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KECSKEMÉTI
FÜRDŐ

NÉPI IPARMŰVÉSZETI
GYŰJTEMÉNY

KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ

PROGRAMOK

• NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOROK 2018-BAN
Az idén is több kézműves tábort szerveznek, színes programokkal, délelőtt
és délután is egy-egy foglalkozással, és sok játékkal az udvarban.
Időpontok: július 9-13., július 30. - augusztus 3., augusztus 13-17.
augusztus 27-31.
Részvétel 6-12 éves korig. Részvételi díj: 17.000,-Ft

UDVARSZÍNHÁZ a kecskeméti Városháza udvarán
2018. augusztus 3-11.

július 13. péntek 21 órától
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
Jó idő esetén a helyszín a strand,
rossz időben a Kecskeméti Fürdő.
A lemezjátszóknál: DJ Matt
Tyb, Flower, Danley, Simon P,
Rolez, Karády
Nyitvatartás: 21:00-01:00-ig,
medence zárás 00:30-kor
július 14-15., 21-22., 28-29.,
augusztus 4-5., 11-12., 18-19.,
augusztus 25-26., szombatvasárnap 14.00-18.00 között
NYÁRI HÉTVÉGÉK
Ingyenes aquafitness órákkal,
ügyességi feladatokkal, vetélkedőkkel, és sok-sok medencés
és szárazföldi játékkal várják
kedves Vendégeiket.
HELYSZÍN: Élményfürdő és
Csúszdapark

www.kecskemetifurdo.hu

VÉRADÁS
Területi Vérellátó
Kecskemét, Koháry István krt.
július 9. hétfő 08:00 – 18:00
július 10. kedd 08:00 – 16:00
július 11. szerda 08:00 – 14:00
július 12. csüt. 08:00 – 18:00
július 13. péntek 08:00 – 13:00
július 16. hétfő 08:00 – 18:00
július 17. kedd 08:00 – 16:00
július 18. szerda 08:00 – 14:00
július 19. csüt. 08:00 – 18:00
július 20. péntek 08:00 – 13:00
július 23. hétfő 08:00 – 18:00
július 24. kedd 08:00 – 16:00
július 25. szerda 08:00 – 14:00
július 26. csüt. 08:00 – 18:00
július 27. péntek 08:00 – 13:00
július 30. hétfő 08:00 – 18:00
július 31. kedd 08:00 – 16:00
OBI Áruház
Kecskemét, Izsáki út 12/ b
véradókamion
július 13. péntek 10:00 – 18:00
Művelődési Ház
Soltvadkert, Kossuth u. 10.
július 27. péntek 09:00 - 13:00
Vadkerti- tó
Soltvadkert, Tavirózsa utca 2.
aug. 11. szomb. 15:00 - 19:00
Művelődési Ház
Izsák, Kossuth tér 3.
július 10. kedd 09:00 - 13:00
Művelődési Ház
Szabadszállás, Kossuth u. 4.
aug. 9. csütörtök 09:00 - 14:00

www.veradas.hu

2018. augusztus 3. 20:30 HAJNALI RÉSZEGSÉG
Szerelmes színmű egy részben
Főbb szerepekben: Kőszegi Ákos, Koltai Róbert
Eredeti bemutató: Szegedi Szabadtéri Játékok REÖK SZÍNPAD
2018. augusztus 4., 5. 20:30 KIÉ VAGY, MONDD?
Zenés színdarab a '30-as évek filmslágereivel
Játszák: Adorjáni Bálint, Szávai Viktória
SZÉP ERNŐ: LILA AKÁC című regényének felhasználásával írta
Szávai Viktória
2018. augusztus 11. 20:30 HEISENBERG - relatív komédia
Játszák: Benedek Miklós, Ulmann Mónika
Az Orlai produkció előadása.
A bérlet ára 6.000 Ft

Kecskemét, Serfőző u. 19.
Tel.: 76/327-203 , www.nepiiparmuveszet.hu

CIMBALOMMAL A
VÁROSÉRT ÉS A
BETEGEKÉRT

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

FELHÍVÁS
LEKVÁRVERSENYRE
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2018. évben is
meghirdeti a IV. Aranyhomok térségi lekvárversenyt.

Radics Sándor kecskeméti, Európa Unió Nagydíjas mestercimbalmos zenéjével több országot bejárt, azonban a kecskeméti
közönséget sem hanyagolja el, hiszen pályázatot nyert az egyik
kecskeméti étteremmel a cigányzene népszerűsítésehez.

A Mestercimbalmos idén a Sasfészek étteremmel együtt a Hagyományok
Háza Muzsikáló Magyarország pályázatán támogatást nyert. A nyári
szezonban, az étteremben cigány muzsika szól, többek között Radics Úr
által is a cigányzene népszerűsítése érdekében. A zene számára nem csak
munka, hanem élete egyik legfontosabb része, amit szerelemből űz. A
szívből játszott zene segítette át egy súlyos betegségen.
Fontos számára, hogy a szívből játszott gyógyító zenét másoknak is
átadja, ezzel segítve a várost és akár a betegeket is. Az idén 650 éves
Kecskemét tiszteletére Radics Sándor augusztusban rekordot kísérel
meg cimbalma segítségével. 650 percig fog játszani a 650 éves városért
és lakóiért. A hagyományos cigányzene és a klasszikusok mellett filmslágerekkel, kínai és más országok dalaival is készül a rekordra.
A 100 tagú cigányzenekar tagja nagyon hálás
Kecskemétnek és a helyi médiumoknak, hogy
támogatják őt és jótékonysági megmozdulásait.
Kapcsolatai által minden évben elhívja Kecskemétre neves zenészbarátait, Roby Lakatost és
unokahúgát, Radics Gigit egy karácsonyi jótékonysági koncert erejéig. Fontos neki, hogy a
hírnevét és elismertségét jó célokra használja és
így a zenével, amit szívvel-lélekkel csinál, minél
több embernek tudjon segíteni.
Vágsélei Csilla Sára

Szeretettel várják a térségi lekvárfőzők jelentkezését házi készítésű
lekvárjaikkal az alábbi kategóriákban:
• hagyományos ízű lekvárok
• vegyes gyümölcslekvárok
• különleges, kreatív lekvárok
A jelentkezés feltételei:
• Nevezni csak saját készítésű, térségi gyümölcsből készített lekvárral lehet.
• A kóstoláshoz egy üveg lekvárt kérnek, amelyen kérik feltüntetni a
jelentkező nevét, a lekvár megnevezését és összetételét.
• Nevezni akár mindhárom kategóriában lehet.
• A lekvárokat kihirdetéstől 2018. augusztus 1. szerdáig gyűjtik az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Csányi János krt. 14. (KIK-FOR
Székház), I. em. alatti irodájában hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken
8-14 óráig. Ezzel egyidejűleg kell a "Nevezési lapot" kitölteni.
• A nevezés díjmentes.
• A zsűri a lekvárokat ízük, illatuk, megjelenésük, sőt egyediségük
alapján bírálja, kategóriánként díjazza. Az első helyezettek közül a
szakmai zsűri kiválasztja a "Térség lekvárját", akinek nyereménye egy
értékes Weninger befőzőautomata.
• A díjazottak értékes nyereményben részesülnek.
Az eredményhirdetés és a díjátadó helyszíne és időpontja: Hírös
Hét Fesztivál XXI. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás,
Kecskemét főtere, 2018. augusztus 24. péntek

Információ: info@aranyhomok.hu
Tel.: 76/504-780
www.aranyhomok.hu
www.facebook.com/akegyesulet

www.videkiinfo.hu 
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"VIRÁGOS KEREKI PORTA DÍJ"
"RENDEZETT, PARKOSÍTOTT
KEREKEGYHÁZÁÉRT DÍJ"
Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatása mindenkire jó hatással van. A verseny célja a települési virágfelületek növelése a lakosság és a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra
fejlesztése, ill. a lakosság szemléletformálása és ezáltal a rendszeres közterület-gondozási hozzáállás javítása.
Várják a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre. Szívesen fogadják
azt is, ha valaki nem a saját, hanem más portáját ajánlja a bizottság figyelmébe, és amennyiben még nem
jelentkezett annak tulajdonosa, akkor felkérik e nemes versengésben való részvételre.
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
• Virágos családi ház: "Virágos Kereki Porta Díj"
• Virágos intézmény, üzlet, telephely, vagy gazdálkodó szervezet: "Rendezett, parkosított Kerekegyházáért Díj"
A versenyre a jelentkezési lap kitöltésével lehet nevezni, melyet 2018. augusztus 21-ig a Polgármesteri
Hivatal titkárságára kell eljuttatni, vagy az alábbi e-mail címre elküldeni: kerpolhi@kerekegyhaza.hu.
A jelentkezési lap átvehető a titkárságon, vagy letölthető a www.kerekegyhaza.hu honlapról.
A jelentkezési laphoz kérik mellékeljenek a pályázni kívánt területről készített fotót, max. 5 db-ot vagy jpg
formátumú képet. A borítékon kérik feltüntetni a pályázott kategóriát.
Az elbírálásnál különös figyelmet fordítanak a közterületi növénykiültetés településképi megjelenésére, kialakítására, a növények mennyiségére, gondozottságára és
esztétikai hatására, a nevezett ingatlan környékének tisztaságára, az ingatlan előtti közterületek ápoltságára.
A pályázatok kiértékelését a Városfejlesztési Bizottság végzi. A
verseny legjobbjait kerámia emléktáblával és oklevéllel díjazzák.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az őszi KerekFeszten
kerül sor, melyről a pályázók külön értesítést kapnak.

További információ: www.kerekegyhaza.hu

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK
TÚRANAPTÁR
Július 14. szombat
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros
élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8
személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és
foglalás szükséges!
Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a
vízitelep mellett, a stadionnal szemben a Foka
Ökokikötő bejáratánál.
GPS: 46° 15’ 24,39”É 20° 10’ 28,06”K
Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft,
hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám
Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Július 28. szombat
Túra a Szelidi-tó körül a Kékmoszat tanösvényen
A szikes jellegű morotvató kedvelt fürdőhely.
Vizében számos, a horgászok által is kedvelt
halfaj él. A nyílt víz, a part menti nádasok, a
környező rétek gazdag madárközösségnek adnak
otthont.
Találkozó: 9:00, az üdülőfalu buszmegállójában,
a víztorony közelében
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas
600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Gyurita István, +36
30/3295-250
Augusztus 4. szombat
Hajóskapitányként a Tiszán – vizitúra jogosítvány nélkül vezethető kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros
élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8
személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezelé-

Gyermek

Sport

Augusztus 11. szombat
Vízitúra a tőserdei Holt-Tiszán
Délutáni vízitúránk során felfedezzük a holtág
élővilágát.
Találkozó: 16:30, a Lakitelek- Tőserdő Üdülőtelep parkolójában, a hídnál.
Megközelítés: Kecskemétről a 44-es főúton, majd
Kapásfalunál Tőserdő felé letérve, vagy vonattal
Kiskunfélegyházáról.
Jelentkezés július 3-ig.
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas
800 Ft, családi 3000 Ft
Információ, jelentkezés: Bártol István, +36
30/4884-539

További programok: http://knp.nemzetipark.gov.hu
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LAKITELEK - TŐSERDŐ
PROGRAMAJÁNLÓ
július 13-14. péntek-szombat
XXIII. TŐSERDŐ SZÉPE
TISZAVIRÁG FESZTIVÁL
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő,
Holt-Tiszapart

PROGRAMOK
2018. július 13. péntek

13:00 Gyermek és Tini nevezők
érkezése majd koreográfiai képzés
18:00 Silver Step Tánciskola
18:20 VII. Gyermek Szépségverseny (fellépés alkalmi
ruhában 3-10 éves korig)
18:40 Silver Step Tánciskola
18:50 XVII. Tini Tőserdő Szépe
(fellépés alkalmi ruhában 10-16
éves korig)
19:15 Silver Step Tánciskola
19:40 VI. Gyermek Szépségverseny Eredményhirdetése XVI.
Tini Tőserdő Szépe Eredményhirdetése
20:30 sztárvendég: SIHELL
FERRY & HENNA
21:20 sztárvendég: Nótár Mary
22:00-04:00 BOMBASTIC
Szabadtéri Beach Mega Party
Sztárvendégek:
22:00 BÁRÁNY ATTILA
(2008-09-10-es és a 2012-13-as
év Dj-je)
23:30 DJ. ANTONYO (89.5
Music Fm, Music Killers Dj-je)
01:00 WILLCOX (89.5 Music
Fm, Music Killers Dj-je és a
2016-os év Felfedezettje)
02:30 DJ. BÍRÓ (Go-Go &
Dance Show)
03:15 DJ. DAMA (Resident Dj)

2018. július 14. szombat

séhez segítséget, a túrához mentőmellényt biztosítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek
száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és
foglalás szükséges!
Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a
vízitelep mellett, a stadionnal szemben a Foka
Ökokikötő bejáratánál.
GPS: 46° 15’ 24,39”É 20° 10’ 28,06”K
Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft,
hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám
Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Rendezvény

09:30 Nevezők (16 éves kor
felett) érkezése
10:00-12:00 Koreográfiai gyakorlatok és főpróbák a Tősfürdőben
10:00-12:00 Pulai Sándor
Néprajzi és Történeti jellegű
Gyűjteményének látogatása
15:00 Felnőtt nevezők érkezése
a színpadhoz
15:00-17:30 Kutyaszépségverseny (VII. Kistermetű) infó és
nevezés előre e-mailen: flora.
toserdo@gmail.com
18:00 Silver Step Tánciskola
18:10 XXIII. TŐSERDŐ
SZÉPE (16 éves kor felett,
fellépés fürdőruhában)
18:30 Silver Step Tánciskola
18:40 TST Tánciskola
18:55 Aero Fit Dance
19:05 XXIII. TŐSERDŐ SZÉPE
(16 éves kor felett, fellépés
alkalmi ruhában)
19:30 Arabeszk Tánc és
Mazsorett Csoport
19:40 Silver Step Tánciskola
19:55 XXIII. Tőserdő Szépe
Felnőtt Szépségverseny Eredményhirdetése

20:30 sztárvendég: Opitz Barbi
21:05 sztárvendég: Ufo Együttes
21:50-04:00 BOMBASTIC
Szabadtéri Beach Mega Party
Sztárvendégek:
21:50 DJ. DOMINIQUE (A telt
házas fergeteg partik házigazdája)
23:00 DJ. SZECSEI (A telt
házas Liget Club, Nightlife
partik házigazdája és a 2017-es
év Mainstream Dj-je)
00:30 DJ. BIG BILL (A telt
házas Körös-Toroki napok házigazdája)
02:00 DJM
03:00 DJ. STERBINSZKY
* Ledfal * Visual Show
Lángágyú * Konfettiágyú
* CO2 Füstágyú * Klipforgatás Hidegfüst * Party Fotó *
Rainbow Laser Show
Műsorvezető: Lantos Csaba,
Koreográfus: Kovács Sándor
BELÉPÉS 10 éves kor alatt
szülői vagy gondviselői felügyelettel díjtalan és 60 éves kor
felett ingyenes a belépődíj.
14 éves kor alatt felnőtt korú
kísérővel és diák, vagy személyi
igazolvánnyal történhet a
belépés.
Nincs külön koncert + disco
belépő, csak egy belépő van
naponta! Karszalaggal naponta
többször is be lehet lépni a
fesztivál területére.
Belépőjegy = Támogatói szelvények: (melyből a szervezők a
műsorokat és az egyéb költségek
nagy részét tudják kifizetni)
A beléptetést a füves pálya
szélén a bejáratnál végezik.
Fesztivál idején, a helyszínen a
napi belépő díj 16 órától 2.500
Ft/fő, 21 órától 3.000 Ft/fő
A Műsorváltoztatás jogát a szervezőség fenntartja.
július 21. szombat KERTMOZI
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő,
Holt - Tiszapart
július 28. szombat FÜRDŐK
ÉJSZAKÁJA! MEDENCÉS
RETRO PARTY
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő,
Tősfürdő
augusztus 10-11. péntek-szombat
IV. TISZAFESZT ZENEI ÉS
KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő,
Holt-Tiszapart
augusztus 18. szombat
Kertmozi / KINCSEM
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő,
Tősfürdő
augusztus 20. hétfő
ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
AUGUSZTUS 20.
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő,
Holt-Tiszapart

www.toserdo.hu
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2018. július 9.

SZÓRAKATÉNUSZ

KURULTAJ

SZÜNIDEI PROGRAMOK

2018. augusztus 10-12. BUGAC
EURÓPA LEGNAGYOBB HAGYOMÁNYŐRZŐ RENDEZVÉNYE

július 10-13. kedd-péntek 10:00-12:00 Agyagozás
július 14. szombat 10:00-12:00 és 14:30-16:30 Minimalom készítés
július 17-20. kedd-péntek 10:00-12:00 Textiljátékok
július 21. szombat 10:00-12:00 és 14:30-16:30 Filc könyvjelző
július 24-27. kedd-péntek 10:00-12:00 Nemezelés
július 28. szombat 10:00-12:00 és 14:30-16:30 Nemezékszer készítés
július 28. szombat 10:00-16:30 Társasjáték nap
július 31. kedd 10:00-12:00 Fajáték készítés
augusztus 1-3. szerda-péntek 10:00-12:00 Fajátékok
augusztus 4. szombat 10:00-12:00 és 14:30 16:30 Fa kisautó készítés
augusztus 7-10. kedd-péntek 10:00-12:00 Papírjátékok
augusztus 11. szombat 10:00-12:00 és
14:30-16:30 Papírsárkány készítés
augusztus 14-17. kedd-péntek 10:0012:00 Agyagozás
augusztus 18. szombat 10:00-12:00 és
14:30-16:30 Agyagállatok
augusztus 25. szombat 10:00-12:00 és
14:30-16:30 Batikolás
augusztus 25. szombat 10:00-16:30
Társasjáték nap

Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
www.facebook.com/szoraka
Tel.: 76/481-469

TISZAKÉCSKEI
PROGRAMOK
JÚLIUSI KÖNYVBÖRZÉK
az Álomfogó Alapítvánnyal
az AranyJános Művelődési
Központban
július 14.
július 21. Családi Nap
július 28.
Használt könyvek egységesen
200 Ft, új könyvek 400 Ft,
akciós könyvek 100 Ft adomány ellenében vihetőek el.
Egész júliusban akciós krimi, sci-fi és fantasy börzékkel várnak
mindenkit!
BAGÓ ÁDÁM GRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Arany János Művelődési Központ
Megtekinthető: 2018. július 21-ig
ÓKÉCSKEI ZENÉS ESTÉK
2018. július 22. vasárnap 19:00
Billentyűs zene egy, illetve két orgonára, valamint zongorára, két
kézre, négy kézre, továbbá négy kézre és négy lábra, testvérvárosi
nyolc végtagra: a lübbeckei és az ókécskei kántorral
Méhes Balázs, KMD Heinz-Hermann Grube
Helyszín: Tiszakécske, Református Templom
VÁROSNÉZŐ KISVONAT
CSI-HU a kisvonat szezonálisan hétfő kivételével minden nap 9.30;
17.30; 19.00 órakor indul a Tiszakécskei üdülőterületi buszfordulóból.
A menetidő kb. 1 óra.
Megállóhelyek: Üdülőterület – Erkel fasor – Szabolcska u. – Spar
– Szóda-gyár – Vasútállomás – Holt-Tisza – Kerekdombi fürdő –
Városháza – Templom tér – Erkel fasor – Üdülő-terület
Kerekdombról indul:10.10; 18.10; 19.40 órakor
Útvonal 10.10-es és 19.40-es járat: Kerekdombi fürdő –
Városháza – Templomtér – Erkel fasor – Üdülőterület
Útvonal 18.10-es járat: Kerekdombi fürdő – Városháza – Templomtér – Erkel fasor – Üdülőterület- Erkel fasor – Szabolcska u. –
Spar – Szódagyár – Vasútállomás – Holt-Tisza -Kerekdombi fürdő
Érdeklődni munkaidőben a +36-20/381-1878-as telefonszámon lehet.

További részletek: www.tiszakecske.hu

PROGRAMOK
Ősök Sátrai régészeti, antropológiai kiállítások
A Kurultájoknak és az Ősök Napjának egyik legsikeresebb eleme az Ősök Sátra nevezetű antropológiai és régészeti kiállítás, amelyet több múzeum együttműködésével két óriásjurtában rendeznek be. A
kiállítások főleg a hun, avar és honfoglalás kor régészeti és antropológiai hagyatékából adnak ízelítőt.
Fegyverek, lószerszámok, ékszerek és néhány használati tárgy mellett eredeti koponyák is ki lesznek
állítva a különböző korokból. . Mindezek mellett az megtekinthető lesz az Atilla Sátrában megvalósuló –
”Ősök arcképcsarnoka”- nevű kiállítás. Itt a az előző évek honfoglalás és avar kori rekonstrukciók mellett
láthatóak lesznek előkelő hun vezetők arcrekonstrukciói is. Több honfoglaló férfi és nő rekonstrukciója
mellett, megtekinthetjük a nomád korszakok szép régészeti leleteit is. További érdekesség, hogy a nagyközönség láthat egy besenyő harcos koponyája alapján készült rekonstrukciót.
Atilla Sátra, “A hunok bejövetele” félkörkép, tárlatok
A két kiállító jurta között ismét felépül a világ legnagyobb jurtája, Atilla sátra. A több, mint 20 méter átmérőjű
jurtában a hun korszak elevenedik meg régészeti lelet
rekonstrukciók, antropológiai arcrekonstrukciók és festmények segítségével.
A világ legnagyobb szétszedhető, természetes alapanyagokból készülő jurtájában a régészeti kiállítás mellett
megcsodálhatjuk “A hunok bejövetele” című hatalmas
félkörképet. A több mint 20 méter hosszú festmény tisztelgés a Kárpát-medencében birodalmat kialakító Atilla
nagyfejedelem előtt.
Az “Atilla Sátra” antropológiai és régészeti kiállítást egy tudományos szakértői csapat koordinálja. A három
óriás jurtából álló “Ősök Sátrai” kiállítási együttes több tudományos intézmény összefogásával valósul meg.
Avar és magyar páncélos lovasok felvonulása, hun vezéri viselet, hun sereg
A 2010-es Kurultaj legnagyobb szenzációja, az avar páncélrekonstrukció volt, 2012-ben a honfoglalás
kori magyar páncélosok csapatai is megjelentek. 2014 óta pedig megcsodálhatunk egy hun kori vezéri
viseletet amely eredeti hun leletekből készült szemkápráztató rekonstrukció volt. A hun vezért csapata
fogja követni a küzdőtéren.
Kísérleti régészeti bemutatók
A korabeli bronzöntési technológiát régészek és bronzművesek mutatják be igen látványos formában. Emellett
láthatjuk a kor egyik legfontosabb –mára már ritkaságnak számító- mesterét, a fegyverkovácsot munka közben.
Nomád lovas-, íjász- és sport versenyek
A Turán Szövetség nevezési díj nélküli lovas gyorsasági, lovas birkózás és köböre (kökpar – buszkasi) versenyeket, valamint egyedülálló íjász akadályversenyt hirdet értékes nyereményekkel. 2017-es Ősök Napján újabb
érdekes nomád eredetű sportokkal bővült a “pusztai játékviadal”. Idén megrendezzük a nagyszabású övbirkózás bajnokságot, és bugaci ünnepünkön kerül megrendezésre a magyar bothúzás országos versenye is.
Gyalogos – páncélos párbajverseny
A páncélos-gyalogosok IX-XI. századi öltözetben, páncélban és fegyverekkel vívnak meg egymással.
A harc nem előre megrendezett koreográfia szerint zajlik, hanem szabad küzdelem, mely leginkább
hasonlít a kor valódi harcaihoz. A “párbajverseny” nagy közönségsikerre számíthat, melyen a résztvevő
versenyzők jelentős díjakért szállnak harcba.
Lovas harci bemutatók a legjobbaktól
A három nap alatt számos lovasíjász és lovas harci bemutatót láthatunk. Bemutatkozik többek között a Vermes
törzs a Felvidékről, a Pusztai rókák, a Bodnár törzs, a Nagy törzs, a Magyar Turán Válogatott és még sokan mások..
Előadások
A régészeti és antropológiai kiállítások közelében felállított előadósátorban idén is tudományos előadások
lesznek hallhatók, neves hazai és idén neves külföldi előadók közreműködésével. Néhány ismeretterjesztő
(úti beszámoló, geopolitika) előadás mellett döntően közérthető tudományos előadásokon keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők a magyar őstörténettel. A Kurultajon az előadók mind tudományos szakemberek és saját szakmájuknak nemzetközileg is elismert kutatói.
Kézműves bemutató és vásár
A kézművesek legszebb portékáikat és azok készítését mutatják be a közönségnek. A vásárban kizárólag
Kárpát-medencei magyar alapanyagból készített magyar kézműves termékkel lehet részt venni. Ennek az
előírásnak következetes betartásával a Kurultaj és az Ősök Napja kézműves vásárai a Kárpát-medence
legszínvonalasabb kézműves vásárai közé tartoznak.
Népzene és néptánc, archaikus és modern változatban
Hazai és eddig Európában még nem látott külföldi előadók.
A 2018-as Kurultajon több magyar népzenei és néptánc bemutatót fognak tartani a Kárpát-medence
különböző tájegységeiről. A modernebb, elektronikusabb hangzású, népzenei alapú koncertek sem maradhatnak el. A nagyszámban érkező látogatóknak, pedig elengedhetetlen vigassága az éjjelig tartó táncház.
A keleti turáni rokonnépeink művészei egész nap koncerteket, tánc-előadásokat fognak előadni a Nagyszínpadon.
Emlékezés őseinkre – szertűz
A magyar ősvallás felelevenítői, több száz táltosdobos kíséretében megszólaltatják a világ legnagyobb
sámándobját az ünnep alkalmából. 2018-ban a Kárpát-medencei magyarság együtt élheti át az összetartozás érzését, a turáni rokon népeink képviselőivel, így ismét együtt emlékezhetünk dicső őseinkre, újra
találkoznak a távoli testvérek. Legyen közöttük Ön is! Adózzunk kegyelettel őseink emlékei és tisztelettel
sorsfordító tettei előtt.
A programok pénteken kora délután kezdődnek, a programelemek folyamatosan bővülnek,
amit nyomon követhet a www.kurultaj.hu oldalon.
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Egészség
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Hétköznapok

Gyermek

Sport

Rendezvény

BENKÓ ZOLTÁN
SZABADIDŐ KÖZPONT
Július 26. csütörtök nyitástól július 29. vasárnap zárásig ismét
CSÓNAKOS SPORTHORGÁSZ HÉTVÉGE lesz a Benkó Zoltán
Szabadidőközpontban.
- július 26. csütörtök nyitástól, azaz reggel 6 órától lesz lehetőség
csónakot is használni, egészen július 29., vasárnap este 9 óráig
- a csónakos horgászok az eddigieknek megfelelően 1.000 Ft/nap/
csónak vízhasználati díj ellenében horgászhatnak
- a csónakkal horgászóknak jelentkezési lapot kell kitölteni a vízhasználati díj befizetésekor, ezzel válik véglegessé a foglalásuk
- csónakból horgászni kizárólag sporthorgászat céljából lehet, kivéve
a harcsázást (ez esetben a 60 cm-nél nagyobb példányok elvihetők)
- a csónakos horgászok tevékenysége nem zavarhatja a partról folytatott horgászatot!
További információ:
Csáky Csaba
csaky.csaba@hiros-sport.hu

Kecskemét, Csabay Géza krt. 7.
www.szabadidokozpontkecskemet.hu

FILMAJÁNLÓ
otthon mozi
RAMEN SHOP – ÍZEK A MÚLTBÓL
színes, japán nyelvű magyar feliratos film, 89’

Maszato, a fiatal japán ramenséf apja halála után egy régi levelekkel
és emléktárgyakkal teli bőröndöt talál. A rejtélyes csomag anyjáé
volt, aki Szingapúrból költözött Japánba, és fiatalon, még Maszato
gyerekkorában meghalt. A levelek közül előbukkan egy feljegyzésekkel teli piros jegyzetfüzet is. A lapjain talált feljegyzések olvastán
Maszato eldönti: Szingapúrba utazik, hogy felkutassa családjának
gyökereit, és megtudja, milyen titkokat hagytak maguk mögött a szülei.
A hatalmas város színes forgatagában különleges receptekre, régi és
felkavaró családi történetekre és elfeledettnek hitt titkokra bukkan.
Film vetítésének időpontjai:
július 12. csütörtök, 18:00,
július 13. péntek, 18:00
KUTYAPARÁDÉ
színes, szinkronizált, amerikai-angol családi film, 92’
Mit tehet egy kemény zsaru, ha a párja hozzá képest nyafogó
puhány? Elviseli, vagy néha belemar. Ez a rendőrpáros mindkét
változatra vevő, mert a keményebbikük egy jó szimatú rottweiler,
a gyávább és izgulósabb kétlábú pedig a gazdája (Will Arnett). A
feladat: be kell épülniük a világ legnagyobb, legpuccosabb kutyaszépségversenyének döntőjébe, ahol egy veszélyeztetett állatokkal
üzletelő csempészbanda éppen egy pandakölyköt próbál továbbadni a dílerének. Max, aki eddig vad bevetésekhez szokott, kénytelen
úgy tenni, mintha a bundájára kényes, gondosan manikűrözött ebek
közé tartozna. Még szerencse, hogy a kutyamanökenek között is
talál néhány jó fej, segítőkész négylábút, akikkel együtt próbálja
megoldani élete legbonyolultabb ügyét.
Film vetítésének időpontjai:
július 13. péntek, 14:00,
július 14. szombat, 16:00,
július 15. vasárnap, 16:00

Kecskemét, Kossuth tér 4., www.otthon-mozi.hu

Keresd tudatosan
a megbízható és minőségi
magyar élelmiszereket!

Jólesne „egy kis hazai”?
Csak rajtad múlik! A magyar élelmiszerek vásárlásával
nemcsak a hazai kistermelőt és nagyüzemet, hanem
az itthoni ipart és mezőgazdaságot is támogatod.
keresdahazait.hu
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KECSKEMÉT
Széchenyi 
városban 7. emeleti, 62 nm,
2+1 félszobás, felújított lakás eladó. I.ár:17,5 MFt
+36 30 576 4203

ELADÓ LAKÁST, HÁZAT ke resek 6-25 MFt.-ig Kecs kemét és környékén! Tel.:
+36 70 337 9742

F OGSOR
javítás,
teljes,
részleges, kivehető fogsorok készítése rövid ha táridővel. +36 76 323 946

KIADÓ

KECSKEMÉT
Villanegyed ben, 58 nm 1+2 félszobás,
felújított, 2. emeleti lakás
eladó. I.ár 19,9 MFt. Tele fonszám: +36 30 576 4203

TELEPHELYNEK vagy raktárnak kiadó, 550 nm tel ken, 120 nm-es tégla épület. Ár: 100.000 Ft./hó Telefon szám: +36 70 686 5152

 EDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes
R
körű javítás, gurtnicsere.
Precíz munka, kedvező ár.
+36 20 624 1272, +36 70
265 6065

KECSKEMÉT,
Széchenyi 
városban földszinti 51 nm ,
INGATLAN
2 szoba jó állapotú lakás el TISZA K É C S K É N 3 6 0 n m - e s , adó! Iá: 18,8 MFt. Telefon 11 sz o b á s c s a l á d i h á z e l- szám: +36 30 616 2143
a dó. Á r : 3 5. 5 M F t T e l . :
KECSKEMÉT belvárosában
+36 7 0 6 8 6 5 1 5 1
új építésű 94 nm nappali+4
TISZA K É C S K É N 5 0 n m - e s ,
szoba amerikai konyhás la 2 szo b á s , 4 é v e s c s a l á d i
ház el a d ó . Á r : 1 4 . 5 M F t T e l : kás eladó. I.ár:37,32 MFt
+36 30 616 2143
+36 7 0 6 8 6 5 1 5 1

TISZAKÉCSKE
Kerekdomb
4.050 nm-es telek eladó. Ár:
3 MFt Tel: +36 70 686 5151

TISZA K É C S K É N 7 0 n m - e s ,
újépít é s ű , 2 s z o b á s c s a l á d i
ház el a d ó . Á r : 1 5 . 5 M F t T e l :
+36 7 0 6 8 6 5 1 5 1
TISZA A L P Á R k ö z p o n t j á b a n
100 n m - e s r é t e s s ü t ő m ű k ö dési e n g e d é l l y e l r e n d e l k e ző há z e l a d ó . Á r : 9 M F t T e l :
+36 7 0 6 4 7 1 2 7 4

LADÁNYBENE külterületén
erdős környezetben, 2,6 Ha
területen 97 nm tanyás ingatlan eladó. I.ár: 9,8 MFt
+36 30 197 6543

KECSKEMÉT,
Hollandfa lu mögött 106 nm ikerház,
300 nm kerttel, 16,5 nm ga rázzsal kivitelezőtől eladó.
KECSK E M É T B a t t h y á n y u t c a I.ár: 37,5 MFt. Telefonszám:
végén 4 1 n m - e s 1 s z o - +36 30 197 6543
bás, g á z f ű t é s e s l a k á s e l - KECSKEMÉT Botond u-ban
a dó. I r á n y á r : 1 4 , 9 M F t T e l . : 71 nm erkélyes, 3 szobás,
+36 7 0 6 8 3 7 0 1 5
II. em-i felújított lakás el KECSK E M É T P e t ő f i S á n d o r adó. I.ár: 24,5 MFt. Tele utcáb a n 5 2 n m - e s 2 s z o b á s , fonszám: +36 30 576 9476
lakás e l a d ó I r á n y á r 1 7 , 9
KECSKEMÉT,
Széchenyi
MFt T e l . : 7 0 / 6 8 3 - 7 0 1 5
városban bruttó 57 nm,
CSANYTELEKI tégla építésű 2 szobás tetőtéri, klímás,
kertes ház 5000m2 földdel elcirkófűtésű lakás eladó. I.ár:
adó. Ár:6M Ft +36 30 570 6677
17,3 MFt +36 30 576 9476
KECSK E M É T E N a z E r z s é b e t
KERES
k örúto n , 2 1 5 n m t e l e k k e l
70 nm , 2 s z o b á s c s a l á d i h á z VIDÉKEN Eladó házat, nyae ladó . I . á r : 1 4 , 7 M F t + 3 6 3 0 ralót keresek. Király Valéria
576 4 2 0 3
Tel.: +36 70 686 5152

TISZAKÉCSKE-Tiszabög
2.1 11
nm-es
belterüle ti telek eladó. Ár: 2 MFt
Tel. +36 70 686 5151
ADÁS-VÉTEL
E LADÓ
háti
motoros
per metező,HETRA 220/380
hegesztő, HONDA rotációskapa felszereléssel, komp lett kandalló csővel,OMSTAR
összteleszkópos
új
ke rékpár, használt beton keverő. +36 70 552 1379
VEGYES
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúróg épet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt, műszerészesztergát, marógépet, komp resszort, invertert, kis gé peket. +36 70 624 5475
ANTIKOLHATÓ bútorok eladók. +36 30 621 1320
VÁSÁROLNÉK régi dunyhá kat, párnákat, hagyaték ból megmaradt tollakat, antik és paraszt bútorokat.
+36 20 554 5878
SZOLGÁLTATÁS
 EDŐNYEXPRESS! Régiek
R
javítása, újak készítése
garanciával,
gurtnik
cseréje. +36 30 780 94 90

 EDŐNY szerviz! Lesza R
kadt, nem működő redőnyök teljes körű javítá sa, gurtnik cseréje. +36 20
543 6161, +36 30 919 0446
ÁLLAT
1 8
hetes
Tetra
SL
tojóhibrid jérce eladó:
1.900 Ft/db. Telefonszám:
+36 20 941 5540
ÁLLÁST KÍNÁL
CEGLÉDI munkahelyre ke resünk tehergépjárművek,
mezőgazdasági gépek javításában,
karbantartásában jártas karosszérialakatos, géplakatos munkatársakat.
Érdeklődni:
+36 30 476 9819
CEGLÉDI telephelyű cég,
nemzetközi
tehergépkocsi vezetőt keres olasz-magyar viszonylatra, elsősor ban gabonaszállításra (nem
uniós munka) nyerges szerelvényre. Amit kínálunk:
korszerű járművek, kiemelt
bérezés. Havi átlag kereset 450.000 Ft. Érdeklődni:
+36 30 584 9566
BŐVÜLŐ
csapatunk ba Bács-Kiskun megyé ben,
ingatlanértékesítőt keresünk. Jelentkezés:
info@simoningatlan.hu
e-mail címen

IMPRESSZUM

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

OKTATÁS

 KJ-S Dajkatanfolyam és
O
Pedagógiai és családsegítő
asszisztens, Gyógypedagógiai asszisztens képzés indul szeptember elején Kecskeméten, órák szombatonként, kidolgozott tananyaggal részletfizetési lehetőséggel. Érdeklődni +36 30
287 4808-as telefonszámon
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FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG
fontosabb tudnivalók

Előfordulhat a karriered során olyan eset, amikor elgondolkozol azon, hogy
igénybe veszel fizetés nélküli szabadságot. Van azonban néhány fontos tudnivaló,
amivel jó tisztában lenni ennek kapcsán. Cikkünkben összefoglaltuk a főbb
szabályozásokat a fizetés nélküli szabadságra vonatkozóan.
Mit jelent a fizetés nélküli szabadság?
A fizetés nélküli szabadság – ahogy a neve is
mutatja – olyan időszak, amelyre nem jár nekünk
bérkifizetés, mivel nem is dolgozunk, viszont a
munkaviszonyunk megmarad.
Mikor vehetem ki?
Vannak olyan esetek, amikor alanyi jogon jár
nekünk a fizetés nélküli szabadság, tehát nem kell
külön engedélyt kérnünk rá a munkahelyünktől.
Ilyenek az alábbiak:
• szülőknek jár a gyermek 3 illetve 10 éves koráig,
amennyiben ezen időszak alatt gyermekgondozási
segélyre (GYES) jogosultak;
• közeli hozzátartozó ápolása céljából is jár
maximum 2 évig, viszont az ápolás indokoltságát
orvosi igazolással kell alátámasztanunk;
• valamint szintén jár azoknak, akik önkéntes-tartalékos katonai szolgálatot vállalnak.
• A fentiektől eltérően bármilyen más okból kifolyólag is kérhetjük a munkáltatótól a fizetés
nélkül szabadság kiadását, azonban olyankor
már a munkáltató mérlegelheti, hogy megadja-e
nekünk azt.
Mikor kell bejelenteni?
Amennyiben eldöntöttük, hogy igénybe szeretnénk
venni, akkor arra kell figyelnünk, hogy legalább
15 nappal korábban kell azt közölnünk (írásban!)
a munkaadónknak, megszüntetés esetén pedig 30
nappal korábban.
Fontos: ilyenkor szünetel a biztosítás!
Jó tisztában lenni azzal is, hogy hacsak nem a fent
említett 3 eset (gyes, ápolás, katonai szolgálat)
miatt megyünk fizetés nélküli szabadságra, akkor

nem jár nekünk biztosítás, így saját magunknak
kell befizetnünk az egészségbiztosítási járulékot a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.
Ehhez be kell jelentkeznünk az adóhatósághoz a ún.
‘T1011-es nyomtatványon keresztül, ami a Nemzeti
Adó és Vámhivatal oldaláról érhető el.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege
2018-ban 7.320 forint (napi 244 forint). A
járulékot a változást követő 15 napon belül kell
bejelentenünk és havonta (minden tárgyhót
követő hónap 12-ig) addig kell fizetnünk ameddig
nem vagyunk biztosítottak, vagyis ameddig tart a
fizetés nélküli szabadság.
A munkáltatónak azonban lehetősége van rá,
hogy ezt az összeget átvállalja a dolgozótól,
azonban akkor neki ezt külön jeleznie kell tizenöt
napon belül a NAV-nak. Ha ezt ennek ellenére
mégsem tenné meg, akkor a dolgozó már kötelezhető az összeg befizetésére.
Beleszámít-e ez az idő a nyugdíjba?
Sajnos mivel nem kapunk fizetést ebben az
időszakban, és így szünetel a társadalombiztosítás is, úgy erre az időszakra szolgálati időt sem
szerzünk a nyugdíjhoz.
Mi a helyzet a szabadsággal és a végkielégítéssel?
Tekintve, hogy ezen időszak nem számít munkában
töltött időnek, ezért ez idő alatt nem vagyunk jogosultak szabadságra sem, valamint a végkielégítés
számításába sem veszik figyelembe.
Forrás:
www.cvonline.hu

Több mint 6000
álláshirdetéssel
várjuk!

www.cvonline.hu
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HÍRÖS

(JAM)
JULIAN MARLEY
&
THE
UPRISING
(JAM)
(JAM)
(JAM)

DADDY FREDDY
• BLACKOUT JA • TEACHA DEE
PERFECT GIDDIMANI (JAM) • NKULEE DUBE (ZA) • POLEMIC (SK)
RAS MUHAMAD (RI) • TÓKE (RI-D) • BUDAPEST RIDDIM BAND
DR. RING DING(D) • HORNSMAN COYOTE(SRB) • LADÁNYBENE 27
TIGRIS • PASO • COPY CON & REGGAE EXPRESS BAND • SIN SEEKAS (Srb)
G RAS & FYAH REBELS • MANAKY • AFRODZAQM … és még sokan mások
KIBIR LA AMLAK LIVE DUB SHOW (UK) • TUFF STEPPAS
Moa ANBESSA ft GIALLO MAN (IT) • DU3NORMAL
MURRAY
MAN (UK) MELLOW
VIBES (UK)
DUBAPEST HIFI & BABYSTEP • HEARTICAL YOUTH … és még sokan mások

5 napos bérletek, napi jegyek a TICKETPORTAL.HU oldalon és a helyszínen!
Bérlet: 20.000 Ft, Kedd: 2000 Ft, szerda/csütörtök/péntek/szombat: 6000 Ft
Cegléd-Ceglédbercel lakcímkártyával kedvezményes minden napi jegyünk!
További információk:
reggaecamp.com, facebook.com/Lb27ReggaeCamp/
Ce gléd

