kombinációk: A legelterjedtebb a motorosok körében is, ahol a kerékpárnál jóval nagyobb 
értéket kell védeni. Kétféle változat létezik, egyik az integrált záras, a másiknál külön kell feltenni a lakatot 
a láncra. Utóbbi előnye, hogy a lakat bármikor kicserélhető. Mivel a lánc rész nagyon erős, ezért itt a zárra 
kell nagyobb figyelmet fordítani, mert onnan “várható” inkább próbálkozás a feltörésre. Hátránya, hogy 
igencsak súlyos, ezért hordozása körülményes lehet. A rövidebb típusok a nyeregcsőre feltekerhetők és 
úgy szállíthatók.

U-lakat: Fűrészelni gyakorlatilag lehetetlen, és a zár részhez is elég körülményes hozzáférni, mivel bele 
van építve az “átfogó” részbe. A súlya is elfogadható és a legtöbb típushoz adnak rögzítőalkatrészt, amivel 
a vázra lehet szerelni. Legnagyobb hátránya, hogy kevés helyen használható, mert kicsi objektumot képes 
csak átfogni. Másik, hosszabb zárral együtt érdemes használni.

"collstock" zár: egy újfajta lakatolási módszer. A zár kicsi, könnyen szállítható és nagyon merev. A 
szegecsek is kellően merevek, mérete miatt pedig könnyedén használhatjuk olyan helyeken is, ahol az 
U-lakattal problémás lenne a lakatolás. Számzáras kivitelben is beszerezhető. 

ZÁRAK:  
Körkulcsos zár: a legegyszerűbben feltörhető zárak közé tartozik.   

Hagyományos kulcsos zár: ma már nagyon kevés bringazáron használják könnyű feltörhetősége és 
sokszorosíthatósága miatt.

“Lapkulcsos” zár: ez a legelterjedtebb, és egyben legbiztonságosabb megoldás. A zár csak a pontosan 
belepasszoló kulccsal nyílik, ezeket már nem lehet tollal kinyitni.
Számzár: klasszikus megoldás, amikor a lakat csak a saját kódjával nyílik.

A KERÉKPÁR MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN MEGFONTOLANDÓ ALAPSZABÁLYOK:  
Egyértelmű dolgok következnek, amiről mindenki hallott, mindenki tudja, ennek ellenére kevesen tartják be.

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bringáját még egy pillanatra sem lezárás nélkül! A legtöbb lopás a 
“beugrok a boltba, addig kint hagyom a bringát” esetek következménye. 

• Használjon két (minőségi) zárat! 

• Jól látható, forgalmas helyen hagyja a bicajt, olyan helyen, ahol a gyalogos forgalomnak legalább 
minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben! 

• Órát, lámpát, kulacsot, pumpát, mindent, ami mozdítható a bringán, vigyen magával! Ezek a dolgok is 
értékek, tehát vigyázzon rájuk! 

• Ne lakatoljon mindig ugyanazon a helyen, mert kifigyelhetik, és máris megvan a lehetőség a támadásra! 

• Fokozott gondossággal tárolja kerékpárját (még zárral is) lépcsőházak folyosóján, pincéjében! A lezárt 
folyosó sem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak. 

• A zárat mindig vigye magával! Soha ne hagyja ott azzal az indokkal, hogy másnap ne kelljen cipelni!

Fontos feljegyezni a kerékpárjuk egyedi azonosítóit - pl. típus, vázszám. Érdemes fotót is készíteni a 
jól látható egyedi azonosítókkal: ismertető jegyek, sérülések, méret, szín, felszerelés! A kerékpárosok sok 
esetben ugyanis csak akkor foglalkoznak a kerékpárok egyedi azonosítóival, amikor már megtörtént a baj. 
Nem jegyzik fel a vázszámot, így amikor lopott kerékpárok megkerülnek, nehézkessé válik az azonosítás, 
a tulajdonos részére történő visszaadás.

Érdemes a kerékpárjaikra kevésbé feltűnő helyre, saját egyedi azonosítót is készíteni, ami alapján ezer 
közül is felismerhető lesz a bicikli. Jó ötlet egy műanyag lapra felírni a nevet, telefonszámot, elrejteni 
a nyeregcsőben vagy kormánycsőben, így utólag könnyebben lehet azonosítani, ha előkerül az ellopott 
kerékpár.

Regisztráltassa a biciklijét a „BikeSafe” 
programban, ahol a rendőrség adatbázi-
sába rögzítik a kétkerekű adatait, amely 
lopás esetén megkönnyíti a felderítést!  
https://bikesafe.hu

Ha minden óvatosság és figyelmesség 
ellenére ellopják a kerékpárját, azonnal 
értesítse a rendőrséget a 112-es, vagy 
107-es segélyhívók egyikén! 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály
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I N G A T L A N

TISZAKÉCSKÉN 360 nm-es, 
11 szobás  csa lád i  ház  e l -
adó.  Ár :  35 .5  MFt  Te l . :  
+36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN 50 nm-es, 
2  szobás ,  4  éves  csa lád i 
ház  e ladó.  Ár :  14 .5  MFt  Te l :  
+36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN 70 nm-es,  ú j -
ép í tésű ,  2  szobás  csa lád i 
ház  e ladó .  Ár :  15 .5  MFt  Te l : 
+36 70 686 5151

IZSÁKON 3 szobás  össz-
komfor tos ,  110 m2-es  igé-
nyes  ház  1015 m2-es  te l -
ken e ladó.  Ár :  13 ,9  MFt  Te l . :  
+36 70 686 5148

TISZAALPÁR központ jában 
100 nm-es ré tessütő  műkö-
dés i  engedé l lye l  rende lke-
ző  ház  e ladó.  Ár :  9  MFt  Te l :  
+36 70 647 1274

KECSKEMÉT Bat thyány  u tca 
végén 41 nm-es 1  szo-
bás ,  gáz fű téses  lakás  e l -
adó .  I rányár :  14,9  MFt  Te l . :  
+36 70 683 7015

TISZAKÉCSKE Kerekdomb 
4.050 nm-es te lek  e ladó.  Ár : 
3  MFt  Te l .  +36 70 686 5151

T I S Z A K É C S K E - T i s z a b ö g 
2 .111 nm-es be l te rü le t i  te-
lek  e ladó.  Ár :  2  MFt   Te l .  
+36 70 686

KECSKEMÉT Ba la ton  u tca i 
58 nm-es 2 ,5  szobás  lakás , 
6  nm táro lóva l  e ladó.  I rány-
ár  17,8  MFt  Te le fonszám:  
+36 70 683 7015

KATONATELEP,  Kocs is  Pá l 
u tca  30.  a la t t  160 nm-es nap-
pa l i  +6 szobás ,  ké tgenerác iós 
ház  e ladó.  Ár :  26 .95 MFt  Te l : 
+36 70 683 7015

K I A D Ó  R A K T Á R

TELEPHELYNEK vagy  rak-
tárnak k iadó,  550 nm te l -
ken,  120 nm-es tég la  épü-
le t  te lek .  Ár :  100.000 F t . /hó  
Te l :  +36 70 686 5152

K I A D Ó

Kecskemét ,  PETŐFI  Sándor 
u tcában 2  szobás  53 nm-es 
bútorozot t  lakás  k iadó.  Ár : 
95 .000 F t . /hó  Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

KERESEK aranyka lászos  gaz-
dának,  M5 autópá lya  köze lé-
ben e ladó tanyákat ,  nagyobb 
fö ld terü le t te l  20  MFt- ig  
+36 30 197 6543

NAGYKŐRÖS f rekventá l t  ré-
szén,  tá rsasház  üz le tsorán, 
ú jszerű ,  k ivá ló  á l lapotú  üz-
le the ly iség e ladó.  I .á r :14,9 
MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Erzsébetvá-
rosban jó  á l lapotú ,  60 nm, 
1+2 fé lszobás ,  gázkonvek-
toros  csa lád i  ház  e ladó.  I .á r :  
7 ,6  MFt  +36 30 616 0663

LAJOSMIZSE központ-
jában 1414 nm te lken 
összközműves fe lú j í tan-
dó vagy  bontandó ház  e ladó. 
I .á r :6 ,9  MFt  +36 30 616 0663

LAJOSMIZSÉN a  Pa lóc  tó  köz-
ekében,  1500 nm ép í tés i  te-
lekke l ,  46  nm ház  e ladó.  I .á r : 
9 ,9  MFt  +36 30 576 4203

KECSKEMÉT Szarkásban,  fe l -
ú j í tandó tanya,  24 nm ú j 
könnyűszerkezetes  házza l 
e ladó.  I .á r :  9 ,8  MFt .  Te le-
fonszám:  +36 30 576 4203

KECSKEMÉT be lvárosában 
2018.  jún ius i  á tadássa l  94 
nm nappa l i+4 szoba ame-
r ika i  konyhás  lakás  e ladó. 
I .á :37,32 MFt .  Te le fonszám: 
+36 30 616 2143

HELVÉCIA  be l te rü le tén 
összközműves 908 nm ép í-
tés i  te lek  asz fa l t  ú t  mentén 
e ladó.  I .á r :  4 ,9  MFt .  Te le-
fonszám:  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT V i l lanegyedben 
e lső  emele t i  51  nm f ranc ia 
erké lyes  te l jesen fe lú j í to t t 
ex t rán  szép lakás  e ladó.  I .á r : 
22 ,9  MFt  +36 30 576 9476

KECSKEMÉTEN a  Met ró  Áru-
ház  köze lében,  1240 nm te l -
ken 100 nm,  3  szobás  csa lád i 
ház  e ladó.  I .á r :  7 ,9  MFt  +36 
30 576 9476

I N G A T L A N T  K E R E S

V IDÉKEN E ladó házat ,  nya-
ra ló t  keresek.  K i rá ly  Va lér ia 
Te l . :70/686-5152

ELADÓ LAKÁST,  HÁZAT kere-
sek 5-25 MFt . - ig  Kecskemét 
és  környékén!   Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

A D Á S - V É T E L

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádo-
gos  gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú-
rógépet ,  gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO 
hegesz tő t ,  műszerészesz ter-
gát ,  marógépet ,  kompresz-
szor t ,  inver ter t ,  k is  gépeket . 
+36 70 624 5475

V E G Y E S

ÉREM- és  bé lyeg üz le t  vásá-
ro l  fém,  pap í rpénz ,  bé lyeg-
gyű j teményt ,  ka tona i  je lvé-
nyeket ,  k i tünte téseket ,  pa-
p í r rég iségeket ,  képes lapo-
kat !  Kecskemét ,  Ceg léd i  ú t 
74.  www.krozus .gpor ta l .hu 
+36 20 573 2599

M E Z Ő G A Z D A S Á G

 SZUDÁNI  fű ,  mohar  és  köles 
mag e ladó vetésre .  Te lefon: 
+36 20 941 5540

Á L L A T

BÁBOLNAI  napos  és  e lőneve l t 
cs i rke  kapható  Kecskeméten. 
+36 20 941 5540

S Z O L G Á L T A T Á S

 R E D Ő N Y K É S Z Í T É S ,  t e l j e s 
körű  jav í tás ,  gur tn icsere . 
Precíz  munka,  kedvező ár . 
Te le fonszám:  +36  20  624 
1272,  +36 70 265 6065

 REDŐNY szerv iz !  Lesza-
kadt ,  nem működő redő-
nyök te l jes  körű  jav í tá-
sa ,  gur tn ik  cseré je .  +36 20 
543 6161,  +36 30 919 0446

Á L L Á S T  K Í N Á L

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

BILLENŐS tehergépkocs i-
ra  keresek gép járművezető t 
(be l fö ld i ) .  +36 20 971 7055

 HOSSZÚ távra  keressük le-
endő munkatársa inkat !  Mun-
ka ide jüknek megfe le lő  be-
je lentésse l ,  á ta lak í to t t  te l -
jes í tményarányos  ju t ta tá-
s i  rendszer re l ,  versenyké-
pes  bér re l .  Keresünk gépbe-
á l l í tó  szakember t ,  MEO osz-
tá lyunkra  munkatársat ,  me-
chan ikus  karbantar tó t .  Több 
betan í to t t  fémmegmunká ló t , 
darabo lógép keze lőket ,  k i -
egész í tő  fe ladatokra  rehab i-
l i tác iós  kár tyáva l  rende lke-
zős  személyeket .  Je lentkezé-
s i  c ím:  KNOTT-Techn ik-F lex 
K f t . :  2700 Ceg léd ,  Pes-
t i  ú t  76.  Munkavégzés  he-
lye :  Ceg léd ,  Ipar i  Park  11. 
(Europet ro l  kút  mögöt t )  In-
formác ió :  +36 70 341 7577
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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!

A Neumann János Egyetem szervezésében. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Neumann 
János Egyetem Állásbörzéje 2018. április 24-én a Törös 
Olga Sportcsarnokban (6000 Kecskemét, Izsáki út 10).

Az évente megren-
dezésre kerülő tavaszi 
Állásbörze megszerve-
zésével, immár 1997 óta 
biztosítunk teret az állást, 
diákmunkát és/vagy 
gyakorlati helyet kereső 
hallgatók, álláskeresők és  
a munkát kínáló cégek 

személyes találkozására. A rendezvényen résztvevő cégek 
többféle szolgáltatás közül választhatják ki az igényeiknek 
leginkább megfelelőeket. A rendelkezésre álló lehetőségekről 
a börzét megelőzően részletes tájékoztató anyagot bocsátunk 
az érdeklődők részére.

A rendezvény az érdeklődő látogatók számára ingyenes, 
előzetes regisztrációhoz nem kötött! A XXI. Állásbörze 
időpontja: 2018. április 24. 

További információkért érdeklődjön a +36 76 516 476 telefonszámon 
vagy az allasborze@uni-neumann.hu e-mail címen!

www.hiros.hu

MIRE ÉRDEMES  
RÁKÉRDEZNED AZ ELSŐ 

MUNKANAPODON?
A legelső munkanapon a legtöbb ember izgul, mivel még 
minden ismeretlen a számára: milyen az új hely, hol lesz a 
helye, milyenek a kollégák, pontosan hogyan zajlik a munka, 
milyen a légköre az irodának, és még sorolhatnánk.

Sokan az első napokon nem mernek kérdezni, nehogy butaságot 
kérdezzenek, pedig pont az segít leküzdeni a szorongást, ha 
minél több dologgal tisztába kerülünk minél hamarabb.

Lentebb összefoglaltuk miket érdemes megkérdezni az első napon:
•  Mit jelentenek a rövidítések? (Sok helyen használnak rövidí-

téseket programokra, munkafolyamatokra, osztályokra, stb.)
•  Mi a bevett kommunikációs csatorna? Outlook, Skype, vagy 

egy másik felület az, ahol a kollégák közvetlenül kommuni-
kálhatnak egymással?

•  Tegeződni vagy magázódni szoktatok a távolabbi kollégákkal?
•  Mi a folyamat a telefon megválaszolásánál? Milyen ügyben 

kihez irányíthatjuk az ügyfeleket?
• Van olyan képzési anyag, amit át kellene olvasnom?
•  Van bármilyen különleges szokás, vagy előírás amit 

figyelembe kellene tartanom? (pl. ha a cég szelektíven gyűjti 
a szemetet, vagy ha péntekenként mindenki farmert vehet fel, 
stb.)

• Merre van a mosdó?
•  Mikor szoktatok ebédelni? Van külön konyha? Szoktatok 

ebédet hozni, vagy a menzán étkeztek csoportosan?

www.cvonline.hu

ÁLLÁSBÖRZE 2018 
FELVÉTEL INDUL!



www.videki info.hu 7HÍRÖS



8 2018. ápr i l is  09.HÍRÖS

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!


