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Új köntösben a tiszakécskei fürdő
"Mostantól új néven, ám a régi, megszokott családias értékrenddel és vendégszeretettel
fogadja vendégeit a 35 éves tiszakécskei Barack Thermal Resort.
A HELY, AMELYNEK TÖRTÉNETE VAN. A HELY AMINEK LELKE VAN.
A Tisza ölelésében, néhány lépésre a folyóparttól 1984-ben kezdődött a komplexum
története. A Szabó Család akkor vette át a Tiszaparti Thermal fürdő üzemeltetését, amely
azóta évről évre tovább szépült és bővült.
Modern gyógyászati részleg, új
medencék, szaunavilág, családbarát
fejlesztések követték egymást, majd
2014-ben megkapták a gyógyfürdő
minősítést is. Mindez szálláshelyekkel is kiegészült: 100 parcellás,
modern kempinggel, 13 Thermal és
további 12 Prémium apartmannal, és
az 50 szobás, négycsillagos Barack
Thermal Hotel & Spa szállodával
gazdagodott a kínálat.
ÚJ NÉVEN, DE A RÉGI ÉRTÉKRENDDEL.
A ténylegesen családi vállalkozásként működő Barack – hiszen a család két generációja dolgozik együtt a sikerért – idén új szintre lép: egységes köntösben és névvel folytatja
működését. Mi az oka? Egész egyszerűen olyan szerteágazóvá vált a kínálat és a szolgáltatási
paletta, hogy a hely megérett rá, hogy egységes komplexumként, Barack Thermal Resortként
gondoljanak rá. Itthon, de még külföldi viszonylatban is ritka az a hely, ahol ennyire komplex
módon, együtt megtalál mindent a turista, legyen szó a különböző szállástípusokról, a fürdő
nyújtotta élményekről, a gyógyászati kezelésekről, a sokoldalú gasztronómiáról, vagy a
természeti adottságokról.
Ezeket gyúrták most egy márkává, amely mindezt tökéletesen kifejezi.
Ugyanakkor a tulajdonosok hangsúlyozzák:
Csak a külső változott és lett korszerűbb, de ugyanaz a vendégszeretet
és családias atmoszféra vár mindenkit a Barack Thermal Resortban!
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IZSÁKI PROGRAMOK

TŐSERDŐ SZÉPE 2019. PROGRAMOK
2019. július 12. péntek
13:00 Gyermek és Tini nevezők érkezése majd koreográfiai képzés
17:00 Kapunyitás
18:20 Silver Step Tánciskola
18:40 VIII. Gyermek Szépségverseny (fellépés alkalmi ruhában
3-10 éves korig)
19:00 Silver Step Tánciskola
19:20 XVIII. Tini Tőserdő Szépe (fellépés alkalmi ruhában 10-16
éves korig)
19:45 Silver Step Tánciskola
20:05 Interjú a két tavalyi szépségkirálynővel
20:15 VIII. Gyermek Szépségverseny Eredményhirdetés - XVIIII.
Tini Tőserdő Szépe Eredményhirdetés
21:00 SZTÁRVENDÉG: LMEN PRALA
21:30 SZTÁRVENDÉG: PEAT JR. & FERNANDO feat. SHEELA
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. SZECSEI (A telt házas Nightlife partik házigazdája és a
2017-18-as év Mainstream Dj-je)
01:00 WILLCOX (2016-os év Felfedezettje és a 2018-as év Producere)
02:00 JACKWELL (A telt házas Nightlife partik házigazdája)
03:00 DJ. DAMA (Resident Dj)
2019. július 13. szombat
09:30
Nevezők (16 éves kor felett) érkezése
10:00 -12:00
Koreográfiai gyakorlatok és főpróbák
10:00 -12:00	Pulai Sándor Néprajzi és Történeti jellegű
Gyűjteményének látogatása
15:00
Felnőtt nevezők érkezése a színpadhoz
17:00
Kapunyitás
18:00
Silver Step Tánciskola
18:10	XXIV. TŐSERDŐ SZÉPE (16 éves kor felett, fellépés
fürdőruhában)
18:30
T.S.T. Dance Stúdió - Váczi Nikolett és Tanítványai
18:50
Silver Step Tánciskola
19:00	XXIV. TŐSERDŐ SZÉPE (16 éves kor felett, fellépés
alkalmi ruhában)
19:15
Arabeszk Tánc és Mazsorett Csoport
19:25
Latin táncos Dob Show Tengeri Attilával
19:35	XXIV. Tőserdő Szépe Felnőtt Szépségverseny Eredményhirdetés
20:00
SZTÁRVENDÉG: ÁMOKFUTÓK
20:30
SZTÁRVENDÉG: MR. RICK
21:00
Latin táncos Dob Show Tengeri Attilával
21:05	SZTÁRVENDÉG: DJ. DOMINIQUE (103.3 Retro Rádió Műsorvezetője és Dj-je)
BOMBASTIC SZABADTÉRI BEACH MEGA PARTY
SZTÁRVENDÉGEK:
22:00 Percussion Dob Show és Latin Tánc Show
22:05 DJ. PARÁDI (Az egykori Ciao Amigo és a Piramis Disco
partik házigazdája)
23:00 Percussion és Latin Tánc Show
23:00 DJ. BIG BILL (A telt házas Körös-Toroki napok házigazdája)
00:30 DJ. FREE (A telt házas Nightlife partik házigazdája)
02:00 SABER Z
03:00 DJ. STERBINSZKY
* Visual Show * Lángágyú * Konfettiágyú * CO Füstágyú * Klipforgatás * Hidegfüst * Party Fotó * Rainbow Laser Show *
Műsorvezető: Vincze József - Koreográfus: Kovács Sándor
A műsorváltoztatás jogát a szervezőség fenntartja.
További infó: http://www.toserdo.hu/

Július 13-14., szombat-vasárnap II. CABRIÓ
TALÁLKOZÓ IZSÁK
Egész nap programok:
• Geo rally
• Cabrio húzás
• Zenei és kipufogó mérés
• Felni és lendkerék tartó,
• Legszebb és
legöregebb
cabrio,
• Cabrio lefogás
• Off-road élmény autózás
és Quad
A D.O.R.T. Katasztrófa védelem jóvoltából!
17:00-kor Városi felvonulás!
Egész nap gyermek programok:
• ugrálóvár
• trambulin
• csillámtetkó
A nap hangja: Major Péter (Dj Major), Fertig József (Kajla)
Hajnalig tartó buli!
További információ: II. Cabrió Találkozó Izsák
Facebook esemény

Július 29. – augusztus 2.
NÉPTÁNC TÁBOR II.
Helyszín: Csíkász tanya
Néptánc tábor a kicsiknek...
Vezeti: Bőtös Barna
Július 30. – augusztus 3.
MOZGÁSOS TÁBOR I.
Helyszín: Végh Birtok és vendégház
Vezeti: Tóth Klára
További információ: Alapozó mozgásos tábor
Facebook esemény
július 27., szombat
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ (1964)
Az Izsáki Táncsics Mihály Átalános iskola 1964ben végzett nyolcadikosainak 55 ÉVES találkozója, délután kettőkor!
Találkozó az ÚJ ISKOLÁNÁL!
14:00-15:00 között az iskola bejárása és közös
fénykép készítése, utána beszélgetés a Tulipánban, vagy a Vino-ban...
Július 31., szerda
KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE
Autóbuszos kirándulás Izsákról Budapestre...
... Pálvölgyi cseppkőbarlang, Szemelőhegyi barlang, Gül baba türbe és rózsakert, Margitszigeti
zenélő szökőkút...

További információ: www.izsak.hu

IN GYENES KAJLA JEGY
2019. július 1. és július 31. között minden gyermek, aki a
vonaton bemutatja Kajla Útlevelét és személyazonosításra
alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), ingyenes Kajla jeggyel utazhat a MÁV-START Zrt. és a
GYSEV Zrt. belföldi járatain.
A szülő, kísérő részére a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.
Díjszabásában meghirdetett viteldíjat meg kell fizetni, az
utazás részletes feltételeit a vasúti szolgáltatók Személyszállítási Üzletszabályzata tartalmazza. A MÁV-START Zrt. és a
GYSEV Zrt. járatain a gyermekkel együtt utazó egy vagy két
kísérő 33%-os kedvezményben részesül, amennyiben más
kedvezménnyel nem rendelkezik.
A feláras vonatokra a gyorsvonati pótjegyet, az InterCity pótés helyjegyet, a helyjegyet, vagy az InterCity pótjegyet a Kajla
kampány keretében díjmentesen utazó gyermek részére is
meg kell vásárolni.
Az ingyenes utazáshoz a gyermek díjmentes Kajla jegyét előre meg kell váltani a vasúti
személypénztárakban, a Vonatinfó applikációból, a MÁV-START Zrt. jegykiadó automatáiból,
vagy internetes jegyértékesítési rendszerén keresztül. A jegyet egyútra és oda-vissza útra
is meg lehet vásárolni, az általános utazási szabályok szerint (100 km alatti távolságra csak
egyúti jegyet kínálnak a vasúttársaságok).
FONTOS:
Az előre megváltott Kajla jeggyel együtt a vonaton be kell mutatni a gyermek Kajla Útlevelét
és személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány)!
www.mavcsoport.hu
informacio@mavcsoport.hu

www.gysev.hu
eszrevetel@gysev.hu
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SOLTVADKERT
• Szabadság miatt a Gyöngyház Kulturális
Központ és Könyvtár július 8-tól augusztus
5-ig, a mozi július 22-től augusztus 7-ig, a
sportcsarnok július 15-21-ig és augusztus
26-tól szeptember 21-ig zárva tart. Ebben
az időszakban a Gyöngyház Kulturális
Központban ügyeletet tartanak.
Az őszi előadásokra bérletek és belépőjegyek
rendelhetők (Facebook oldalukon és levélben) és
vásárolhatók mozivetítések napjain, csütörtöktől
vasárnapig 16:30-19:00-ig.

• Július 8-tól augusztus 18-ig (hétfőtől péntekig,
14.00-18.00 ig) Tó könyvtár és gyermekfoglalkoztató a Vadkerti-Tónál. (A kemping felőli
bejáratnál.) Délelőttönként és hétvégén Szekrény
Könyvtár kínálatából válogathatnak a vendégek
Holczimmer Jánosné büféjénél.
• Július 26. péntek 9:00 - 12:00
Véradás (Művelődési Ház)
• Július 26. 27. 28.
SÖRFESZTIVÁL A VADKERTI-TÓNÁL

További részletek: www.soltvadkert.hu

NYÁRI FOTÓPÁLYÁZAT A
SZABADIDŐKÖZPO NTBAN
A Hírös Sport Nonprofit Kft. ismét évszakos fotópályázatot hirdet a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban “Nyár van, nyár a szabadidőközpontban” címmel. A fotókat 2019.
július 1. (hétfő) és július 31. (szombat) között várják.
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Sport
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LAJOSMIZSEI
PROGRAMOK
III. LAJOSMIZSEI TUNING FESZTIVÁL

Időpont: 2019. július 20. szombat
Speaker: Kőváry Barna, DJ NEWIK, DJ Zoleck
Kapunyitás: 08:00 Kapuzárás: 18:00
Helikopteres sétarepülés, Motoros Sundtrider bemutató, Mikeboy,
Gergely Sanyi, Dér Gábor, Táncbemutató, Szexy autómosás, Autós
Limbóverseny, Gyerek mini autó szlalom verseny, Kipufogó hangnyomás verseny, Autó-Motor szépségversney, Autós Zenei hangnyomás verseny, Felnikitartó verseny, Gumihajító verseny
Gyerekeknek ugrálóvár, arcfestés, lufi, csillámtetoválás
Rendezvényinfó: 06-30/484-7437

LAJOSMIZSEI NYÁRESTI KONCERTEK
RETROLEUM: a '70-es, '80-as,
'90-es évek és napjaink magyar és
külföldi slágerei
Időpont: aug. 2. péntek 19:00
VERACRUZ:
Pop, funky, táncdal
Időpont: aug. 9. péntek 19:00
Helyszín: Kerthelyiség
A belépés díjtalan!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

„Nyár van, nyár a szabadidőközpontban”
A NYÁR beköszöntével negyedik állomásához érkezett az évszakos fotópályázat!
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 10nek megfelelő tömörítés ajánlott).
• Bármilyen fotográfiai technikával és fotós eszközzel készített képekkel lehet indulni.
• Csak 2019. július 1. (hétfő) és július 31. (szerda) között készült képeket várnak, 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 letölthető dokumentumok között
megtalálható “GDPR hozzájáruló nyilatkozatot” és a “Szerzői hozzájáruló nyilatkozatot” is elküldi.
A pályaműveket képcímmel együtt a marketing@hiros-sport.hu e-mail címre várják! A beküldött képeket a
Szabdidőközpont Facebook oldalán albumba rendezik, és a legtöbb like-ot kapott fotó „Közönségdíjban” részesül! Szavazni 2019. augusztus 1. (csütörtök) és augusztus 12. (hétfő) között lehet a Facebook oldalukon.
A Közönségdíj mellett még egy pályázót díjaznak, aki a Szabadidőközpont Különdíját nyerheti el.
NYEREMÉNY:
• Féléves sétáló bérlet a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba
• Családi belépőjegy a Kecskeméti Fürdőbe
• Ajándékcsomag
• Helyi médiában megjelenés
A nyertesek kihirdetése a Szabadidőközpont Facebook oldalán: 2019. augusztus 14. (szerda)
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 jogszabályok tiltó rendelkezéseibe ütköző fényképfelvétel.
Várják szeretettel a pályaműveket!

További részletek:
https://www.szabadidokozpont-kecskemet.hu/hirek/nyari-fotopalyazat-a-szabadidokozpontban

Augusztus 17. szombat
15:00 Lovas bemutató - Dorothy baráti
társaság
17:00 Argos Kutyaiskola és Bűnmegelőzési Kutyás Klub Kecskemét Engedelmességi bemutatója
18:00 Hősök
21:00 Kelemen Kabátban
Augusztus 18. vasárnap
09:00 Családi Főzőnap, Bográcsos
főzőverseny, pogácsasütő verseny
10:00 Veterán motoros és autó találkozó
Budapest Marching Jazz Band együttes interaktív előadása
14:00 Bográcsos főzőverseny és pogácsasütő verseny eredményhirdetése
14:30 Csiga Duó zenés gyermekműsora
16:30 Lajosmizsei Kutyakiképző-iskola bemutatója
17:00 Interaktív mesés-játékos bohóc műsor,
és lufihajtogatás
18:00 Molnár Gitár Band műsora
20:00 Feke Pál élő nagykoncertje
22:00 Tűzijáték
22:30 Utcabál Cseh Zoltán DJ közreműködésével
Augusztus 19. hétfő
18:00 Madarász Katalin, Fejős Jenő, Szóka Júlia, Bokor János műsora
Csóka Gyula és Cigányzenekara kíséretével Pölös János műsorvezetésével
20:30 "Együtt csináljuk" néptánc műsor és táncház
Augusztus 20. kedd
17:00 Augusztus 20-i Városi Ünnpeség a MASZK közreműködésével
Helyszín: Iskola-tó
Lajosmizse Művelődési Háza és Könyvtára
NYÁRI MUNKAREND
A művelődési ház 2019. július 2-14. között zárva tart.
Nyitás: július 15. hétfő 8 óra
A könyvtár 2019. június 24. és július 15. között zárva tart.
Nyitás: július 16. kedd 9 óra
A könyvtár nyári nyitva tartása:
Július 16. és augusztus 31. között
hétfő: zárva
kedd-péntek: 09:00-16:00
szombat: 08:12:00

További információ: www.lmizsekultura.hu
Lajosmizse, Szabadság tér 12.
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SZÓRAKATÉNUSZ
JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY
NEMEZELÉS - 2019. július 9 - 13.
Július 9. kedd 10.00-12.00 NEMEZLABDA
Július 10. szerda 10.00-12.00 NEMEZKARKÖTŐ
Július 11. csütörtök 10.00-12.00
- NEMEZTULIPÁN
Július 12. péntek 10.00-12.00 NEMEZKÉP
Július 13. szombat 10.00-12.00 és 14.30-16.30 - NEMEZ ÉKSZER

Kecskemét, Gáspár András u. 11.
https://www.facebook.com/szoraka/
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VIRÁGOS KEREKI PORTA DÍJ
Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghirdeti a virágosítási,
parkosítási és környezetszépítő versenyt az alábbi kategóriákban:
„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

V. ŐSÖK NAPJA
2019. VIII. 16-17-18.
A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott Magyar
Turán Szövetség 2019-ben, augusztus 16-17-18-án rendezi meg az V. Ősök Napját.
A Bugacon megrendezésre kerülő ünnep a magyar ősöknek és a
magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, az Ősök Napja mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. Az elmúlt években létrejött
össznemzeti összefogás lehetővé tette, hogy a szervezők hagyományt teremtsenek. A legnagyobb történelemformáló őseink –
akiknek e Hazát is köszönhetjük – tiszteletére szervezett Ősök Napja ünnepséget minden második évben rendezik meg.
Minden nemzet életének az egyik elengedhetetlen alapeleme a kollektív nemzeti tudat. A Magyar nemzet valós hagyományainak
megőrzése és átadása az egymást követő generációknak a Magyarság megmaradásának a legfontosabb záloga! A nemzetet összefogó
kapcsok egyik legfontosabb eleme a nemzeti történelmünk ismerete, valamint a magyar történelem legnagyobb eseményeinek, nemzetrészeket és generációkat összekötő közös megünneplése.
A magyar társadalmi élet és ünneprend egyik régi hiányossága és
adóssága, hogy nincs egy olyan ünnepünk amikor a magyarság legnagyobb valós őseiről (Árpád Vezérlő Nagyfejedelem, Attila Nagyfejedelem) az ő történelemformáló szerepükről (Honfoglalás) és
a magyarságot megtartó tetteiről (pozsonyi csata) emlékezik meg
méltósággal az egész nemzet.
A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepségén tradicionális seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjász programok, a magyar –hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei és magyar táltos-zenei programok lesznek. Hatalmas jurtatábor épül, kézműves bemutatók, kézműves vásár, gyermek programok és tudományos ismeretterjesztő előadások fogják emelni az ünnepi
hangulatot.
További információk és majd a
részletes programok folyamatosan olvashatók lesznek a hivatalos honlapon: www.kurultaj.
hu és a hivatalos facebook oldalukon: Kurultaj-Magyar Törzsi
Gyűlés (közösség) http://www.
facebook.com/kurultaj
Emlékezzünk együtt büszkén és
méltósággal!

Magyar Turán Szövetség

A versenyre a jelentkezési lap kitöltésével lehet nevezni, melyet 2019. 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 oldalról. 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.

A BÍRÁLAT SZEMPONTJAI:

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.

www.kerekegyhaza.hu

KI NYERI IDÉN A
„TÉRSÉG LEKVÁRJA” CÍMET?
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2019. évben is meghirdeti az V.
Aranyhomok térségi lekvárversenyt.
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 fel kell tüntetni
a jelentkező nevét, a lekvár megnevezését és összetételét.
• Nevezni akár mindhárom kategóriában lehet.
• A lekvárokat a kihirdetéstől 2019. augusztus 1. csütörtökig 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” leadni.
• A nevezés díjmentes.
• A zsűri a lekvárokat ízük, illatuk, megjelenésük, egyediségük alapján bírálja, kategóriánként díjazza.
A szakmai zsűri kiválasztja a „Térség lekvárját”, akinek nyereménye egy Weninger befőzőautomata.
A kategóriánkénti első helyezettek értékes nyereményben részesülnek.
Az eredményhirdetés és a díjátadó helyszíne és időpontja: 84. Hírös Hét Fesztivál XXII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítása, Kecskemét Kossuth tér, 2019. augusztus 23. péntek 17 óra.
Az eredményhirdetés alatt kóstolhatja meg a lakosság a versenybe nevezett lekvárokat.
Remélhetőleg idén is sok háziasszony, házigazda és kistermelő méretteti meg magát.

www.videkiinfo.hu 

Egészség

Kultúra

Hétköznapok

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
JÚLIUSI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
Időpont: 2019. július 12. péntek
Nyitvatartás: 21:00-01:00-ig, medence zárás
00:30-kor
Helyszín: Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark
A lemezjátszóknál: Matt Tyb, Flower Pra Moon,
Elexy, Rolez
Használható medencék és szolgáltatások:
• csúszdák,
• strandmedence,
• élménymedence,
• termál medence,
• 50 méteres úszómedence.

Programok 14-18 óra között:
• játékos ügyességi feladatok képzett
játékanimátorokkal
• kézműves foglalkozások
• aquafitness (TST Tánc és World Jumping Stúdió)
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Sport

Rendezvény
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TISZEKÉCSKE
TISZAKÉCSKEI CSALÁDI NAP

a Holt-Tiszta partján - 2019.07.20.
A programokból:
légvár, íjászat, Kalandozó park, lovaglás, sárkányhajó,
19:00 Kasza Tibi koncert
14:00-15:00 között az iskola bejárása és közös fénykép készítése,
utána beszélgetés a Tulipánban, vagy a Vino-ban.

Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár
76/441-250, 6060 Tiszakécske Béke u. 140.

VAKÁCIÓ!
A NYÁR VESZÉLYEI

JÚLIUSI CSALÁDI NAP
Időpont: 2019. július 21. vasárnap 14-18 óra között
Helyszín: Kecskeméti Fürdő
Használható zónák:
• élményfürdő
• termálfürdő
• versenyuszoda

Gyermek

Kecskemét, Csabay Géza krt 5.
www.kecskemetifurdo.hu
https://www.facebook.com/Kecskemeti.Furdo/

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK
TÚRANAPTÁR
Július 27. 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: 09:00, az üdülőfalu buszmegállójában, a víztorony
közelében
Információ, jelentkezés: Gyurita István, 30/3295-250
Augusztus 3. szombat Európai Lepkék Éjszakája
Soltszentimrén
Közösen kimegyünk a B. Bognár tanyára, ahol az est folyamán szakember segítségével megismerjük a
Kolon-tó éjszakai lepkéit. Napnyugta előtt sétálunk a Bikatorok tanösvényen, majd előadást hallgatunk
a Kolon-tó lepke faunájáról. Besötétedés után speciális lámpa mellett figyeljük meg az éjjeli lepkéket.
Körülbelül 5 órás program.
Találkozó: 18:00, 6223, Soltszentimre, Hősök tere (központ)
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/4884-540, birocs@knp.hu
Augusztus 3. 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: 3500 Ft, 4000 Ft, 4900 Ft hajótípus szerint
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
Augusztus 3. 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 27-ig!
Információ, jelentkezés: Bártol István, 30/4884-539
Augusztus 17. szombat Ezeregy csillagos éjszaka
Közösen kimegyünk a B. Bognár tanyára, ahol az est folyamán szakember segítségével megismerjük az
éjszakai égboltot. Napnyugta előtt sétálunk a Bikatorok tanösvényen, majd előadást hallgatunk a csillagokról. Besötétedés után csillagászati távcsővel figyeljük meg a Holdat, a Jupitert és a Szaturnuszt,
valamint galaxisokat, planetáris ködöket. Az est romantikáját a hullócsillagok adják. Körülbelül 4-5
órás program.
Találkozó: 18:00, Soltszentimre, Hősök tere (központ)
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 30/4884-540, birocs@knp.hu
Augusztus 24. szombat Kenus vízitúra Mártélyon
A holtág vizén evezve madarászhatunk Mártélyon. Mentőmellényt minden résztvevőnek biztosítunk.
Kenuk csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért előzetes bejelentkezést kérünk. A program
fakultatív folytatása lehet a délutáni gyalogtúra.
Találkozó: 9:00, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont előtt (a holtág parján található a mártélyi strand mellett)
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

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

A nyári szünet felhőtlen időtöltése
alatt sem lehet megfeledkezni arról,
hogy ezen időszak többszörösen
hordozza magába a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az egész
napos felelősség a családokra hárul.
A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. A táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy gyermek felügyeletét nem tudják a
biztonságos falak között megoldani, így a szabadban töltött szabadság
érzése során figyelmetlenebbé, könnyelműbbé válhatnak a fiatalok.
A statisztikák szerint az iskolai szünidőben, s főként nyáron ugrásszerűen megemelkedik a gyermekkori balesetek száma.
Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidő során
adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondolják végig, hogy
hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre, s még időben
hívják fel ezekre, és következményeikre a figyelmüket.
Erősítsék gyermekükben a felelősségtudatot, mely során térjenek ki
arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy tetteiért vállalni kell a
felelősséget!

Néhány jó tanács!
- Adódhat úgy, hogy ameddig a szülő dolgozik, a gyermek játszótérre, barátokhoz, ismerősökhöz látogat el. Minden esetben
beszéljék át közösen gyermekükkel, hogy csak az előzőleg megbeszélt helyre menjen játszani, a hazatérés időpontját határozzák meg.
- Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedik gyermekük,
ne feledjék vele átbeszélni a közlekedési szabályok betartását!
Továbbá hívják fel a figyelmét, hogy ne feledkezzen meg a kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával védő felszerelést, bukósisakot viselni.
- Beszéljék meg gyermekükkel, hogy idegenekkel szemben legyen
körül tekintő. Tudjon nemet mondani, amennyiben idegen ember
arra kéri, hogy kísérje el valahova, mert mutatna, vagy adni szeretne
neki valamit.
- Tudatosítsák, hogy abban az esetben, ha egyedül tartózkodik otthon,
ne engedjen be a lakásba ismeretlen személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne árulja el, hogy egyedül van otthon.
- Otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érdekében
beszéljék át gyermekükkel a műszaki berendezések szakszerű használatáról.
- Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt csak
annyit tartson magánál, amennyi feltétlenül szükséges.
- Tanítsák meg gyermeküknek, hogy otthonról történő elinduláskor gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye
látható helyre. (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára,
táskájára, kerékpárját ne hagyja őrizetlenül, vagy lezáratlanul.
Közösen beszéljék meg ki az a személy a lakókörnyezetben, akihez
baj illetve veszély esetén fordulhat.
Tanítsák meg vele a közismert fontosabb telefonszámokat,
melyekre veszélyhelyzetben szükség lehet:

Mentők: 104 - Rendőrség: 107 - Tűzoltóság: 105
Segélyhívó: 112
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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VÁLTOZÓ VILÁG ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS
A tanulástól ma már nem lehet „megszabadulni” csak úgy a húszas éveink
elejére. A folyamatosan változó világ arra készteti az embert, hogy lépést tartson
vele, amelyhez pedig elengedhetetlen a legújabb ismeretek megszerzése.

„A jó pap is holtig tanul klas�szikus közmondás mára érett meg
igazán, hiszen látjuk, hogy a felgyorsult fejlődés az üzlet minden területén
szükségessé teszi, hogy az emberek
folyamatosan fejlesszék magukat”mondja Bálint István a Füredi Képző
Központ Felnőttképzési igazgatója.

Egy szakma sem állandó
Évtizedekkel ezelőtt egy kőműves az egész életét végig dolgozhatta a szakmában. Ma már ez nem igaz. A szakemberek
szerint manapság aktív életünk alatt 3-4 szakmát biztosan meg
kell tanulnunk és 8-10 munkahelyen megfordulunk. Sőt egy
szakma sem jelenti mindig ugyanazt, hiszen egy másik cégnél
sok esetben más technológiával dolgoznak. „Speciálisan egyes
szakmákhoz kötődően vannak további szakmák, amelyek
mélyebb tudást adnak az adott szakmán belül. Villanyszerelők esetében ilyen a kisfeszültségű kábelszerelő képzésünk.
Ezek a ráépülő képzések kevesebb óraszámúak, hiszen már
van alaptudás. Vannak szakmák, amelyekben pedig jogszabály írja elő, hogy 5 évente frissíteni kell a tudást. A kazánkezelő és a különböző energiaátalakító berendezésekkel foglalkozó munkavállalók is ide tartoznak”- tájékoztat a szakértő.

Munkaerő megtartó hatása van a képzéseknek

OKTATÁS
 KJ-S D a j k a t a nfolyam és PeO
d agógi a i é s c s aládsegítő mun k atárs , G y ó g y pedagógiai as� sz is z te n s k é pzés indul s zep t ember e l e j é n Kecskeméten,
ó rák s z o m b a t o nként, kidolgoz ott ta n a n y a g g al rész letfi zetési
l ehető s é g g e l . +36 30 287 4808

„Szerencsére már egy jó ideje Magyarországon is támogatott
a felnőttképzés. Most például a kis- és középvállalkozások
kaphatnak forrást átképzésére. Régebben csupán a munkanélküliekben gondolkodtak, amikor képzésről beszéltek. Ma
már a munkaadó munkaerő megtartásához is hozzájárul az,
hogy ekképpen is gondoskodik embereiről. A munkaadót is
ösztönzik, hogy részt vegyen a képzés körforgásában”- hívja
fel a figyelmet Bálint István.

Hiányszakmák
Manapság nem csak szakemberből, hanem
munkavállalóból, segédmunkásból is hiány van.
A gépész szakmacsoportok terén kifejezetten
jellemző a hiány. „A gépkezelői képzések több
ezres nagyságrendben történnek évente. Mi
is folyamatosan kapcsolatban vagyunk több
térség munkaerőkölcsönzőivel, akik jelzik a
vállalkozások igényeit, amelyre mi próbálunk válaszolni.
Így indítunk a közeljövőben hegesztő, különböző gépkezelő,
logisztikai ügyintéző, eladó és raktáros képzéseket is. Amire
nagyon büszkék vagyunk és kuriózumnak számít, az a
habilitációs kutya kiképzője”- mondja Bálint István.

Népszerű és nagyon szép szakma: habilitációs kutya
kiképzője
A Füredi Képző Központ tavaly akkreditáltatta a habilitációs
kutya kiképzője képzést. „Ez egy nagyon fontos képzés. A
segítő kutyákat egyre többször alkalmazzák kórházakban
betegeknél, sérült gyermekeknél, időseknél. Rendkívüli
módon tudja a kutya segíteni a gyógyulást, fejlesztést és
hatalmas lelki erőt adhat egy-egy betegnek a találkozás.
Szívügyünk ez a téma, ezért nagyon boldogok vagyunk,
hogy az ország különböző pontjairól érkeznek a képzésre”meséli Bálint István. A képzéshez nem szükséges pedagógus
végzettség, de a pedagógiai véna viszont jól jön. A nagy fokú
szociális érzékenység és a segítő szándék mindenképpen
fontos. A feltétel csupán az érettségi, azonban legtöbben
gyermekvédelem, pedagógia vagy szociális tevékenységkörből érkeznek. A képzés során a kiképző és a kutya is
vizsgázik. Arra, azonban fel kell készülni, hogy aki ezt a
szakmát választja, sok kihívással és sokféle élethelyzettel fog
találkozni, de az eredmény mindenképpen megéri.
Vágsélei Csilla Sára

IMPRESSZUM

ÁLLÁST KÍNÁL

Hírös Vidéki Infó

 SSZE T A R T Ó k özegbe keresünk
Ö
munka t á r s a k a t hoss zú távra!
B etaní t o t t f é mmegmunkálókat
B ROTH E R
f o rgácsológépeink
k e z elé s é r e , n ehéz fékdobok
g yártá s á r a , az onnali ke zdéssel.
C seréb e t e l j e s í tmény-, jelenléti
b ónus zn a k , j u t tatásoknak, pót l ékokn a k k ö sz ö nhetően túls z árn yalha t j a a k iemelt alapbért.
F elület k e z e l ő üz emünkbe ke r esünk h ö l g y e ket csomagolásr a, és r e h a b i l i tációs kártyával
r endel k ező j e l öltet takarításra.
Munka v é g z é s helye: KNOTTT echni k - F l e x K ft, Cegléd, Ipa r i Park 1 1 , é s Pesti út 76. Je l entke z é s : + 3 6 70 341 7577

Megjelenik havonta
25.500 példányban.
Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László

ÁLLÁST
KERESEL?

Nálunk
több mint
6000 állás
vár!
www.cvonline.hu

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!

www.videkiinfo.hu 
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AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKAT
MEGTALÁLHATJA
A KÖVETKEZŐ
LERAKATI PONTOKON IS:
- ÁGASEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.

ADÁS-VÉTEL
FENYŐFA emeletes ágy mat raccal eladó. Irányár: 45000 Ft
+36-20/548-3215

INGATLAN
KECSKEMÉT, kö zpontjától 1
km-re 46 nm-e s, 2 s zobás, er kélyes, gázfűt éses, felújított
lakás eladó. Ir ányár 19,9 MFt
Tel.: +36 70 683 7015
AZ 52-es főút mentén, bejára tott csárda, 5 ha területtel, kamion parkolóval eladó. Irányár
75 MFt Tel.: +36 70 686 5148
USZÓDON, 95 nm-es, 3 szobás,
ház, 695 nm-es telken eladó.
Irányár: 7,9 MFt Tel.: +36 70
686 5150
SZARKÁSBAN, 1.870 nm tel ken, beton alapra épült 18 nmes, téliesített fahá z eladó. Kö zművek bekötve. Irányár: 4 MFt
Tel.: +36 70 337 9742
N AGYKŐRÖSÖN 49 nm-es, 2
szobás, IV. emeleti, gá zfű téses, világos lakás eladó.
Irányár 14,5 MFt Tel.: +36 70
683 7015
KECSKEMÉTEN, a Balaton utcán
épülő, egyedi l akások előjegy zésre lefoglalhatók epitosimon.
hu Tel.: 76/480-750

KIS befektetés, nagy lehető ség. Tiszakécske, Kerekdomb,
gyógyfürdő, hobbiházak mellett
4hektár terület 16x4m-es épü let, fürdőszobával eladó. Kialakítható telephelynek, kemping nek, (faházak) állattartásra,
lovardának egyéb. Iá:10,5Mft.
0676/441-756

KECSKEMÉTEN az egyetemtől
350m-re családi ház telek áron
eladó. +36 30 906 68 59
KECSKEMÉT, Vágó utcában
bruttó 77 nm-es kétszintes, 2
szobás felújított lakás eladó.
Irányár 28,95 MFt Tel.: +36 70
683 7015
INGATLANT KERES

NAGYKŐRÖSÖN, 71 nm-es, 2
szobás, 725 nm telken, kertes
ház eladó: 12,5 MFt Tel.: +36
70 686 5148

VIDÉKEN eladó házak értékesítését, korrekt feltételekkel vál lalo m! Tel.: +36 70 686 5150

SZELEIFALUBAN
364m2-es
üres, közműves telek eladó.
+36-20/9975-110

BUDAPESTEN és Kecskeméten
eladó lakást keresek. Király
Szabolcs Tel.: +36 70 6865149

HETÉNYEGYHÁZÁN, 100 nm
3,5 szobás, családi há z eladó.
Irányár: 40 MFt Tel.: +36 70
686 5148

ELA DÓ házat keresek Kecskemét és környékén Holló Mónika
Tel.:+36 20 914 3929

USZÓDON, 140 nm-es ház,
3.314 nm-es telken eladó.
Irányár: 7,9 MFt Tel.: +36 70
686 5150

FALUSI csokkra alkalmas in gatlanokat keresünk ügyfeleink
számára Tel: +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,
Rendőrfaluban,
245 nm-es 4 szobás, kétszin tes, szép családi ház eladó.
Irányár: 52,9 MFt Tel.: +36 20
914 3929

KECSKEMÉTEN a Sarkantyú ut cában 53 nm-es, 2 s zobás, fel újított lakás, gará zzsal kiadó
Ár: 110.000 Ft/hó Tel.: +36 70
683 7015

KIADÓ

KERESEK megvételre lakatos,
bádogos gépeket, élhajlítót,
fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
hegesztőt,
műszerészeszter gát, marógépet, kompresszort,
kis gépeket. +36 70 624 5475
ELADÓ baby etetőszékek, s zi vacságybetét, zománcozott üst
50 literes, zománcozott 40 li teres tál, alumíniumtál, venti látorok, kerekes bevásárlótás ka +36 70 611 5072
JÁRMŰ
 LFA Romeo 147-es, 1.9JTD,
A
8V, 2004-es, 3 ajtós, ezüst
színű autó friss műszakival,
bőr belsővel, tempomattal
eladó
Kecskeméten.
Iá:
590.000Ft. Érd: +36 20 558
1205
SZOLGÁLTATÁS
 EDŐNYKÉSZÍTÉS, teljes körű
R
javítás, gurtnicsere. Precíz
munka, kedvező ár. +36 20
624 1272, +36 70 265 6065
V ESZÉLYES fák kivágását, ko rona
igazítást,
eltakarítá sát és erdő gyérítését vállalom. +36 20 622 2492
REDŐNYÖK,
reluxák,
szú nyoghálók készítése és teljes körű javítása, gurtni csere
0630/780-94-90,
0670/24829-87
ÉRTÉKBECSLÉS gyorsan: hitel,
értékesítés, vagyonmegosztás,
örökség esetén. Tel: +36 70
683 7015
 EDŐNY
R
szerviz!
Leszakadt, nem működő redő nyök
teljes
körű
javítá sa, gurtnik cseréje. +36 20
543 6161, +36 30 919 0446
ÁLLAT
 ÁBOLNAI előnevelt csirke
B
kapható Kecskeméten: 600
Ft/db. +36 20 941 5540
MEZŐGAZDASÁG
L U C E R N A
bála
eladó
Kecskeméten.
Szárazon:
7.500, zölden: 9.500 Ft/db.
+36 20 941 5540
BÚZA és árpa eladó: 5.500
Ft/100 kg. +36 20 941 5540

-B
 ÓCSA, Polgármesteri Hiv.
Művelődési Ház
Reál Élelmiszer, Kecskeméti út 14.
-B
 UGACPUSZTAHÁZA, Könyvtár
Élelmiszer üzlet, Csobolyó u. 1.
- CSENGŐD, Polgárm. Hiv.
Matyó Virágbolt, Dózsa Gy. 62.
MILÁN Bolt, Dózsa Gy u. 62.
- F ELSŐLAJOS, Polgárm. Hiv.
Élelmiszerbolt, Iskola u. 3.
- F ÜLÖPHÁZA, Polgárm. Hiv.
Ady Műv. Ház és Könyvtár
Élelmiszerbolt, Kossuth u. 4.
- F ÜLÖPJAKAB, Polgárm. Hiv.
Napsugár ABC, Alkotmány u.19.
Integrál 22., Petőfi u. 8.
- F ÜLÖPSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.
Könyvtár és Közösségi Ház
Reál Élelmiszer, Petőfi S. u. 22.
- IZSÁK, Polgárm. Hiv.
-K
 ASKANTYÚ, Polgárm. Hiv.
Könyvtár, Hunyadi J. u. 34.
„BAMBI”, Rákóczi F. u. 4.
- KECEL, Polgárm. Hiv.
- KEREKEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.
- KISKŐRÖS, Polgárm. Hiv.
-K
 UNADACS, Polgárm. Hiv.,
Művelődési Ház
Élelmiszer üzlet, József A. u. 2.
-K
 UNBARACS, Polgárm. Hiv.,
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Vegyesbolt, Petőfi S. u. 7.
-K
 UNSZÁLLÁS, 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.
- S OLTSZENTIMRE, Polgárm. Hiv.
COOP ABC, Szent Imre út 35.
Vegyes kereskedés, Szt I. út 29.
- SOLTVADKERT, Polgárm. Hiv.
- SZABADSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.
- S ZENTKIRÁLY, Polgárm. Hiv.
Family Market, Kossuth u. 34.
CBA Élelmiszer, Kossuth u. 25/c
Faragóné V. Anikó Kossuth u. 9.
Mini ABC, Ifjúság u. 1.
- T ABDI, Polgármesteri Hiv.
Faluház, Kossuth L. u. 1.
ABC Szent István u. 2.
- T ÁZLÁR, Polgármesteri Hiv.
COOP 15. ABC, Árpád u. 3.
- T ISZAKÉCSKE, Polgárm. Hiv.
Arany J. Művelődési Központ
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