
KECSKEMÉT RÉGIÓJÁNAK INFORMÁCIÓS HAVILAPJA 2019. június 11. III/6.

w w w . v i d e k i i n f o . h u

KARRIER

DOLGOZÓ DIÁKOK
Közeleg a tanév vége, két és fél hónapra felborul a diáknapirend. Tanulás helyett itt a lehetőség utazni, fesztivá-
lozni, barátokkal flangálni, pihenni, semmit tenni vagy belekóstolva a felnőtt munka világába, zsebpénzt gyűjteni. 
Írásunkban most a diákmunka kerül górcső alá. 

"A legtöbb dolgozni vágyó tanuló július 1. és augusztus 20. között szeretne 
munkába állni – tudtuk meg Matusz Szilviától, a Diák-Navigátor 
Iskolaszövetkezet kecskeméti kirendeltségvezetőjétől. – 
Az elmúlt két évtizedben teljesen átalakult a diákok 
munkára fordítható ideje. A tanév közben olyan 
óraszámokkal és időbeosztással kell megküzdeniük, 
hogy nem nagyon marad lehetőségük dolgozni. Ha 
marad is, akkor is széttöredezve, amit nagyon 
nehéz összeegyeztetni a cégek kínálatával. 
Hiszen nem sok munkaadó tud úgy foglalkoz-
tatni tanulót, hogy ő csak heti három nap ér rá, akkor 
is csak délután három óra után és maximum három 
órahosszára.” Így sokaknak marad erre a nyári szünet.

A cégek nagy része nyitott a diákmunkára, pedig biztos, hogy kényelmetlenebb 
vagy körülményesebb a munka világához még nem vagy csak 

kevésbé hozzászokott fiatalokat alkalmazni. "A cégek 
számára a láthatóság, az ismertség fontos. Ma már 

szinte mindenki kinyitja a kapuját, és megragadja 
azt a lehetőséget, hogy a leendő munkavállaló 
még tanulóként elköteleződjön felé. A szakirányú 

tanulmányokat folytató diákok kincset érhetnek. 
Amennyiben iskolaszövetkezeten keresztül 
foglalkoztat valaki diákokat, akkor a munka-

béren felüli költségek is kedvezőbben alakulnak.”

A cikk a 6. oldalon lévő 
Karrier rovatunkon folytatódik.
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SOLTVADKERTI 
PROGRAMOK

Június 12-16-ig 15. SOLTVADKERTI BMW TALÁLKOZÓ 
a Vadkerti-tónál

Június 19. szerda 17-18 óráig BÚZAVIRÁG ASSZONYKÓRUS
Június 20. csütörtök 17-18 óráig NEM VAGY EGYEDÜL 
KLUB
Június 21. péntek 17.00 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
a Nagy-Pál István Helytörténeti Gyűjteményben.  
• Légrády Andor Tanácsköztársaság Soltvadkerten című előadása 
• Borbély Gyuláné bemutatója a tejiparról és tejfeldolgozásról 
• Vetélkedő 
• Zsíros kenyér parti

Június 26. szerda
15.00 CUKORBETEGEK KLUBJA
17.00 BÚZAVIRÁG ASSZONYKÓRUS
Július 6. szombat 13 órától BOR ÉS GASZTRO NAP a Sport-
csarnok előtti téren.

Grill és tárcsás ételek főzőver-
senyét, sütőversenyt hirdetnek 
meg a szervezők erre a napra. 
Előzetesen várják baráti társa-
ságok, munkahelyi kollektívák, 
magánszemélyek jelentkezését.
Bor és Gasztro Nap 
Solvadkerten minőségi borokkal 
és Buday Péterrel. A barátság a 
jó kapcsolatok jegyében.

• Három város: Kecel, Kiskőrös, 
Soltvadkert 
  Címeravató a körforgalomnál
• Bortér
• Grill és tárcsás ételek versenye
• Süti sütő verseny
• Gasztro piac
• Gyermek és családi sátor, 
gasztro játékok
• Freddie nagykoncert

Július 26. 27. 28. SÖRFESZTIVÁL A VADKERTI-TÓNÁL

További részletek: www.soltvadkert.hu

2019. június 14. péntek 21.00
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS - HELLO SUMMER 
Ezúttal a legjobb nyári slágerekre csobbanhatnak 
és bulizhatnak a résztvevők.

A lemezjátszóknál: Matt Tyb, Fecza, Pra Moon, 
Dexter.

Nyitvatartás: 21:00-01:00-ig, medencezárás 
00:30-kor

További információkért látogasson el az Éjszakai 
fürdőzések Facebook oldalára.

2019. június 16. vasárnap 14-18 óra között
CSALÁDI NAP
Használható zónák:
• élményfürdő
• termálfürdő
• versenyuszoda 

Programok 14-18 óra között:
• játékos ügyességi feladatok képzett 
játékanimátorokkal
• kézműves foglalkozások
• aquafitness

A legfrissebb információkért kövesse Facebookon 
is a Kecskeméti Fürdő családi napjait.

NYÁRI HÉTVÉGÉK A FÜRDŐBEN
Idén nyáron minden hétvégén 14-18 óra között 
ingyenes aquafitness órákkal, ügyességi felada-
tokkal, vetélkedőkkel, és sok-sok medencés és 
szárazföldi játékkal várják a vendégeket a Kecs-
keméti Fürdőben.

Minden szombaton és vasárnap 14-18 óra 
között, egészen augusztus 25-ig:
• június 22-23. szombat-vasárnap 
14.00-18.00 között
• június 29-30. szombat-vasárnap  
14.00-18.00 között
• július 6-7. szombat-vasárnap 14.00-18.00 között
• július 13-14. szombat-vasárnap  
14.00-18.00 között
• július 20. szombat 14.00-18.00 között (július 21. 
vasárnap CSALÁDI NAP, Kecskeméti Fürdő)
• július 27-28. szombat-vasárnap  
14.00-18.00 között
• augusztus 3-4. szombat-vasárnap  
14.00-18.00 között
• augusztus 10-11. szombat-vasárnap  
14.00-18.00 között
• augusztus 17-20. szombat-kedd 14.00-18.00 
között (augusztus 18. vasárnap CSALÁDI NAP, 
Kecskeméti Fürdő)
• augusztus 24-25. szombat-vasárnap 14.00-18.00 
között

HELYSZÍN:
Jó idő esetén: Kecskeméti Élményfürdő és Csúsz-
dapark (Kecskemét, Csabay Géza krt. 3.)
Rossz idő esetén és a júliusi (július 21-én), 
augusztusi családi napon (augusztus 18-án): Kecs-
keméti Fürdő (Kecskemét, Csabay Géza krt. 5.)

PROGRAMOK:
AQUAFITNESS:
14:00-14:10
15:00-15:10
16:00-16:10
17:00-17:10

JÁTÉKOS, ÜGYESSÉGI FELADATOK:
14:15-14:35
15:15-15:35
16:15-16:35
17:15-17:35
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Kecskemét, Csabay Géza körút 5.,
www.kecskemetifurdo.hu

KECSKEMÉTI FÜRDŐ

JÚNIUSI KÖNYVBÖRZÉK 
az Álomfogó Alapítvánnyal az 
Arany János Művelődési Köz-
pontban: szombatonként 10-18 
óráig
Használt könyvek egységesen 
200 Ft, új könyvek 400 Ft, akci-
ós könyvek 100 Ft adomány el-
lenében vihetőek el.

Következő időpontok: június 
15, június 29.
A börze bevételét kulturális 
programokra fordítják.

SZÉP MAGYAR TÁJAK 
Jancsovicsné Bakosi Mária 
festőművész kiállítása

Helyszín: Arany János 
Művelődési Központ 
(Tiszakécske, Béke u. 140.)

A kiállítás megtekinthető 
nyitvatartási időben: 
2019. június 29-ig.

I. Családi Horgászverseny
2019. július 20. szombat
Gyülekező: 6:30-tól
Sorsolás: 7 órakor
Verseny időtartama: 8-12 óráig
Helyszín: Tiszakécske, Holt-Ti-
sza II-es szakasz

Gyülekezés: a versenypálya 
mellett a kemencéknél

A versenyre 4 fős csapatok je-
lentkezését várják!
A csapattagok egymás mellett 
ülnek, egymásnak segíthetnek.

Horgászat: 1 bot, 1 horog úszós 
vagy fenekező 
készséggel
Etetőanyag limit 
nincs!
Kizárólat élve tar-
tott hal mérlegel-
hető!
Süllő nem számít 
az eredménybe!
A nevezés díjtalan!

Nevezni lehet: Arany János 
Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár, 06-76/441-250

Díjazás: csapat 1., 2., 3. he-
lyezett
Nevezési határidő vége: 
július 17.
Várják a jelentkezéseket! 
Az étkezésről mindenki saját 
maga gondoskodik. A szervezők 
az esetleges károkért, balesete-
kért felelősséget nem vállalnak.

További információ: 
www.tiszakecske.hu

TISZAKÉCSKEI PROGRAMOK
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LAJOSMIZSE 
MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS 

KÖNYVTÁRA
BABÁS DÉLELŐTT A KÖNYVTÁRBAN
Minden hónap második csütörtökén 10 órától 
Versek, mondókák énekkel, gitárral 3 éves korig. 
Várják a gyermekeket és az őket kísérő szülőket! 
A részvétel ingyenes. 

MASZK
Mizsei Amatőr Színjátszó Kör
A csoporthoz folymatosan lehet csatlakozni.
Próbák ideje: szerdánként 18 órától
Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza Könyvtára

Dr. Bíró Ernő akvarellista - 
"Varázslatos természet" című 
kiállítása
Helyszín: Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára 
(Lajosmizse, Szabadság tér 12.)
Megtekinthető: június 7-28-ig

NAPTÁRFOTÓ-PÁLYÁZAT 2020!
Az adott hónaphoz kötött Lajosmizse természeti értkeiről szóló 
képeket várnak, melyek bekerülhetnek a 2020-as nyomtatott naptárba.
A képek felkerülnek a művelődési ház és könyvtár Facebook oldalára. 
www.facebook.com/lmizsekultura
A képeket folyamatosan várják 2019. szeptemberéig a  
webadmin@lmizsekultura.hu e-mail címre, szerző, cím, hónap megje-
lölésével.

Kérik, írja meg, hol 
készült a kép! Akár 
visszamenőleg is küld-
hetnek képet az adott 
hónapra.
Egy pályázótól 3 képet 
fogadnak el egy adott 
hónapra, a minimális 
képméret 1 MB.
A kritériumoknak nem 
megfelelő képeket 
kizárják a pályázatból. 

Pályázaton való részvé-
telével hozzájárul ahhoz, 
hogy kiadványokban, 

szóróanyagokban felhasználhatják a képeket forrás megjelöléssel.
Várják a fotókat a fenti e-mail címen.

További információ: 
www.lmizsekultura.hu

Lajosmizse, Szabadság tér 12.

IZSÁKI PROGRAMOK
Június 12., és 26., július 10., és 24. szerda SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Június 14., péntek Utolsó tanítási nap - délután: BALLAGÁS
Ballagás az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

Június 22., szombat 7. JÓTIFUTI

Június 29., szombat 15.30-tól 11. VÁNDOR KÓRUSTALÁLKOZÓ
Idén Izsák ad helyet  a  tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő  (Regionális) Vándor Kórusta-
lálkozónak, az Izsáki Városi Vegyeskar részvételével.
A vándor kórusfesztivál résztvevői:
• Izsáki Városi Vegyeskar 
• Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar
• Lajosmizsei Városi Kamarakórus 

Július 1 – 5. RINYA - NYÁRI ALKOTÓTÁBOR
Naponta 9-től 12-ig az Izsáki Református Egyházközség szervezésében várnak a nyári alkotótáborba 
minden 5. életévét betöltöttet (felső korhatár nincs) egyházi, felekezeti kikötés nélkül!
Jelentkezés: 374 154 vagy 30 372 1857 telefonszámon, vagy a helyszínen

Július 6., szombat REPÜLŐTÉR LÁTOGATÁS
Radványi Ilona szervezésében autóbuszos kirándulás Izsákról a budapesti Aeroparkba.
Érdeklődés személyesen.

www.izsak.hu

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

Június 22. szombat Pampalíni túra a Páhi-réteken
A rét gazdag virágpompájában való gyönyörködés mellett, kedvező 
időben lepkéket és egyéb izgalmas rovarokat is közelebbről megis-
merhetnek a résztvevők.
Találkozó: 10:00, Páhi, Vasút utca 2., Művelődési Ház
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft
Információ, jelentkezés: Barna Zsolt, 30/4884-704

Június 22. szombat VI. Futó-homok terep-félmaraton verseny 
Bugacon
A Iustitia Sport és Kulturális Egyesület és a KNPI szervezésében.
Részletes információ: www.iusegy.com

Június 23. vasárnap Kalandos kenutúra az Átokcsatornán, fecskék társaságában
Fülöpszállástól Akasztóig kenuzunk a Duna-völgyi főcsatornán, közben a hidaknál fészkelő füsti- és 
molnárfecske fészkeket mérjük fel. Így a nádas szegélyezte csatornán az aktív kikapcsolódás mellett az 
élővilágba is betekintést nyerünk, sőt biotikai adatokat is gyűjtünk. Egész napos program.
Találkozó: 9:00, Fülöpszálláson a vasútállomásnál
Részvételi díj: felnőtt 1600 Ft, kedvezményes 1000 Ft, családi jegy (2 felnőtt és min. 2 gyerek) 2500 Ft.
A kenuk csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, így a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/4884-540, birocs@knp.hu

További programok: http://knp.nemzetipark.gov.hu

„A JÁNOS, A VITÉZ” 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

„A János, a vitéz” címmel NTP-MŰV-18-0038 komplex tehetséggondozó program 
valósult meg az Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Ami és a Színészek az  
Ifjúságért Alapítvány szervezésében.

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával 60 órás program valósult meg, melyen 10-14 év közötti 
hátrányos helyzetű fiatalok vettek részt. 

Megismerték a színházat, a színházi alkotófolyamatot, előadást tekintettek meg. 

A program megalapozta a színházi élmények értő befogadásához szükséges innovatív tudásrendszert, 
az értelmi és érzelmi intelligencia fejlődését. 

A záró foglalkozáson a Petőfi Sándor műve alapján készült János, a vitéz című előadás feldolgozását 
mutatták be, melynek keretében tapasztalhattuk meg fejlődésüket, tehetségüket, kreativitásukat. 

A program megvalósítására az alapítvány vissza nem térítendő támogatást nyert.
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A Trizoli Jótifuti Egyesület évente több eseményt szervez, illetve 
szívesen vesz részt sporteseményeken, hogy ezzel is esélyt teremt-
senek az általuk támogatott személyeknek. 
Érzékenyítő programok szervezéséhez sok eszközre van szükségük, 
ezért 2019-ben szeretnének ehhez alapot létrehozni. Idén egy 
speciális kerekesszékre gyűjtenek! 
Természetesen a Jótifuti eredeti célja megmarad: a fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő  családokat támogatják.
Céljuk továbbra is bevonni a sporteseményeikbe aktív módon a 
családokat, baráti társaságokat, sportolókat, aktivistákat, ezzel bizto-
sítva a lehetőséget arra, hogy a fogyatékkal élő fiatalok, gyermekek 
is aktív részesei lehessenek ezeknek az élményeknek. Összefogásuk 
már hét éve eredményes: hat családot és egy Gyermekotthont tudtak 
támogatni eddig.

Te is tehetsz értük! Legyél az egyesület jótékony futója, bringása  
2019. június 22.-én, vagy támogatója, segítője!

Az aktív részvételednek három módja van!
1. Támogatod az eseményt, s részt veszel egyéni vagy csoportos
indulóként.
2. Segítőként leszel ott valamelyik frissítőponton, vagy guide leszel.
3. Nem veszel részt fizikálisan az eseményen, de anyagi segítséget
nyújtasz egyénileg, vagy csoportosan. (Az adományodat irányítani
is tudod!)

Akiket várnak: futók, bringások, amatőr és profi sportolók, 
családok, kerekesszékesek, fogyatékkal élők. 
Figyelem! Vak és gyengénlátó társaink is részt vehetnek az 
eseményen, futhatnak, vagy bringázhatnak, tandemet tudunk bizto-
sítani! Guideok jelentkezését várják! 

Néhány információ a június 22-ei eseménnyel kapcsolatban: 
a rajttól a célig a távolság 57 km. Lehet teljesíteni a távot futva, vagy 
bringával, egyénileg, vagy csapatban is! Résztávokat is teljesíthetsz 
futva, vagy bringával. Az alábbiakban megtalálod az ütemezést, ha 
résztávokat szeretnél teljesíteni. 
Korlátozott számban tudnak kerekesszékes sportolókat szállítani a 
teljes távon odafelé és visszafelé is! (Részvételi szándékodat minden-
képpen jelezned kell, s hogy szükséged van szállításra.)

Infók a rajthelyről (Kecskemét) indulóknak:
FIGYELEM! Résztávok teljesítése esetén a rajthelyre visszajutásról 
magadnak kell gondoskodnod!

Néhány hasznos infó a Kiskőrös és környéki résztvevőknek:
Kiskőrös és környékéről regisztráltaknak három lehetőségük van, 
mint egyéni vagy csapatban teljesítők:
– Indulhatnak Kecskemétről, s teljes vagy résztávokat megtéve 
érkeznek Kiskőrösre (futva vagy bringával) Bringákat szállítanak át, 
szintén jelezned kell az igényedet időben!
– Indulhatnak Kiskőrösről kis távot teljesítve az István Borházig 
(családok, ovisok, kisiskolások)
– Indulhatnak Páhi vagy Izsák állomásig, s ott csatlakozhatnak 
a Kecskemét felől érkező Jótifutis csapathoz.(Gyülekező 14.00, 
indulás Páhira 14.30 Kiskőrös, Petőfi tértől!)
Csatlakozhatsz az egyesület bringás csoportjához ha kiskőrösi 
vagy!!! (Facebook: BRINGALÁNC)
FIGYELEM! A távokat útbiztosítás mellett kell teljesíteni, akár 
egyéni, akár csapat a résztvevő!

FONTOS INFORMÁCIÓK!

Időpont: 2019. június 22. (szombat)

Útvonal: Kecskemét - Decathlon (5) -Ballószög (11.5) –Ágasegyháza 
(24) –Izsák (32) –Páhi (42) –Kiskőrös (55-57)

GYÜLEKEZŐ: Kecskemét Főtér (0 Km kőnél) 7.30.-tól

RAJT: 9.00 Belvárosi rövid távú futás gyerekekkel, 
kerekesszékesekkel (kb. 1.5 km.)

RAJT A TELJES TÁVHOZ: 9.30

1. DECATHLON SPORTÁRUHÁZ ( 5. km) kb. beérkezés kb. 
10.20, tovább indulás 10.50

2. BALLÓSZÖG (11.5) beérkezés várható időpontja: kb. 11.30, 
továbbindulás kb. 11.45

3. ÁGASEGYHÁZA KÖZPONT ( 24. km.) beérkezés (Könyvtár) 
várható időpontja: kb.12.45, tovább indulás 13.15

4. IZSÁK RENDŐRSÉG előtti parkoló ( 32. km.) beérkezés kb. 
14.00, tovább indulás 14.30

5. PÁHI POLG. HIV ELŐTTI TÉR ( 42. km.) beérkezés kb. 
16.00, tovább indulás 16.30

6. KISKŐRÖS ISTVÁN BORHÁZ (54. km.) beérkezés kb. 17.30

7. KISKŐRÖS MŰV HÁZ ELŐTTI TÉR (55km)17.45

TUDNIVALÓK:
Minden településen egy rövid futás/bringázás lesz a gyerekekkel 
és a megjelent fogyatékkal élőkkel. Adományokat a frissítőállomá-
sokon található adománygyűjtőkben lehet elhelyezni. Itt lehet leadni 
használt sportszereket és játékokat is! Az útvonal végig biztosított, a 
szervezett kereteket elhagyókért a szervezők nem vállalnak felelős-
séget! Szintén nem vállalnak felelősséget az értékeidért, amit nem a 
kísérőkocsiban adtál le!
Mivel a honlapon történő regisztráció sokaknak gondot okozott, így 
idén is egy regisztrációs panelen oldják ezt meg. A regisztráció akkor 
érvényes, ha az befizetés is megtörtént. Csoportos regisztrációra 
(csapat) is van lehetőség: 5 főtől. Választasz egy csapatnevet (egye-
sületed, munkahelyi csoportod, baráti társaságod neve) s csoportként 
regisztrálsz, majd átutalod a reg. díjat. 

FIGYELEM! Csak online regisztrációra van lehetőség a határ-
napig!
Minden résztvevőnek REGISZTRÁLNIA kell!
Regisztrációs díj: (2019.06.17.(hétfőig): 2.500.-Ft. (egyéni 
résztvevő)
15.000.-Ft-tól (csop. résztvevő)
2.000.-Ft-tól (támogató – egyéni, vagy csoportos)
SZÁMLASZÁM: 10402506-50526757-89661005
K&H Bank Trizoli Jótifuti Egyesület

A fogyatékkal élőknek és egy fő segítőjének számára nem kell 
regisztrációs díjat fizetni!
Szintén nem kell reg. díjat fizetni 12 éves kor alatt.

ERRE A SZÁMLASZÁMRA LEHET UTALNI A 2019. ÉVI 
TÁMOGATÓI TAGDÍJAT IS, AMI 2019.-Ft.
Számlatulajdonos: Kuti Zoltán 
Megjegyzés rovatba: 7.Trizoli Jótifuti 

ISKOLÁK VERSENYE: A Decathlon támogatásával.
A befutó után még szeretnék ha lehetőleg minél többen együtt marad-
nának: lesz lehetőség fürödni, zuhanyozni ( a Kiskőrös Termálfürdő 
és Tanuszoda, Kemping jóvoltából)

A Szervezők szeretnék, ha 
részese lennél velük ennek a 
nagyszerű napnak!

Minden esemény követhető 
a Facebook csoportban: 
(Trizoli Jótifuti Egyesület) és 
a www.facebook.com/trizoli 
eseményoldalon.

7. TRIZOLI JÓTIFUTI 
JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS/BRINGÁZÁS

2019-ben immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a jótékonysági esemény, hogy felhívja a figyelmet 
a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra, s tegyen valamit a családok segítéséért.

JÓGA A 
SZABADIDŐ- 
KÖZPONTBAN
TITKOS TISZTÁSOK

Berényi Zsuzsanna és Haraszti 
Zsófi jóga oktatók csodálatos 
óráira várják a  jógázókat a 
szabadidőközpontban.
Időpont: 2019. június 15. 
szombat 9:00 (érkezés 8:45-től)

Helyszín: Benkó Zoltán Szabadidő-
központ, Kecskemét, Csabay Géza 
körút 7. (bejárat a Nyíri út felől)

Nem kell mást tenned, mint 
megragadnod a jógamatracod, és 
legkésőbb 8:55-kor találkozunk a 
helyszínen, melyről pontos tájé-
koztatást a pénztárban kapsz! :)

A helyfoglalás érkezési sorrend 
alapján történik.

PROGRAM:
8:45-től ÉRKEZÉS
9:00-től Berényi Zsuzsanna 
jóga oktató órája
10:15-től Haraszti Zsófi jóga 
oktató órája
A program csak esőmentes 
időben valósul meg!

Jógaszőnyeget, és a jógaszőnyeg 
alá polifoamot, vagy rongysző-
nyeget mindenki vigyen magával.

A legfrissebb információkért 
kövesd a rendezvény Facebook 
oldalát.

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

www.szabadidokozpont-
kecskemet.hu

CIRÓKA 
BÁBSZÍNHÁZ
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

MOVEzeum az éjszakában
20 óra BÁBKONCERT az 
Udvaron

21 óra  MACSKABLÖFF a 
Kisteremben    +4

22 óra HAMLET királyfidráma 
a Nagyteremben     +16

23.15 óra SEX IN THE 
BLACK HOLE pszichedelikus 
jazz-rock az Udvaron

Kapunyitás: 19.30 órakor

Zárás: 00.30 órakor

A férőhelyek korláto-
zottak, helyfoglalás érkezési 
sorrendben.

Kecskemét, Budai u. 15. 
www.ciroka.hu 
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június 15., szombat 
Főtér 16 óra Pálinka- és borrendek ünne-
pélyes felvonulása a főtérre a Szent Miklós 
templomtól  
VER-BAU színpad 17 óra Ünnepélyes 
megnyitó
Köszöntőt mond Dr. Szeberényi Gyula Ta-
más, Kecskemét Megyei Jogú Város alpol-
gármestere
„Kecskemét Város Bora” és „Bács – Kiskun 
Megye Bora” 2019 -ben megtisztelő címet 
egy évig viselő győztesek kihirdetése
Mathiász János emlékérem átadása
„Barackvirágos Madonna – Virágzó Város” – 
fesztivál áldás a Kecskeméti Római Katolikus 
Főplébánia és a Kecskemét Táncegyüttes köz-
reműködésével
A Mathiász János Borrend, valamint vendég 
kunsági pálinka és borrendek ceremóniája, 
majd ünnepi körmenete a fesztivál területén
17.45 Konyhaművészeti artisztikai be-
mutató-barackos ételkínáló Varga Károly 
mesterszakács tálalásában.
20 óra SZÉCSI 75 – Szécsi Pál emlékkon-
cert Gergely Róberttel és zenekarával
Közreműködnek: Malek Andrea, Tóth Andi 
és Szabó Ádám
22.15 LIVINGROOM koncert
További programok Luca kút körül:
16-21 óráig SZIVÁRVÁNY játéktár és 
Kézműves foglalkozás
17-21 óráig SZABADTÉRI JÁTÉKOK – 
csocsó, ping-pong és tollas
VAK KÓSTOLÁS – Íz ismeret bekötött 
szemmel 
BORVIRÁGOK – Hennafestés
BORFUTAM – Sorversenyek bortémában
Óránként páros csapatversenyek, alkalmilag 
összeállt, 5-10 fős csapatokkal.
KARIKATÚRA – Vicces portrék készítése
ÓRIÁS BUBORÉKHÚZÁS – Hatalmas 
szappanbuborék parti
18 óra LANGALÉTA GARABONCI-
ÁSOK  fesztiválnyitó gólyalábas mene-
te és "borvirágos" tréfái. Műsorukban látha-
tó és hallható Kackiás pohárköszöntő után csi-
kófektetés, legényavatás és leányszöktetés, 
csacsifüllel csóklopás és jókedv röptetés!

június 16., vasárnap
VER-BAU színpad 20 óra GÖNCZI GÁ-
BOR ÉS A SMILE ROCK CIRCUS koncert
22 óra DJ KINCSES (Gong Rádió)
További programok Luca kút körül:
16-21 óráig SZIVÁRVÁNY játéktár és 
Kézműves foglalkozás
17-21 óráig SZABADTÉRI JÁTÉKOK: 
csocsó, ping-pong és tollas
VAK KÓSTOLÁS – Alapíz-lelés. Bekötött 
szemmel ízmintákat kóstoltatunk
BORVIRÁGOK – Hennafestés
BORFUTAM – Sorversenyek bortémában
Óránként páros csapatversenyek.
KARIKATÚRA – Vicces portrék készítése
18 óra GULYÁS TERKA vásári bábjáték a 
Mikropódium Családi Bábszínház előadása

június 17., hétfő
VER-BAU színpad 17 óra A fesztivál díj-
nyertes pálinkáinak és borainak kihirdetése a 
Mathiász János Borrend szervezésében
20 óra NÓTAMŰSOR Ha a jó bor meg-
öregszik, megvénül... Fellépnek: Gáspár 
Anni, Juhász Adrienn, Kolostyák Gyula, Fe-
jős Jenő. Kísér: a Tanyacsárda Cigányzenekara 
Csóka Gyula prímás vezetésével
Műsorvezető: Pölös János

22 óra Telihold éjszakája szerelmes dal-
lamokkal
DJ Pénzes 

június 18., kedd
VER-BAU színpad 19.30 óra 
FORELAND (az Öröm a zene tehetségku-
tató Bács-Kiskun megyei fordulójának kü-
löndíjasa)
21 óra Kecskeméten Rockabuli – 
HangOverFriends: A HANGOVERGANG 
és vendégeinek koncertje

június 19., szerda 
VER-BAU színpad 20 óra FISH! koncert
22.15  PROMISE koncert

június 20., csütörtök
VER-BAU színpad 17 óra Ballet Szenegál
20 óra MAGASHEGYI 
UNDERGROUND koncert
22.15 óra LÁMPALÁNG koncert
június 21., péntek
VER-BAU színpad
A 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 
és 11. Európai Játékfilm és TV-film Feszti-
vál szervezésében:
17 óra Válogatás 50 év dalaiból
KALÁKA koncert
20 óra MUZSIKÁS együttes Röpülj, madár 
című műsora Kacsó Hanga népdalénekes és 
Berecz István táncos közreműködésével
További programok a Luca kút körül:
16-21 óráig SZIVÁRVÁNY játéktár és 
Kézműves foglalkozás
17-21 óráig SZABADTÉRI JÁTÉKOK: 
csocsó, ping-pong és tollas
VAK KÓSTOLÁS – Alapíz-lelés. Bekötött 
szemmel ízmintákat kóstoltatunk
BORVIRÁGOK – Hennafestés
BORFUTAM – Sorversenyek bortémában
Óránként páros csapatversenyek, alkalmilag 
összeállt, 5-10 fős csapatokkal.
KARIKATÚRA – Vicces portrék készítése
ÓRIÁS BUBORÉKOK 
18 óra EZT MÁR FÚJHATJUK! - Zenés 
családi utazás a Kecskeméti Városi Fúvós-
zenekarral 
Vezényel: Kuna Lajos

június 22., szombat
VER-BAU színpad 16 óra „Tánccal a fele-
dés ellen” -  Szenior Örömtánc Gyöngyö-
si Ildikóval 
16.30 A Mathiász János Borrend és a meghí-
vott bor és pálinkarendek felvonulása zenés 
felvezetéssel a Turisztikai Központtól a főtéri 
VER-BAU színpadig
17.15 Borrendek köszöntése, ceremóniája 
és borrendi avatás
18 óra Közös Koccintás a Magyar Bor és 
Pezsgő  Napján Kecskemét Város Boraival ( 
hozott üveg borospohárba ingyen töltés )
20.30 “Lords of the Organ” 
RÁKÁSZ GERGELY koncertje
23 óra RANDOM ACOUSTIC koncert
További programok Luca kút körül:
16-21 óráig SZIVÁRVÁNY játéktár
18.30 Gasztroszínház 
WINE TOURIST – három bor és három 
személyiség, borkóstolóval egybekötött 
színházi előadás...

10.00-24.00 a Hírös Agóra Kulturális 
Központban 
Válogatás a Kecskeméti Animációs Film-
fesztiválra készült plakátokból 1985 - 2019
Pócs Péter, Horváth Mária, Farkas Antal 
Jama, Dudás Gábor, Orosz István, Ulrich 

Gábor alkotásai
Haui József: Képregény mazsolák
Horkay István plakátjai: Digitális újvilág 
Ishu Patel fotókiállítása: Ázsiai életek – Be-
tekintés közelről
22.00  a Deák téren Tűzugrás a Kecske-
mét Táncegyüttessel
17-24 óráig az Ifjúsági Otthonban 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - UTAZÁS 
PEPITÁBA - Színes barangolás a logika, a 
fantázia és a kreativitás fekete-fehér földjén
17-19 óráig PEPITA SZÍNPAD
Gyermek bábos, színjátszó táncos csoportok 
bemutatói az Udvaron
17-19.30 óráig ESTI SAKK-KÖR
Vendég: Mádl Ildikó kétszeres sakkolimpiai 
aranyérmes sakkozó, női nemzetközi nagymester
Élménybeszámoló, sakkbemutató és 15 táb-
lás sakk szimultán a Tükörteremben
19-20 óráig MONOKRÓM
Rendhagyó kiállítás megnyitó és 
performansz a Diákgalériában a Katedra Kö-
zépiskola diákjainak alkotásaiból
20-21 óráig  FEKETE-FEHÉR BILLEN-
TYŰK: a Zegernye Zenekar koncertje, fő-
szerepben a harmonika és a zongora 
21-22 óráig ÁRNY-BÁB-SZÍNHÁZ avagy 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
Interaktív árnyszínház kicsiknek és nagyok-
nak Tóth Anita bábszínésszel
22-23 óráig MATT KÉT TÁNCLÉPÉS-
BEN – tánc show a Fallaway Táncegyesülettel 
23 órától MATTULÁS zenés képsorokra
KÖZBEN:
17-20 óráig PEPITA KAVALKÁD
-Huszárvágás - sziluett készítés
-Óriás malomjáték
Vendéglátás: Otthon Kávézó és Teázó

június 23., vasárnap
VER-BAU színpad 20 óra BarIsOn koncert
21 óra VAD FRUTTIK koncert
További programok a Luca kút körül:
16-18 óráig ÖRÖMZENÉLÉS – 
Boroztam-tam és Barack dzsembori.  
Közösségi dobolás marmonkannákon, mű-
anyag hordókon és mindenféle egyéb, bor 
tárolására alkalmas edényeken.
16-21 óráig SZIVÁRVÁNY játéktár
18 óra A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ
a Báron Bábos Műhely előadása
Egyszer volt, hol nem volt egy király. Ha ez 
a király egyet tüsszentett, kengyelfutók s lo-
vas legények vitték hírét az egész országban, 
s aki nem mondta: "Adj' isten egészségére!", 
halál fia volt. Nem is akadt az egész ország-
ban, csak egy ember, ki nem mondta, hogy 
adj' isten egészségére. 
Ez a csillagszemű juhász volt…

A fesztivál szervezője: Hírös Agóra 
Nonprofit Kft.

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

További információk a fesztivállal 
kapcsolatban: www.hirosagora.hu

IV. KECSKEMÉTI BARACKPÁLINKA ÉS BORFESZTIVÁL
2019. június 15-23.

KEREK-
EGYHÁZA
KATONA JÓZSEF 

MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Kerekegyháza, 

Szent István tér 12.)

FOGLALKOZÁSOK 
Baba-Mama Klub - szerdai 
napokon 10:00-11:30 óra

Életmód Klub - minden hónap 
első szerdán 17 órakor

Logopédia - csütörtök 13:00-
14:30-ig és pénteken 13:00-
14:30-ig

Kereki Nótások - keddi 
napokon 18:00-20:00-ig

Nyugdíjas Klub - minden páros 
héten, szerdán 14:00-16:00-ig

Tavaszi Szél Népdalkör - 
pénteki napokon 10:00-12:00-ig

MOZGÁSMŰVÉSZETI 
CSOPORTOK

First Step Dance Klub - csütör-
töki napokon 17:45-19:30-ig

Silver Group Táncstúdió - 
hétfői napokon 16:00-19:00 -ig, 
és keddi napokon 15:00-18:00

www.kerekegyhaza.hu

LAKITELEK 
- TŐSERDŐ 
PROGRAM-

AJÁNLÓ
Június 15. szombat 
Bombastic Summer Fest 
Július 12-13. péntek-szombat 
XXIV. Tőserdő Szépe Tisza-
virág Fesztivál 

Augusztus 16-17. péntek-
szombat V. Jubileumi 
TiszaFeszt Zenei és Kultu-
rális Fesztivál 
A fesztivál helyszíne: Lakitelek 
- Tőserdő, Holt-Tiszapart 
* /GPS: Lakitelek, Napsugár u./ 
* Földrajzi koordináták: 
É:+46°51' 28,82" / szél: 
K:+19°59' 22,37" 

A rendezvényen rossz idő 
esetén fesztivál sátor, így ha 
esik az eső a programok, akkor 
is megrendezésre kerülnek.

További részletek: 
http://www.toserdo.hu
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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!

O K T A T Á S

 OKJ-S Da jkatanfo lyam és  Pe-
dagóg ia i  és  csa ládseg í tő  mun-
katárs ,  Gyógypedagóg ia i  as�-
s� is� tens  kép�és  indu l  s�eptem-
ber  e le jén  Kecskeméten,  ó rák 
s�ombatonként ,  k ido lgo�ot t  tan-
anyagga l  rés� le t f i �e tés i  lehe-
tőségge l .  +36 30 287 4808 

Á L L Á S T  K E R E S

ZSOLT,  42 éves ,  s�entk i rá-
ly i  munkát  keres .  Árupako lás , 
bo l t i  pako lás ,  s�á l loda i  takar í -
tó ,  por tás  vagy  takar í tó i  á l lás . 
E lé rhetőség:  +36-30/653-4321 

Á L L Á S T  K Í N Á L

 ÖSSZETARTÓ kö�egbe kere-
sünk munkatársakat  hoss�ú táv-
ra !   Betan í to t t  fémmegmunká ló-
kat  BROTHER forgácso lógépe ink 
ke�e lésére ,  nehé�  fékdobok 
gyár tására ,  a�onna l i  ke�dés-
se l .  Cserébe te l jes í tmény,  je-
len lé t i  bónus�nak,  ju t ta tások-
nak,  pót lékoknak kös�önhetően 
tú ls�árnya lhat ja  a  k iemel t  a lap-
bér t .  Fe lü le tke�e lő  ü�emünk-
be keresünk fe l rakó- ,  les�e-
dő,  és  s�emcses�óró  munkatár-
sakat ,  va lamint  hö lgyeket  cso-
mago lásra .  Munkavég�és  he lye : 
KNOTT-TECHNIK-FLEX Kf t ,  Ceg-
léd ,  Ipar i  Park  11,  és  Pest i  ú t  76. 
Je lentke�és :  +36 70 341 7577 

FLOTTA bőv í tés  cé l jábó l  ceg-
léd i  te lephe lyen nem�etkö-
� i  gépkocs ive�etőket  keresünk 
magyar-o las�-magyar  v is�ony-
la t ra  ömles� te t t  és  normál  ke-
reskede lmi  áru  s�á l l í tásra .  E l -
várása ink :  C ,  E  kategór iás  jo-
gos í tvány ,  GK I  képes í tés ,  pá-
lyaa lka lmasság i  v i �sga.  Ta-
pas� ta la t  nem s�ükséges .  Ami t 
k íná lunk:  hoss�ú távú ,  b i�-
tos  munka lehetőség,  megbí�-
ható  hát tér ,  versenyképes bér , 
csa lád ias  környe�et ,  ruga l-
mas munkavég�és .  Érdek lődn i 
a  +36 30 549 2262-es  te le fon-
s�ámon lehet  Barna Mik lósná l . 
Pe t ra  Trans  Kf t .  

A címoldalon szereplő Dolgozó diákok cikk folytatása.

MIKORTÓL ÉS HOGYAN DOLGOZHAT EGY DIÁK?
Legkorábban a betöltött 15. életévet követően lehet munkát 
vállalni, de ekkor még csak iskolai szünetekben, és minden-
képp kell hozzá a szülő írásbeli engedélye. 16 éves kortól 
már saját jogán aláírhat a diák. Történhet a munkába állás 
közvetlenül a munkaadó céggel kötött szerződés alapján, 
vagy valamely iskolaszövetkezet közvetítése által. Ebben  
a korban azonban még tilos az éjszakai (este 10 és reggel 6 óra 
közötti), a hétvégi és a napi 8, avagy heti 40 óránál több idejű 
munkavégzés. Bizonyos munkahelyeken még életbe léphetnek 
egyéb, a munka veszélyes voltából adódó, kiskorúakra vo- 
natkozó korlátozások. A 18. életévét betöltött diákra már a felnőtt 
munkavállalóra vonatkozó rendelkezések a mérvadók, azaz  
a napi maximum 12 órás, heti maximum 48 órás munkavégzés. A 
diákmunkában - függetlenül az életkortól - szintén a mindenkori 
minimálbér és a kötelezően adandó bérpótlékok az irányadók. 

DOLGOZNI ISKOLASZÖVETKEZETEN KERESZTÜL
"Iskolaszövetkezeti tag csak nappali tagozatos diák 
lehet – ismerteti a feltételeket Matusz Szilvia. – A 
törvény értelmében tagsági részjegyet kell vásárolni.  
Ez nálunk a Diák-Navigátornál 1000 Ft, melyet nem kérünk be 
előre a hallgatóktól, hanem az első munkabéréből vonjuk le. A 
szövetkezetből történő kilépéskor pedig természetesen vissza-

fizetjük. A nappali tagozat státuszát a diáknak igazolnia kell 
felénk. Ezért ha valaki nyárra munkát szeretne vállalni, jó, ha 
előre odafigyel erre, hogy ne kelljen majd az iskola ügyeleti idejét 
kivárva intézni ezt. Igazolásként elfogadjuk az adott félévre 
vonatkozó érvényesítő matricával ellátott diákigazolványt vagy 
az iskola által kiadott, írásbeli igazoló lapot.” 

A MUNKA VILÁGÁBA SZOCIALIZÁLÓDNI KELL
Ha egy cég nyitott a diákok munkájára, azt nem elég csak vezetői 
szinten eldönteni, el kell fogadniuk őket a portásoknak, a műve-
zetőknek, tulajdonképpen a cég szintjén mindenkinek, akikkel 
munkakapcsolatban fognak állni. Többségünk nem kész munka-
vállalóként született. "Minden diákot valahol meg kell tanítani a 
munka mivoltára – folytatja szakértőnk. – Sok új dolgot kell 
nekik megszokni: kezdve ott, hogy portaszolgálaton keresztül 
lépnek be, nem mindegy hogy milyen ruhában jelennek meg, 
konkrét időpontra kell érkezniük, jelenléti ívet kell vezetniük, a 
szünetrendeket tartani kell, a munkaközösséghez szükséges 
alkalmazkodni, az utasításokat el kell fogadni, és még kitudja 
mennyi, ehhez kapcsolódó apróság létezik. Aki már tanulóként 
ismerkedik a felnőtt munka világával, annak jó eséllyel könnyebb 
lesz majd élesben teljesíteni azt. Tapasztalatot, gyakorlati 
tudást, referenciát gyűjthet a diákmunka keretein belül, amit az 
önéletrajzában majd bátran felhasználhat. Sőt, akár már tanuló-
ként megtalálhatja leendő munkahelyét.”

Virág Henrietta
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AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKAT
MEGTALÁLHATJA 

A KÖVETKEZŐ 
LERAKATI PONTOKON IS:

- ÁGASEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.

-  BÓCSA, Polgármesteri Hiv.
Művelődési Ház 
Reál Élelmiszer, Kecskeméti út 14.                               

-  BUGACPUSZTAHÁZA, Könyvtár
Élelmiszer üzlet, Csobolyó u. 1.

-  CSENGŐD, Polgárm. Hiv.
Matyó Virágbolt, Dózsa Gy. 62. 
MILÁN Bolt, Dózsa Gy u. 62.  

-  FELSŐLAJOS, Polgárm. Hiv.
Élelmiszerbolt, Iskola u. 3.

-  FÜLÖPHÁZA, Polgárm. Hiv.
Ady Műv. Ház és Könyvtár 
Élelmiszerbolt, Kossuth u. 4. 

-  FÜLÖPJAKAB, Polgárm. Hiv.
Napsugár ABC, Alkotmány u.19. 
Integrál 22., Petőfi u. 8.  

-  FÜLÖPSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.
Könyvtár és Közösségi Ház 
Reál Élelmiszer, Petőfi S. u. 22. 

- IZSÁK, Polgárm. Hiv.

-  KASKANTYÚ, Polgárm. Hiv.
Könyvtár, Hunyadi J. u. 34. 
„BAMBI”, Rákóczi F. u.  4.  

- KECEL, Polgárm. Hiv.

- KEREKEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.

- KISKŐRÖS, Polgárm. Hiv.

-  KUNADACS, Polgárm. Hiv.,
Művelődési Ház 
Élelmiszer üzlet, József A. u. 2.         

-  KUNBARACS, Polgárm. Hiv.,
Könyvtár, Információs és Kö-
zösségi Hely 
Vegyesbolt, Petőfi S. u.  7. 

-  KUNSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.
COOP Élelmiszer, Kossuth u. 16.                                      

- KUNSZENTMIKLÓS, Polgárm. Hiv.

- LADÁNYBENE, Polgárm. Hiv.

- LAKITELEK, Polgárm. Hiv.

- NYÁRLŐRINC, Polgárm. Hiv.

- ORGOVÁNY, Polgárm. Hiv.

-  PÁHI, Polgárm. Hiv.
Reál Csemege, Rákóczi u. 38.  

-  SOLTSZENTIMRE, Polgárm. Hiv.
COOP ABC, Szent Imre út 35.  
Vegyes kereskedés, Szt I. út 29.        

- SOLTVADKERT, Polgárm. Hiv.

- SZABADSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.

-  SZENTKIRÁLY, Polgárm. Hiv.
Family Market, Kossuth u. 34. 
CBA Élelmiszer, Kossuth u. 25/c     
Faragóné V. Anikó Kossuth u. 9. 
Mini ABC, Ifjúság u. 1.                                                                      

-  TABDI, Polgármesteri Hiv.
Faluház, Kossuth L. u. 1. 
ABC Szent István u. 2.  

-  TÁZLÁR, Polgármesteri Hiv.
COOP 15. ABC, Árpád u. 3.

-  TISZAKÉCSKE, Polgárm. Hiv.
Arany J. Művelődési Központ   

I N G A T L A N

KIS  befekte tés ,  nagy  lehető-
ség.  T is�akécske,  Kerekdomb, 
gyógyfürdő ,  hobb ihá�ak mel le t t 
4hektár  te rü le t  16x4m-es épü-
le t ,  fü rdős�obáva l  e ladó.  K ia la-
k í tható  te lephe lynek,  kemping-
nek,  ( fahá�ak)  á l la t ta r tásra , 
lovardának egyéb.  Iá :10,5Mf t . 
0676/441-756 

KECSKEMÉTEN Bercsény i  u t-
cában 100 nm-es nappa l i+ét-
ke�ős ,  3  s�obás ,  e rké lyes ,  la-
kás  e ladó.  I rányár  46 MFt  Te l . : 
+36 70 683 7015

SZEGEDEN a  B ihar i  u tcában 50 
nm-es,  2  s�obás ,  ab lakcserés 
pane l lakás  e ladó.  I rányár  15 
MFt  Te l . :  Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT be lvárosában 62 
nm,  1  s�obás ,  e rké lyes ,  tég-
la  lakás  autó  beá l lóva l  e ladó. 
I .á r :  24 ,8  MFt  Te le fon :  +36 30 
616 0663

AZ 52-es  főút  mentén,  be jára-
to t t  csárda ,  5  ha  te rü le t te l ,  ka-
mion parko lóva l  e ladó.  I rányár 
75 MFt  Te l . :  +36 70 686 5148

ÉRTÉKBECSLÉS gyorsan:  h i te l , 
é r tékes í tés ,  vagyonmegos�tás , 
ö rökség esetén.  Te l :  +36 70 
683 7015

KECSKEMÉT,  Vágó u tcában 
bru t tó  77 nm-es kéts� in tes ,  2 
s�obás  fe lú j í to t t  lakás  e ladó. 
I rányár  29,5  MFt  Te l . :  +36 70 
683 7015

KECSKEMÉT be lvárosában 62 
nm,  2  s�obás ,  fe lú j í to t t  csa lád i 
há�  e ladó c i rkó  fű tésse l .  I .á r : 
26  MFt  Bővebb in formác ió :  +36 
30 616 0663

NAGYKŐRÖSÖN 49 nm-es,  2 
s�obás ,  IV .  emele t i ,  gá� fű-
téses ,  v i lágos  lakás  e ladó.  
I rányár  14,5  MFt  Te l . :  +36 70 
683 7015

NAGYKŐRÖSÖN,  71 nm-es,  2 
s�obás ,  725 nm te lken,  ker-
tes  há�  12,5  MFt  Te l . :  +36 70 
686 5148

HETÉNYEGYHÁZÁN,  100 nm 
3,5  s�obás ,  csa lád i  há�  e ladó.  
I rányár :  40 MFt  Te l . :  +36 70 
686 5148

USZÓDON,  140 nm-es há� , 
3 .314 nm-es te lken e ladó. 
I rányár :  7 ,9  MFt  Te l . :  +36 70 
686 5150

USZÓDON,  95 nm-es,  3  s�obás , 
há� ,  695 nm-es te lken e ladó. 
I rányár :  7 ,9  MFt  Te l . :  +36 70 
686 5150

KECSKEMÉT,  Rendőr fa luban, 
245 nm-es 4  s�obás ,  ké ts� in-
tes ,  s�ép csa lád i  há�  e ladó.  
I rányár :  52,9  MFt  Te l . :  +36 20 
914 3929

SZARKÁSBAN,  1 .870 nm te l -
ken,  beton  a lapra  épü l t  18  nm-
es,  té l ies í te t t  fahá�  e ladó.  Kö�-
művek bekötve .  I rányár :  4  MFt 
Te l . :  +36 70 337 9742

KECSKEMÉTEN,  a  Ba la ton  u tcán 
épü lő ,  egyed i  lakások e lő jegy-
�ésre  le fog la lhatók  ep i tos imon.
hu Te l . :  76/480-750

KECSKEMÉT,  Be lsőny í r  te rü le-
tén  1440 nm te lken nappa l i+2 
s�oba 120 nm csa lád i  há�  e l -
adó.  I .á r :  25 ,8  MFt  +36 30 616 
2143

KECSKEMÉT,  S�arkásban 2878 
nm te lken 85 nm,  3  s�obás  ta-
nya ,  lakható  mel léképü le t te l 
e ladó.  I .á r :  11 ,5  MFt  +36 30 
616 2143

KECSKEMÉT,  S�écheny iváros 
cserépte tős  tá rsashá�ban,  57 
nm,  2 .em- i ,  e rké lyes  lakás  e l -
adó.  I .á r :  22 ,3  MFt  +36 30 576 
9476

ÁGASEGYHÁZA mel le t t  5600 nm 
fenyőerdő kö�epén,  100 nm ú j-
s�erű  csa lád i  há�  berende�ve 
e ladó.  I .á r :  20 ,9  MFt  +36 30 
197 6543

KIADÓ Kecskemét  Vacs ikö�ben 
fs�- i  83  nm,  nappa l i+3 s�obás 
tég la  lakás  beá l lóva l .  I .á r :  150 
eFt /hó  Érdek lődn i  te le fonon: 
+36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Vacs ikö�ben 4 
s� in tes  br .  240 nm fe lú j í to t t 
sorhá�  e ladó.  I .á r :  47 ,9  MFt 
+36 30 576 9476

K I A D Ó

KECSKEMÉTEN a  Sarkantyú  u t-
cában 53 nm-es,  2  s�obás ,  fe l -
ú j í to t t  lakás ,  gará��sa l  k iadó 
Ár :  110.000 F t /hó  Te l . :  +36 70 
683 7015

K E R E S E K

V IDÉKEN és  Kecskeméten E ladó 
há�ak ér tékes í tését ,  kor rekt 
fe l té te lekke l  vá l la lom!  Te l . : 
+36 70 686 5150

BUDAPESTEN és  Kecskeméten 
E ladó lakást  keresek.  K i rá ly 
S�abo lcs  Te l . :  +36 70 686-
5149

ELADÓ há�at  keresek Kecske-
mét  és  környékén Ho l ló  Mónika 
Te l . :+36 20 914 3929

A D Á S - V É T E L

KERESEK megvéte l re  lakatos , 
bádogos gépeket ,  é lha j l í tó t , 
fú rógépet ,  gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO 
heges� tő t ,  műs�erés�es� ter-
gát ,  marógépet ,  kompress�or t , 
k is  gépeket .  +36 70 624 5475

J Á R M Ű

ALFA Romeo 147-es,  1 .9JTD, 
8V,  2004-es,  3  a j tós ,  ezüst 
sz ínű autó f r iss  műszakival , 
bőr  belsővel ,  tempomatta l 
e ladó Kecskeméten.  Iá : 
590.000Ft .  Érd:  +36 20 558 
1205 

S Z O L G Á L T A T Á S

 REDŐNY s�erv i� !  Les�a-
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 

 REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes  körű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  P rec íz 
munka,  kedvező ár .  +36 20 
624 1272,  +36 70 265 6065 

 VESZÉLYES fák  k ivágását ,  ko-
rona iga� í tás t ,  e l takar í tá-
sát  és  erdő  gyér í tését  vá l -
la lom.  +36 20 622 2492 

 R E D Ő N Y Ö K ,  r e l u x á k , 
szúnyoghá lók  kész í tése  és 
te l jes  körű  jav í tása ,  gur tn i 
c s e r e  0 6 3 0 / 7 8 0 - 9 4 - 9 0 , 
0670/248-29-87 

Á L L A T

 BÁBOLNAI  e lőneve l t  cs i rke 
kapható  Kecskeméten :  500 
Ft/db.  +36 20 941 5540 

T Á R S K E R E S É S

55 éves ,  spor tos ,  ős�es ,  bar-
na ,  176 cm,  rende�et t  anyag i-
akka l ,  függet len  úr i  ember  ke-
res  52 éves  kor ig ,  f i l ig rán ,  cs i -
nos  nő ies  idomokka l  rende lke-
�ő  hö lgyet .  +36-30/260-5148
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Nálunk
több mint
6000 állás

vár!

ÁLLÁST
KERESEL?


