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KARRIER

FEBRUÁRBAN  
MÁR AZ ÚJ HELYEN TARTJÁK MEG A 

HIVATALI ESKÜVŐKET KECSKEMÉTEN

Új helyen tartják majd a házasságkötéseket Kecskeméten. 
A Városháza felújításának idejére a Rákóczi út 3. szám 
alatt lévő, egykori Táncsics Művelődési Ház dísztermébe 
költöznek a szertartások.

A december 13-ai közgyűlésen döntöttek arról, hogy új hely-
színen tartják majd a házasságkötéseket Kecskeméten. A vá-
rosháza felújításának munkálatai miatt nem tarthatják majd a 
díszteremben a szertartásokat, ezért ideiglenesen más helyet 
kellett találni. 

A rekonstrukció idején a házasságkötések a Rákóczi út 3. szám 
alatt lévő, egykori Táncsics Művelődési Ház dísztermében 
lesznek. Az épület ugyanis jól megközelíthető, bejárata a Rá-
kóczi út korzójáról nyílik, befogadóképessége megfelelő, mél-
tó a környezet, és nem utolsó sorban az átmeneti helyszín nem 
jelent többletköltséget a házasulandóknak.

www.hiros.hu

TÉLI FOTÓPÁLYÁZAT  
A SZABADIDŐKÖZONTBAN

A Hírös Sport Nonprofit Kft. ismét évszakos fotópá-
lyázatot hirdet a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban 
"Téli álom a szabadidőközpontban" címmel. A fotó-
kat 2019. január 09. (szerda) és február 10. (vasárnap) 
között várjuk.

Téli fotópályázat a szabadidőközontbanTéli fotópályázat 
a szabadidőközontban. 
Pályázati feltételek:
• Pályázni maximum 3 képpel lehet, logók, vízjel nélkül.
• Portrét nem lehet beküldeni!
•  Képminőség: sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, 

maximális minőség (Adobe Photoshop jpeg 10-nek 
megfelelő tömörítés ajánlott).

•  Bármilyen fotográfiai technikával és fotós eszközzel 
készített képekkel lehet indulni.

•  Csak 2019. január 09. (szerda) és február 10. (vasárnap) 
között készült képeket várunk, melyek a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpontban készültek.

•  A fotópályázaton 18 éven felüli személyek vehetnek 
részt.

•  A pályázat abban az esetben érvényes, ha a pályázó a 
fotókkal együtt a "GDPR hozzájáruló nyilatkozatot" és 
a "Szerzői hozzájáruló nyilatkozatot" is elküldi.

A pályaműveket képcímmel együtt a marketing@
hiros-sport.hu e-mail címre várjuk. A beküldött képeket 
Facebook oldalunkon albumba rendezzük, és a legtöbb 
like-ot kapott fotó „Közönségdíjban” részesül! A Közön-
ségdíj mellett még egy pályázót díjazunk, aki a Szabad-
időközpont Különdíját nyerheti el.

Nyeremény:
•  Féléves sétáló bérlet a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba
• Családi belépőjegy a Kecskeméti Fürdőbe
• Ajándékcsomag
• Helyi médiában megjelenés

Eredményhirdetés: 2019. március 1. (péntek) 15.00 óra

A pályázó tudomásul veszi, hogy a tárgyi fotópályázaton 
nem nyújtható be, illetve nem kerül értékelésre a tartalmát, 
megnyilvánulási módját, vagy egyéb tulajdonságát tekintve 
a jóerkölcsöt, jóízlést sértő, valamint a hatályos jogszabály-
ok tiltó rendelkezéseibe ütköző fényképfelvétel.

hiros.hu
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HÓBAN ÉLETMENTŐ 
A MADARAK ETETÉSE

Az itt áttelelő madarak etetése az összefüggő hótakaró idején életmentő lehet, hiszen 
ilyenkor számukra sokkal kevesebb a felcsipegethető mag, növény, rovar és egyéb 
tápanyag. A nagy hidegben a hótakaró beborítja az élelemforrást. Segítsük madáretetők 
kihelyezésével a szárnyas barátainkat!

Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatbarát önkéntesei már nyáron – kora ősszel készültek a téli hidegben 
fontos madáretetésre: táborokban, rendezvényeken madáretetőt készítettek szárnyas barátainknak a zord hideg 
napok átvészelésére. A ház körül is van sok praktika, ami a természetben itt telelő madarak túlélését segíthetik.

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

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

A természetben élő szárnyas barátaink téli etetéséhez sok sikert kíván az Orpheus Állatvédő Egyesület.

www.keszin.hu

TISZAKÉCSKEI PROGRAMOK
Januári KÖNYVBÖRZÉK az Álomfogó Alapítvánnyal 

Helyszín: Arany János Művelődési Központ (Tiszakécske, Béke u. 134.)

Időpontok: január 19. és január 26. zombatonként 10-18 óráig

A börze bevételét kulturális porgramokra 
fordítják.

január 25. péntek 19 óra 
KOVÁCS KATI "ÚGY SZERETNÉM MEGHÁLÁLNI" 
NAGY ÉLETMŰ KONCERT
Helyszín: Arany János Művelődési Központ

"VOLT VALAMIKOR EGY RÉGI VILÁG..."
Múltidéző körséta Tiszakécske utcáin. 
Ókécske és Újkécske ritkán látott felvételei az 1890 és 1950 közötti 
évekből mozivászonra kivetítve, kötetlen beszélgetéssel egybekötve.
Helyszín: Művelődési Ház
Időpont: 2019. január 26. 15 óra
Meglepetés: fényképek a település zenei életéből

2019. február 9., szombat 19 óra
Molnár Ferenc: Az ördög - vígjáték két részben
Helyszín: Arany János Művelődési Központ

További részletek: 
www.tiszakecske.hu

NAGYSZÍNHÁZ
TRAVIATA
Táncszínházi előadás
Előadják a Kecskemét City 
Balett táncművészei

január 15. 19:00 Dajka M. b.
január 18. 19:00 Bessenyei Gy. b.
január 19. 15:00 Honthy H. b.
január 20. 15:00 Vízváry M. b.
január 20. 19:00 Berky L. b.
január 29. 17:00  Latinovits Z. b.
január 30. 17:00 Bajor G. b.
január 31. 17:00 Petőfi S. b.

JANCSI ÉS JULIS
január 16. 15:00  Gárdonyi G. b.
január 22. 15:00 Lázár E.b.

A BESZÉLŐ KÖNTÖS
január 16. 19:00 Bérletszünet
január 17. 17:00  Ady E. b.

NYARALÁS
január 22. 19:00 Páger A. b.
január 23. 19:00 Törzs J. b.
január 24. 19:00 Nagy L. b.
január 25. 19:00  Ódry Á.b.
január 26. 19:00 Csortos Gy.b.
január 27. 15:00  Gombaszögi E. b.

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

A KIRÁLY BESZÉDE
január 16. 19:00
január 17. 19:00
január 20. 19:00

A KÉPZELT BETEG
január 26. 15:00
január 31. 19:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

BAAL
A színművet, a legenda szerint, 
az ifjú Brecht négy nap alatt, 
fogadásból vetette papírra, és 
aztán csiszolgatta, tökéletesítette 
egy életen át. Éppen ezért a Baal 
minden egyes előadása, színre-
vitele komoly bátorságot igényel 
az alkotók részéről... 
18 éven felülieknek!
január 18. 19:00
január 19. 19:00
január 30. 19:00

AZ ÜGYNÖK HALÁLA
január 22. 19:00
január 25. 19:00
január 27. 19:00
január 29. 19:00

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

www.kecskemetikatona.hu

CIRÓKA 
BÁBSZÍNHÁZ
ALMAFÁCSKA
Nagyterem

január 14. 10:00
január 15. 10:00
január 16. 10:00
január 17. 10:00

A ZÖLD MADÁR
Nagyterem
január 14. 14:00
január 15. 14:00
január 16. 14:00
január 17. 14:00
január 29. 14:00

Kicsibácsi és Kicsinéni (meg 
az Imikém)
Nagyterem
Elképzelted már, milyen 
igazán, nagyon, egészen kicsi-
kicsinek lenni? Dániel András 
meséjének szereplői egy 
szemünk számára alig látható 
világban élnek, azonban most 
először megmutatják magukat a 
nagyközönségnek! 
Nem kisebb dolgokra lehet 
számítani, mint egy igazi piaci 
sárkányra, egy egészen új Holdra, 
sőt, még a gombócevés világ-
rekordja is megdőlni látszik (de 
ígérjük, hogy egy gombócnak 
sem esik közben bántódása)! A 
szerző köteteiben már megjelent 
történetek újabbakkal bővülnek, 
hogy egy egész estés utazásra 
hívják nem csak a legkisebbeket, 
de a legnagyobbakat is!
A Mesebolt Bábszínház és 
a Kőszegi Várszínház közös 
produkciója
január 20. 10:30
Az előadás 4 éves kortól ajánlott!

Ágoston, avagy egér a felhők 
között
Nagyterem
A Ziránó Színház és a Mesebolt 
Bábszínház közös produkciója 
óvodásoknak. Kalandos történet 
egy repülő egérről...
 Ki ne álmodozott volna már 
a repülésről? Milyen lehet a 
felhők között suhanni? Nem 
könnyű ez a feladat, különösen 
akkor nem, ha az álmodozó 
illető egy kisegér. Egér a 
levegőben! Lehetséges ez egyál-
talán? Ha valaki elég kitartó, és 
nem adja fel az álmait, akkor 
elrugaszkodhat a földtől, és 
megpillanthatja fentről a mi 
kicsi, de csodálatos világunkat.
január 27. 10:30

Kecskemét, Budai u. 15.
www.ciroka.hu 

76/482-217
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GALLYAZÁSI TÁJÉKOZTATÁS
A Keceli Önkormányzat tájékoztatja az ingatlan-
tulajdonosokat, hogy az ingatlanjukon található 
villamos hálózat folyamatos és biztonságos műkö-
déséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM 
rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére 
vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendel-
kezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a 
villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növé-
nyeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell 
vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának 
a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet 
sértő növények találhatók.
Ezen munkák elvégzésére vegyék figyelembe a 
Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft. gallya-
zásról kiadott és e felhívással együtt megjelenített 
tájékoztatóit is.
Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi 
megszüntetése, valamint a hálózat üzembiz-
tonsága érdekében azt az NKM Áramhálózati 
Kft. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget 
téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa 
megbízott szakemberekkel 2019. január hónaptól 
elvégezteti! Kérik, fentiek miatt a munkavégzés 
során szíves együttműködésüket! 

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a Lakos-
ságot, hogy 2019. január és február hónapban 2 
alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíves-
kedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 
óráig, és az elszállítás időpontjáig az ingatlan 
előtt kint hagyni oly módon, hogy azt a begyűj-
tést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 

erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai Kecelen:
2019. január 28-tól  2019. február 1-ig
2019. február 25-től 2019. március 1-ig

RENDEZVÉNYEK 
január 18. péntek PALACSINTA PARTI 
(Helyszín: II. János Pál Kat. Ált. Isk.)

január 19. szombat LOVAS BÁL 
(Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház)

január 22. kedd FLÓRA FOTÓ EREDMÉNYHIR-
DETÉS (Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház)

január 26. szombat POLGÁRŐR BÁL 
(Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház)

január 27. vasárnap Újévi Operett és Musical gála 
(Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház)

február 2. szombat BÁL 
(Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház)

február 9. szombat 
VADÁSZ-BORÁSZ 
BÁL (Helyszín: 
Városi Könyvtár és 
Műv. Ház)

február 15. péntek 
TÁNCHÁZ / 
KULTÚRHÁZAK 
ÉJJEL-NAPPAL 
2019. 
(Helyszín: Városi 
Könyvtár és Műv. 
Ház)

Forrás: kecel.hu

KECEL

SOLTVADKERTI PROGRAMOK
január 18., péntek 18.00 Csiky Gergely: Kaviár - A Szilveszter Társulat előadása

január 18., péntek 15:30-kor IFJÚSÁGI FILMKLUB GYÖNGYHÁZ FILMSZÍNHÁZ: 
Gombos Jim és Lukács a Masiniszta 
január 21-22. hétfő-kedd INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSOK, filmvetítés óvodások és iskolások számára.

január 22., kedd, 17.00 Gazdaesték a művelődési ház színháztermében

január 25. péntek 16.30 órától Mese-Kuckó a könyvtárban
Várják a kis és nagy gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, egy mesés délutánra a Gyöngyház Kulturális 
Központ könyvtárba. Mesélő: Pájer Ildikó. A részvétel ingyenes.

január 26. szombat, 10.00 Nyugdíjas Ki Mit Tud a Hontravel Utazási Iroda szervezésében

január 29. kedd, 17.00 Gazdaesték a művelődési ház színháztermében

február 5. kedd, 17.00 Gazdaesték a művelődési ház színháztermében

február 8. péntek, 18.00 A 2 is néha sokk-  A Csonka Színkör előadása

február 8. péntek, 16.30 órától Mese-Kuckó a könyvtárban
Várják a kis és nagy gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, egy mesés délutánra a Gyöngyház Kulturális 
Központ könyvtárba. Mesélő: Zsikla Anita. A részvétel ingyenes.

GALLYAZÁS SOLTVADKERTEN!
Soltvadkert település közigazgatási területén az NKM Áramhálózati Kft. megbízásából a Presidente 
Okisz Kft. munkatársai, mint szerződött gallyazó partner a nagy-, közép-, és kisfeszültségű szabadveze-
téki hálózatok nyomvonalai mentén gallyazási munkálatokat végeznek, mely során a hálózatok biztonsági 
övezetébe nőtt fa vagy egyéb növényzet eltávolításra kerül.

A munkavégzés várható kezdési időpontja: 2019. január

A gallyazást a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 
szóló, 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szabályozza.

TÁJÉKOZTATÓ A FENYŐFAGYŰJTÉS RENDJÉRŐL
Az FBH-NP Nonprofit KFT. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január és február hónapban 
2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szívesked-
jenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, 
oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai: 2019. január 14-17. és február 11-14.

További részletek: www.soltvadkert.hu

Babás délelőtt a könyvtárban
Minden hónap második csütörtökén 10 órától 
Versek, mondókák énekkel, gitárral 3 éves korig. Várják a gyerme-
keket és az őket kísérő szülőket! 
A részvétel ingyenes. 
Előzetes bejelentkezés: 76/555-323, vamaria@lmizsekultura.hu

SZAKKÖRÖK
Papírfonó szakkör
Időpont: havi egy szombat 14 órától
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Részvétel díjtalan!

Zenés foglalkozás Gazsival
Időpont: havi egy szombat 10 órakor

A szakkörök helyszíne: Művelődési Ház, Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
Az időpontváltoztatás jogát fenntartják!

Ékszerkészítő szakkör
Ékszerkészítés különféle anyagokból
Foglalkozásvezető: Czigány Erika - ékeszerkészítő
havi egy szombat 14 órától

Kerámia szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes - fazekas
Havi egy szombat 14 órától

Papírfonó szakkör
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Havi egy szombat 14 órától

Patchwork Klub
Havi egy szombat 14 órától

Tűzzománc szakkör
Foglalkozásvezető: Skultéti Árpád - képzőművész

Jobb agyféltekés rajztanfolyam
3 napos jobb agyféltekés rajztanfolyam 
indul Lajosmizse Város Művelődési 
Házában és Könyvtárában.
Időpontja: 2019. január 18., 19., 20. 
9:00-17:30-ig
Jelentkezni lehet: Csekő Tímea rajzta-
nárnál 06 30 990 6580, www.csepkeart.
com, info@csepkeart.com
Elvégezted a jobb agyféltekés alaptan-
folyamot, és szeretnél tovább fejlődni? 
Kipróbálnád magad színesben is?
Lépj be a színek csodálatos világába! 3 napos színes jobb agyféltekés 
színes rajztanfolyam indul Lajosmizse Város Művelődési Házában 
és Könyvtárában.
Időpontja: 2019. január 18., 19., 20. 9:00-17:30-ig
Jelentkezni lehet: Csekő Tímea rajztanárnál 06 30 990 6580, 
www.csepkeart.com, info@csepkeart.com

További információ: 
www.lmizseklultura.hu

GYERMEK PROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

KECSKEMÉT

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY

Január 19. szombat 
10-12 óráig Agyagozás
16-17:30-ig Aprók Tánca - 
Újévköszöntő
Kézművesség: agyagmalac készítés

Janár 26. szombat 11:00
A Szótakaténusz Játékmúzeum és Műhely újjárendezett állandó kiál-
lításának megnyitója

Rodolfó bűvészkör minden hétfőn 16-17 óráig

Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
www.facebook.com/szoraka 

Tel.: 76/481-469
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KEREKEGYHÁZA
KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ

(Kerekegyháza, Szent István tér 12.)

FOGLALKOZÁSOK 

Nyugdíjas klub: minden páros hét keddjén 14-16 óra

Tavaszi Szél Népdalkör: minden héten, pénteken 10-12 óra

Életmód Klub: havonta 1 alkalommal

Silver Group Táncstúdió: minden héten, pénteken 16-19 óra

First Step Dance Klub: minden héten csütörtökön 17.15-19 óra

Kereki Nótások: minden héten kedden 18-20 óra

Baba-Mama Klub: minden héten szerdán 10-12 óra

Logopédia: minden csütörtökön 13-15.15-ig, minden pénteken 
13-14.30-ig

www.kerekegyhaza.hu

LAKITELEK
TÁJÉKOZTATÓ A FENYŐFAGYŰJTÉS 

RENDJÉRŐL

Az FBH-NP Nonprofit KFT. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2019. január és február hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa 
begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihe-
lyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig 
az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai Lakiteleken: 
2019. január 11. és február 8.

www.lakitelek.hu

KISKŐRÖSI PROGRAMOK
RÓNASZÉKI TAMÁS hegedűművész és HARGITAI IMRE 
zongoraművész koncertje
Időpont: 2019. január 16.
Helyszín: SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola
Szervező: Hang-Szín Művészeti Egyesület

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Időpont: 2019. január 21-22.
Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, SZÓ-LA-M Alapfokú 
Művészeti Iskola
Szervező: az Intézmények

BORVÁROS KUPA KÉZILABDA VERSENY
Időpont: 2019. február 9.
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Szervező: KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft.

Petőfi nevét viselő középiskolák találkozója Kiskőrösön
Időpont: 2019. március 8-9.
Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
Szervező: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

FENYŐFAGYŰJTÉS - 2019
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2019. január és február hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa 
begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihe-
lyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az 
ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
2019. január 28 - február 01-ig
2019. február 25 - március 01-ig

További információ: www.kiskoros.hu

IZSÁKI PROGRAMOK
január 18., péntek 
18:00 – 20:00 Az én versem - Irodalmi Kávéház
A Magyar Kultúra Napja (január 22.) eseménysorozatához kapcso-
lódóan, „Az én versem” címmel Irodalmi Kávéházba invitálják az 
irodalomkedvelőket. Az Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Házban 
igazi kávéházi hangulatot (asztalok, kávé, sütemény) és irodalmi 
élményt árasztó rendezvényen bárki elmondhatja kedvenc versét, 
vagy prózarészletét. A feltétel csak annyi, azt is mondja el, miért 
éppen ez a kedvenc irodalmi műve? A belépés díjtalan.

január 20., vasárnap UTÁNPÓTLÁS FUTSAL BAJNOKSÁG
Helyszín: zsáki Sportcsarnok, Izsák, Csokonai u. 16.

január 23., szerda FENYŐGYŰJTÉS, Szelektív hulladékgyűjtés

január 23., szerda MESEMONDÓ VERSENY
Helyszín: Táncsics Mihály Ált. Iskola, Izsák, Kossuth Lajos út 39.

január 25., péntek 18:00 – 19:30 IZSÁKI SZÍNHÁZI ESTÉK
Az Izsáki Színházi Esték előadás sorozatában, a soltszentimrei 
Csonka Színkör, az Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Házban 
bemutatja A 2 is néha sok(k) című komédiát.
Belépődíj nincs, de becsületkasszás támogatást szívesen fogadnak!
Helyszín: Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház 

január 26., szombat 19:00 – január 27., vasárnap 04:00
XXI. KARITÁSZ BÁL
Vacsora: Erdélyi lakoma
Zene: Puhl Band

január 26., szombat 19:00 – 23:30
Frenk + Mongooz And The Magnet a ZÖREY-ben

február 3., vasárnap 
UTÁNPÓTLÁS FUTSAL BAJNOKSÁG
Helyszín: Izsáki Sportcsarnok, Izsák, Csokonai u. 16.

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ 

január 18., péntek 
10:00 – 12:00 Baba mama klub
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
17:00 – 21:00 Néptánc
17:00 – 18:00 Én versem

január 19., szombat 
18:00 – 19:00 Néptánc

január 21., hétfő 
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
18:00 – 23:30 Néptánc

január 22., kedd 
15:00 – 17:00 Jóga
18:30 – 20:00 Jóga

január 23., szerda 
08:00 – 11:00 Vegyes vásár 
fortuna
17:30 – 18:30 Tánc próba
19:00 – 20:00 Nyugdíjas klub 
torna

január 24., csütörtök 
19:00 – 20:00 Zumba

január 25., péntek 
10:00 – 12:00 Baba mama klub
14:00 – 16:00 Számtech oktatás

17:00 – 21:00 Néptánc

január 26., szombat 
18:00 – 19:00 Néptánc

január 28., hétfő 
08:00 – 11:30 vegyes vásár
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
18:00 – 23:30 Néptánc

január 29., kedd 
15:00 – 17:00 Jóga
18:30 – 20:00 Jóga

január 30., szerda 
17:30 – 18:30 Tánc próba
19:00 – 20:00 Nyugdíjas klub 
torna

január 31., csütörtök 
19:00 – 20:00 Zumba

február 1., péntek 
10:00 – 12:00 Baba mama klub
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
17:00 – 21:00 Néptánc

február 2., szombat 
18:00 – 19:00 Néptánc

www.izsak.hu

KECS-
KEMÉTI 
FÜRDŐ

PROGRAMOK
január 16. szerda
Úszás Diákolimpia "B" kat. 
városi döntő
Helyszín: 50 méteres medence

január 20. vasárnap
Vízilabda Fiú gyerek-serdülő-
ifjúsági bajnoki mérkőzés
Helyszín: 50 méteres medence

január 26-27. szombat-
vasárnap
Úszás Aranyhomok Kupa
január 30. szerda
Úszás Diákolimpia megyei 
döntő
Helyszín: 50 méteres medence

február 3. vasárnap 
Vízilabda Fiú gyerek-serdülő-
ifjúsági bajnoki mérkőzés
Helyszín: 50 méteres medence

február 8. péntek
Éjszakai fürdőzés
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 
élményzóna

február 9-10. 
szombat-vasárnap
Vízilabda Összetartás
Helyszín: 25 méteres medence 

február 17. vasárnap
Családi nap
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 
élményzóna

február 17. vasárnap
Vízilabda Fiú gyerek-serdülő-
ifjúsági bajnoki mérkőzés
Helyszín: 50 méteres medence

Kecskemét, Csabay Géza 
körút 5.,

www.kecskmetifurdo.hu

VÉRADÁS
TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
Kecskemét, Koháry István körút

január 16. szerda 08:00-14:00
január 17. csüt. 08:00-18:00
január 18. péntek 08:00-13:00
január 21. hétfő 08:00-18:00
január 22. kedd 08:00-16:00
január 23. szerda  08:00-14:00
január 24. csüt. 08:00-18:00
január 25. péntek 08:00-13:00

www.veradas.hu
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A gyógyvizek olyan természetes ásványvizek, melyek valamilyen fizikai tulajdonságai vagy 
kémiai összetételük miatt bizonyítottan gyógyító hatásúak. Azt, hogy ezt a hatást egészségi 
állapotunk javításához, megőrzéséhez használni tudjuk, a társadalombiztosítás is támogatja 
évi két kúra erejéig. Tiszakécskén már 11 éve élhetnek ezzel a lehetőséggel a körzet lakói. A 
fürdőkúrával kapcsolatos tudnivalókat az idén 35 éves Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő 
közreműködésével, Csengődi-Illés Mária gyógytornász és gyógyászatirészleg-vezető és Dr. 
László Márta főorvos, belgyógyász, reumatológus segítségével foglaljuk össze.

ÉVI KÉT FÜRDŐKÚRA MINDENKINEK JÁR

A gyógyfürdőkben a magas ásványianyag tartalmú gyógyvizek áldásos hatásán túl, 
több gyógykezelés is segítheti a regenerálódást. A Magyarországon biztosítottak és az 
egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak évente két alkalommal, szakorvosi beutalóval 
négyféle kezelést vehetnek igénybe az alábbiak közül: 

• gyógyvizes medencefürdő 
• gyógyvizes kádfürdő
• orvosi gyógymasszázs
• víz alatti vízsugármasszázs (tangentor)
• súlyfürdő
• szénsavas fürdő
• iszappakolás
• víz alatti csoportos gyógytorna
• 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás
A TB által támogatott kezelések igényléséhez első körben a háziorvostól egy szakor-
voshoz irányított beutalóra van szükség. A szakorvos lesz az, aki kiválasztja és felírja 
a páciens számára megfelelő, egyszerre igénybe vehető maximum négy kezeléstípust. 
Ilyen szakorvos lehet: reumatológus, ortopéd szakorvos, műtétet végzett idegsebész, 
traumatológus, neurológus vagy angiológus.

A 15 alkalmas kúrát a szakorvosi beutaló kiállításától számított 30 napon belül meg kell 
kezdeni, és azután legfeljebb 56 nap áll rendelkezésre a kezelések felvételére. Az orvosi vényen 
részletesen szerepelnie kell a beteg számára kiírt kezeléstípusoknak, valamint szükség van a 
szakorvos által speciálisan kitöltött kezelőlap két példányára is, az úgynevezett „babás lapokra”.  
Dr. László Márta a heti három kezelést tartja ideálisnak, hogy jusson idő közöttük a 
pihenésre is. De természetesen ez minden esetben függ a kezelendő problémától, a beteg 
gyógyulásra vagy prevencióra fordítandó idejétől, lehetőségeitől. Van olyan, aki a tizenöt 
alkalmat három hét alatt felveszi, és van, aki a teljes megengedett időt, azaz a majd két 
hónapot kihasználja. Ha sikerül a négy kezelést egymás után, nagyon pici pihenőidővel 
beosztani, akkor hozzávetőlegesen két órát vesz igénybe egy alkalom. Akinek munka-
idejével és egészségügyi állapotával összeegyeztethető, annak táppénzre sincs kötelező 
jelleggel szüksége a gyógyulás idejére.

Nem minden gyógyfürdőben érhető el a szénsavas kádfürdő, amikor is a vízben 
elnyeletett szén-dioxid jótékony hatását elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekben 
szenvedőknél, az alsó végtagi artériás és vénás keringési rendellenességek esetén és 
szívinfarktus utáni rehabilitációban használják. Tiszakécskén a kádfürdő mellett, rész-
fürdőként is alkalmazzák ezt a terápiát, ugyanis a dézsába lógatott láb kezelésével is a 
szervezet egészére fejt ki gyógyító hatását. Azok számára, akiknél valamilyen ok miatt 
nem használható vizes terápia, itt szakorvosi javaslatra, önfinanszírozás formájában a 
száraz szén-dioxid gyógygázfürdő vagy más nevén a mofetta is elérhető.

A PREVENCIÓ SZEREPE EGYRE NŐ

Sajnos az életmódbeli változásokból, a kevés mozgásból, és a napi sok hosszú óra 
számítógép előtt eltöltött időből fakadóan a mozgásszervi bajok egyre fiatalabbakat 
is érintenek. Tévhit, hogy a gyógyfürdők nyújtotta lehetőségek csak az idősebbeknek 
szólnak. Sőt, minél hamarabb felismernek egy problémát, és minél hamarabb kezelni 
kezdik, azzal számos későbbi nehézség is megelőzhető. A prevenció egyre fontosabbá 
válik, és a szakemberek elmondása szerint, szerencsére érezhető is ebben a látogatók 
tudatossága. 

Érdemes külön kiemelni a 18 év alatti, gyerekek számára elérhető csoportos gyógyúszást. 
Amikor is a gerincferdeség, a lúdtalp, a hát izomzatának gyengesége vagy a túlsúly 
okozta komolyabb bajok elkerülése érdekében a kicsikért a vízben történő mozgással 
tehetünk. Szakorvos javaslatára a gyerekorvos is felírhatja a gyógyúszást, ami szintén 
évi 2x52 alkalommal jár TB alapon.

A gyógyvizek alkalmazási területét hosszan sorolhatnánk. A tiszakécskei vizet a stressz 
oldásán és a fáradt izmok lazításán túl, bőrgyógyászati elváltozások, kismedencei gyul-
ladások pozitív irányba történő befolyásolására is használják. Ivókúraként az egyes 
emésztőszervi betegségekkel és anyagcserezavarokkal küszködőknek is ajánlott. A 
gyomorfájdalmakat, a savas panaszokat, a puffadást, a székrekedést megkönnyítheti.

Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy az ember lánya és fia egy kórházi torna-
szobához képest, - ha lehetősége van rá - sokkal szívesebben gyógyul egy olyan helyen, 
ahol a víz gyógyító erején felül, a környezet is pozitívan hat. Ott, ahol a test, a lélek és 
az eszmeiség hármasa megjelenik a gyógyításban.

Virág Henrietta

TERMÁLVÍZ  
- természet adta gyógyítóerő

A Kárpát-medence gyógyvízforrásai számos mozgásszervi betegségekre jelentenek természetes gyógyírt. 
A termálvizek országában élünk. A gyógyfürdők szolgáltatásaival nemcsak kényeztethetik, orvosol-

hatják testünket, lelkünket, hanem jelentős szerepet játszhatnak a prevencióban is.
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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!

I N G A T L A N

KECSKEMÉT,  Rákócz i  u tca 
köze lében 100 nm-es 
nappa l i+étkezős ,  3  szo-
bás ,  e rké lyes ,  lakás  e l -
adó.  I rányár  44,9  MFt  Te l : 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Vágó u tcá-
ban 77 nm-es,  ké tsz in tes , 
2  szobás ,  v i lágos  lakás  e l -
adó I rányár  29,9  MFt  Te l . : 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Műker t-
városban 2  szobás .  
1  em- i ,  e rké lyes ,  fe lú j í -
to t t  tég la  lakás  garázs-
zsa l  e ladó.  I .á r :  21 ,5  MFt  
+36 30 616 0663

KECSKEMÉTEN a  V i l la-
negyed mel le t t ,  48  nm 
fö ldsz in t i ,  fe lú j í to t t  la-
kás  e ladó.  I .á r :  16 ,5  MFt  
+36 30 616 0663

ÁGASEGYHÁZA központ-
hoz  köze l i  4446 nm terü-
le ten ,  nádte tős ,  ga lér iás , 
fe lú j í to t t  tanya  e ladó.  I .á r :  
17 ,5  MFt  +36 30 197 6543

MÉNTELEK kü l te rü le tén 
1 ,8  Ha terü le ten  2003-as 
ép í tésű ,  107 nm parasz t-
ház  e ladó.  I .á r :  24 ,9  MFt 
+36 30 197 6543

KECSKEMÉT be lvárosá-
ban ú j  ép í tésű  fö ldsz in-
t i  55-96 nm luxus lakások, 
te remgarázzsa l  K IADÓK. 
I .á r :  300-400 ezer  F t /hó  
+36 30 616 2143

KECSKEMÉT be lvárosá-
ban 2 .  em- i ,  150 nm fe l -
ú j í to t t ,  be lső  2  sz in tes  er-
ké lyes  luxus  lakás  garázs-
zsa l  e ladó.  I .á r :  44 ,9  MFt  
+36 30 616 2143

KECSKEMÉT ker tváros i 
környezetében 85+65 nm 
tég la  sz igete l t  ké t  sz in-
tes  csa lád i  ház  e ladó. 
I .á r :  22 ,5  MFt  +36 30 197 
6531

KECSKEMÉT,  Széchény i-
város  cserépte tős  t .  ház-
ban 1+3 szobás ,  2 .  em-
i ,  e rké lyes  fe lú j í to t t  la-
kás  e ladó.  I .á r :  29 ,7  MFt  
+36 30 576 9476

KECSKEMÉT,  Szarkásban 
3000 nm kü l te rü le t i  ré-
szen 200 nm,  kétsz in tes 
csa lád i  ház  e ladó.  I .á r : 
19 ,6  MFt  +36 30 576 9476

K I A D Ó

KECSKEMÉT,  Nagykőrös i 

u tcában 55 nm-es,  2  szo-

bás ,  fö ldsz in t i ,  igényes 

berendezet t  i roda  k iadó. 

Ár :  140.000 F t /hó  Te l . : 

+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,   Arboré-

tum lakóparkban 2018-

ban épü l t  96  nm 3 szobás 

PENTHOUSE LAKÁS k iadó: 

Ár :  290.000 F t /hó  MFt 

Te l . :  +36 20 914 3929

KECSKEMÉT,  Csongrád i 

u tca  e le jén  90 nm-es,  3 

szobás ,  igényes  lakás ,  ga-

rázzsa l  k iadó:  Ár :  180.000 

F t /hó  MFt  Te le fonszám: 

+36 70 683 7015

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

V IDÉKEN vagy  Kecskemé-

ten van e ladó háza? E l 

szere tné  adn i?  Keressen! 

Te l . :+36 70 683 7015

KECSKEMÉTEN nappa-

l i  +  3  szobás  csa lád i  há-

zat  keres  40-50 MFt  körü l . 

Keressen!  Te le fonszám: 

+36 70 683 7015

BUDAPESTEN e ladó lakást 

keresek.  K i rá ly  Szabo lcs 

Te l . :+36 70 686 5149

ELADÓ LAKÁST,  HÁZAT ke-

resek 6-25 MFt- ig  Kecs-

kemét  és  környékén!  Ho l-

ló  Mónika  Te le fonszám: 

+36 20 914 329

A D Á S - V É T E L

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

S Z O L G Á L T A T Á S

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

 REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes 
körű jav í tás ,  gurtn icsere . 
Prec íz  munka ,  kedvező 
ár .  +36 20 624 1272,  +36 
70 265 6065 

 VESZÉLYES fák 
k ivágását ,korona iga-
z í tás t ,  e l takar í tását  és 
erdő  gyér í tését  vá l la-
lom.  +36 20 622 2492 

Á L L Á S T  K Í N Á L

TANYÁRA fér f i  munkavá l-
la ló t  keresek á l la tok  mel-
lé ,  o t t  lakássa l .  Mer ino  Kf t 
0630/477-56-05 

A  ceg léd i  te lephe lyű  Pet-
ra  Trans  Kf t .  keres  te-
hergép járművek,  mező-
gazdaság i  gépek jav í tá-
sában,  karbantar tásá-
ban já r tas  karosszér ia la-
katos ,  gép lakatos  mun-
katársakat .  É rdek lődn i :  
+36 30 476 9819 

A ceg léd i  te lephe lyű  Pet-
ra  Trans  Kf t .  keres  teher-
gép járművek jav í tásában 
já r tas  autószere lő  mun-
katársat .  Fe l té te l :  au tó-
szere lő  végzet tség.  Pá-
lyakezdők je lentkezését 
i s  vár juk !  Érdek lődn i  lehet 
az  a lább i  te le fonszámon:  
+36 30 476 9819 

Bővü lő  csapatunkba 
Bács-K iskun és  Pest  me-
gyében,  va lamint  Buda-
pest re  ingat lanér tékes í -
tő t  keresünk.  Je lentkezés :  
in fo@simoningat lan .hu

A ceg léd i  te lephe lyű  Pet-
ra  Trans  Kf t ,  nemzet-
köz i  tehergépkocs i  ve-
zető t  keres  o lasz-ma-
gyar  v iszony la t ra ,  e lső-
sorban gabonaszá l l í tás-
ra   nyerges  szere lvény-
re .  Ami t  k íná lunk:  korsze-
rű  já rművek,  k iemel t  bé-
rezés .  Hav i  á t lag  kereset 
450.000 F t .  É rdek lődn i :  
+36 30 584 9566 

KECSKEMÉTI  á ruszá l -
l í tó  cég keres  so főrö-
ket  EU-ban tör ténő mun-
kavégzésre  nemzetköz i 
gyakor la t ta l ,  B  kategór i -
ás  jogos í tvánnya l  fu rgon-
ra .  Bérezés :  km-,  hétvé-
g i  pénz ,  üzemanyag meg-
takar í tás .  Min imum net tó 
270.000 F t /hó .  Je lentkez-
n i  a  +36 70 418 1430-
as  te le fonszámon,  i l l e t -
ve  a  b i to@bi to in ter t rans .
hu e-mai l  c ímen lehet .  
B i tó  In ter t rans  Kf t .  
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KARRIERKÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS – 
TE TUDOD, MILYEN JOGAID VANNAK?

Mára a legtöbb munka valamilyen formában számítógéphez kötött. Éppen ezért 
nem árt tudni, mik azok a törvényi szabályozások, amiket egyik legfontosabb 
érzékszervünk, a szemünk megvédése érdekében hoztak.

10 perc szünet óránként
Azok a munkavállalók, akik munkájuk jellegéből adódóan naponta legalább négy órát töltenek a 
képernyő előtt az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelete szerint óránként 10 perces „szempihentető” szünetre 
jogosultak, valamint a monitor előtt töltött idő nem haladhatja meg a napi hat órát.

De mit is takar ez pontosan? A „szempihentető” szünet azt jelenti, hogy nem képernyőhöz kötött 
feladatot kell végezni. Ezt nem úgy kell értelmezni, hogy minden órában jár 10 perc munkaközi szünet, 
csupán azt jelenti, hogy a munkáltatónak kötelessége a munkavállaló számára biztosítani a szemet 
pihentető munkaidőt. Ezek a 10 perces szünetek nem összevonhatóak, így nem lehet erre hivatkozva 
80 perccel hamarabb abbahagyni a munkát. A monitorszünetet felhasználhatjuk például a papíralapú 
munkák elvégzésére, meetingekre, vagy telefonok lebonyolítására, azaz bármilyen munkához kapcso-
lódó tevékenység elvégzésére.

Abban az esetben, ha a munkavégzés megszakítása mások életét, testi épségét, vagyontárgyak bizton-
ságát veszélyezteti, vagy a munkavégzés felfüggesztése technikailag nem megoldható, a munkaadó fele-
lőssége, hogy úgy szervezze meg a munkafolyamatokat, hogy a monitorszünetek beiktathatóak legyenek, 
mely ebben az esetben sem lehet kevesebb alkalmanként 10 percnél.

Mi számít képernyőnek?
A rendeletben megfogalmazott „képernyős munkahely” kifejezés azt jelenti, hogy olyan munkaeszközzel 
dolgozik a munkavállaló, melyhez csatlakozhat adatbeviteli eszköz (például billentyűzet vagy kamera), 
és egyéb kisegítő eszközök (mint az egér, nyomtató, modem stb). A munkakörnyezetben megtalálható az 
íróasztal, szék, telefon. A törvény nem alkalmazható a kijelzővel ellátott pénztárgépek, számológépek, 
egyéb mérési eredményeket mutató eszközök, valamint kijelzővel rendelkező járművek, munkagépek 
esetén, és egyéb olyan hordozható rendszereknél, melyeket nem tartósan használnak (például a csomag-
szállítók vonalkód leolvasója, vagy a mobil bankkártya terminál).

Munkavédelmi szemüveg, mint céges juttatás
A kötelező szempihentetés mellett a munkaadó kötelessége, hogy alkalmazottai számára rendszeresen 
biztosítsa a szemvizsgálatot, és szükség esetén a munkához használatos szemüveg költségtérítését is.  
A szemvizsgálatot két évente kell megtartani, és amennyiben a szakorvos úgy találja, akkor felírja az 
éleslátáshoz szükséges, monitor előtt használatos szemüveget. A munkaadó a törvény értelmében köteles 
megtéríteni a lencse, valamint a legolcsóbb hozzá tartozó keret árát, amit adómentesen tehet meg, hiszen 
a szemüveg védőfelszerelésnek minősül.

Ha a munkavállaló már szemüveges, akkor a munkáltató csak abban az esetben köteles téríteni a költ-
ségeket, ha bizonyíthatóan a munkavégzéssel összefüggésben következett be látásromlás. A juttatás a 
kontaktlencsére, bifokális, vagy progresszív és fényre sötétedő szemüvegre viszont nem adható adómen-
tesen. A napszemüveg kérdéses pont, hiszen bizonyos munkakörökben, mint például a járművezetőknél, 
ez is védőfelszerelésnek minősül, ezért adómentes.

Mivel a munkaadó az alap védőszemüveg térítésére kötelezett, ezért ha a munkavállaló ennél drágább 
keretet szeretne, akkor részt kell vállalnia a költségekből. Érdemes ezért kollektív szerződésbe foglalni, 
hogy mi az az összeghatár, amit a munkaadó vállal.

A szabályosan kifizetett szemüveg térítése adómentes természetbeni juttatásnak minősül.

www.cvonline.hu

www.cvonline.hu

 Több mint 6000
álláshirdetéssel

várjuk!  
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„A játék. Az különös. Gömbölyű és 
gyönyörű, csodaszép és csodajó…” 
– verseli Kosztolányi.  A Deltanet is 
hasonlóan gondolkodik a játékról, 
hiszen a cég több mint 200 gyönyörű 
piros labdát osztott ki a kecskeméti 
óvodákban a karácsony jegyében.

„Idén szerettünk volna különleges 
ajándékot adni és egy olyan dolgot 
megvalósítani, ami egyedi. Ekkor 
találtuk ki a piros labdát, amiről 
gyermekes szülők lévén azonnal a 
legkisebbek jutottak eszünkbe. A labda 
egy csoda, pláne a gyermek kezében. 
Innen jött a gondolat, hogy a város 
kicsinyei között osszuk szét a megle-
petést. Az óvodákban találtuk meg az 
ajándékozás lehetőségét. Minden ovis 
csoport karácsonyfája alá került a szép 
nagy piros gumigömbökből. Több mint 
200 labdát osztottunk szét a kisgyerme-
keknek karácsonyra”- meséli Gyurász Zoltán a Deltanet Internet Kft. tulajdonosa.

A Deltanet Kecskemét környékén szolgáltat internetet, így a labdákat a megyeszékhely 
összes óvodája mellett Lajosmizse, Városföld és Helvécia ovis csoportjai is megkapták. 
Az óvodákban minden csoportnak jutott egy piros Deltanetes labda, amelyet a kicsik és 
az óvónők is széles mosollyal fogadtak. „Jómagam és a cég több munkatársa is kisgyer-
mekes szülők vagyunk, ezért fontosnak tartottuk, hogy a lehetőségeinkkel élve ezen a 
karácsonyon a kisgyermekek széles körében adjunk örömet, meglepetést. Egy labda 
önmagában nem nagy dolog, de mégis rengeteget tud adni. A labda a mozgás és a közös 
játék örömét jelenti” - fejti ki Gyurász Zoltán.

Az öröm átadására és a közösség 
támogatására nem csak karácsonykor 
törekszik a Deltanet. Amikor eljutnak 
egy-egy eldugottabb településre, vagy 
tanyára internetet bekötni, akkor az 
egész család nagy izgalommal várja a 
beszerelő kollégákat, hiszen a nagyvi-
lágot hozzák közelebb a ház lakóihoz. 

„Ügyfeleink mosolya nekünk mindent 
megér - folytatja Zoltán. - Számunkra 
a legfontosabb az előfizető elégedett-
sége, és mindent megteszünk, hogy 
egy szerethető szolgáltató legyünk, 
akit az emberek szívesen ajánlanak 
a jó tapasztalataik alapján. Fiatalos, 
jó hangulatú 20 fős csapatunk az év 
minden napján ezen dolgozik. Hihe-
tetlenül jó érzés, amikor izgatottan 
fogad, majd munkánk végeztével 
boldogan búcsúzik az ügyfél és most 
az óvodákban is hasonlót éreztünk. 

Öröm és gyermeki rácsodálkozás fogadta a piros 
labdákat.”

TV • TELEFON • INTERNET

www.deltanet.hu
Hívja a 1290-net.

PIROS LABDÁK PATTOGNAK A KECSKEMÉTI OVIKBAN

AJÁNDÉKOZOTT A DELTANET


