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ÖTEZER CERUZÁT KAPNAK  
ISKOLAKEZDÉSHEZ 

RÁSZORULÓ KISGYERMEKEK
Íróeszközökkel, színessel, grafittal, tollal támogatja a Mátrix Közhasznú Alapítvány azon 
6-13 év közötti gyermekes családokat, akiknél az iskolakezdéshez ez hiányzik a teljességhez. 
A cél az esélyegyenlőség támogatása. Összesen ötezer íróeszköz áll az alapítványnál rendel-
kezésre, a legtöbb adomány vadi új, melyet korábban lelkes gyermekekkel közösen gyűjtött 
a szervezet.

A jelentkezés menete:
Postai levélben kell írni 2019. szeptember 6-ig a Mátrix Alapítványnak a 6720 Szeged, Arany János utca 
7. címre, a levélben a kisgyermekek számát és a pontos nevet, címet kell megadni. A szervezet a támo-
gatottaknak országszerte személyesen viszi ki vagy postázza a támogatásokat. Családokon kívül iskolák 
és családsegítők is kérhetnek írószert.

Segítsen Ön is egy ceruzával!
A támogatói program szeretettel várja segítők íróeszköz felajánlásait. Aki anyagilag tudja támogatni a 
program költségeit, az megteheti a Mátrix Közhasznú Alapítvány 11735005-20510350-es számlaszá-
mára vagy az info@matrixalapitvany.hu PayPal-ra utalással. A belföldről hívható 13600-as adomány-
vonalon a 22-es kód megadásával 500 forint juttatható el a segítőkhöz. A legapróbb felajánlás is óriási 
segítség. 

Örömmel fogadják a szervezők a helyi közösségek összefogását is.

Bővebb infó a www.matrixalapitvany.hu oldalon. 

SZENT ISTVÁN NAPJA
Időpont: 2019. augusztus 20.
Helyszín: Katolikus templom és 
a templom előtti tér

NYÁRESTI FÚVÓSMUZSIKA
Időpont: augusztus 24. szombat 
19:00

Vezényel: Breznyán István
Közreműködnek: Kiskőrös 
város mazsorett csoportjai

Helyszín: Kiskőrös főtere, eső 
esetén a Művelődési Házban 
kerül megrendezésre

KISKŐRÖSI SZÜRET ÉS 
SZLOVÁK NEMZETISÉGI 
NAPOK 2019.
Időpont: 2019. augusztus 30-31 
-szeptember 1.
Helyszín: Petőfi tér és a város-
központ

IX. Veterán Jármű Randi és 
felvonulás
Időpont:  augusztus 31. 
 8:00-17:00
Helyszín: Kiskőrös, Petőfi tér 

KOMJÁTI ANETT ÉS BISZÁK 
LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA 
Időpont: szeptember 1.
Helyszín: Ágnes Galéria

X. KISKŐRÖSI SÜTIPARÁDÉ

Szeptember 1-jén vasárnap 
tizedik alkalommal hívják össze 
a térség sütisütőit egy versen-
gésre a már megszokott kategó-
riákban - édes, sós, torta, reform, 
szlovák hagyományőrző. 
A zsűri kiválasztja a Habverő-
mestereket és a "Kiskőrös Város 
Tortája" elismerő cím is gazdára 
talál a helyezések és a különdíjak 

mellett. Értékes nyeremények!
Ne habozz! Süss és otthon 
megsütött süteményeddel a nagy 
napon 8-11 óra között menj be a 
művelődési központba!
Kortól, nemtől függetlenül 
mindenkit szeretettel várnak a 
versenyen.
Egy versenyző több kategóri-
ában, több sütivel is indulhat.
Nevezési díj nincs, csak a sütid!
Legyél részese te is a X. 
Kiskőrösi Sütiparádénak.
Boda Zsuzsa ötletgazda

www.kiskoros.hu, 
www.facebook.com/kiskoros/

KISKŐRÖSI PROGRAMOK

LAJOSMIZSEI 
PROGRAMOK

Augusztus 17. szombat 
15:00  Lovas bemutató - Dorothy baráti 

társaság
17:00  Argos Kutyaiskola és Bűnmeg-

előzési 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 könyvtár nyári nyitva tartása:
Július 16. és augusztus 31. között
hétfő: zárva
kedd-péntek: 09:00-16:00
szombat: 08:12:00

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

További információ: www.lmizsekultura.hu
Lajosmizse, Szabadság tér 12.
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KECELI PROGRAMOK
Éjszakai páros Sima-tavi horgászverseny
2019. augusztus 17. (szombat) 16.00-tól
augusztus 18. (vasárnap) 10.00-ig.
14.30 Gyülekező, regisztráció
(sült kolbász, zsíros kenyér, egytálétel)
15.15 Horgászhelyek kisorsolása, elfoglalása
16.00-tól másnap 10.00-ig verseny,
azt követően közös ebéd elfogyasztása,
eredményhirdetés, díjak kiosztása.
Két bot, szabadon választott készség
(kivéve pergetés), haltartó szák.
Nevezni maximum 16 páros tud.
Állami horgászjegy szükséges.
Nevezési díj: 5.000 Ft/fő
Nevezés: Csengődi István - Tel.: 06 20/618-8615

SZÜRET-ELŐ: 2019. augusztus 23. péntek
17:00 Amikor a szüret még ünnep volt... Emlékképek egykori keceli 
szüretektről / Kiállításmegnyitó a Városi Múzeumban
19:00 Mágnás Miska - operett két részben a Városi Sportcsarnok sza-
badtéri színpadán (belépődíjas)

2019. augusztus 24. szombat
09:00 Főzőverseny start
10:00 Anyatejes táplálás világnapja a Városi Múzeumban 
Lufibohóc, Hupikék show
11:00 "Bemutatkozik Nagyszeben, a dél-erdélyi határőr" 
Metszetek Nagyszeben történetéről, filmvetítés és könyvbemutató a 
könyvtár kiállítótermében
13:00-19:00 Kenderkóc Népi Játszóház gyerekeknek
13:00 Lovas felvonulók gyülekezője a Bikaistállónál
13:00 Főzőverseny - ebéd és eredményhirdetés
14:30 Gyalogos felvonulók gyülekezője a Központi Óvodánál
15:00 Szüreti felvonulás a Lovas Club szervezésében
15:00-18:00 "Egészségsziget" egészségi állapot felmérés, szűrővizsgálatok 
és életmód tanácsadás Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
16:15 Folklórműsor: Borsószemek néptánccsoport, Keceli Patachich 
Gábor Borrend, Kéknefelejcs  népdalkör, Szélkakas citerazenekar
17:30 Hétszínvirág bábcsoport előadása a könyvtár előcsarnokában
17:45 Napos Oldal Zenekar
20:00 Back II Black
21:30 Tűzijáték
22:00 Keceli zenészek éjszakája: Maci Laci Band, Lecsó zenekar, 
Toméró, Vancsura Csaba - Varga Vivien
00:00-04:00 DJ DAMA
Továbbá: hintókiállítás, póni lovagoltatás, Keceli Ízek Utcája, Bor-
tér, árusok, vendéglátósok 
A programok ingyenesek!

FELHÍVÁS! 
TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI UTALVÁNY

Azon érintettek, akik a Kecel Város Önkormányzata által kibocsátott 
12.000 forint értéket képviselő utalvány birtokában a téli rezsicsök-
kentés keretében járó tűzifát még nem vették át, az alábbi időpont-
okban átvehetik a 6237 Kecel, Béke tér 30. – régi „Bikaistálló” 
kiosztási ponton:
2019. augusztus 14. (szerda) 8.00-18.00
2019. augusztus 15. (csütörtök) 8.00-18.00
2019. augusztus 16. (péntek) 8.00-12.00
2019. augusztus 28. (szerda) 8.00-18.00
2019. augusztus 29. (csütörtök) 8.00-18.00
2019. augusztus 30. (péntek) 8.00-12.00
A szén, brikett és gázpalack utalványok kibocsátása és postázása a 
2019. év augusztus hónapjában történik. 

Haszilló Ferenc, polgármester

További információk: https://kecel.hu/

augusztus 19. hétfő 
14:00-16:00 Számtech oktatás
18:00-21:30 Néptánc

augusztus 20., kedd 
16:00-18:00 és 18:30-20:00 Jóga

augusztus 21., szerda 
15:00-17:00 Senior örömtánc
19:00-20:00 Nyugdíjas klub 
torna

augusztus 22., csütörtök
19:00-20:00 Zumba

augusztus 23., 
péntek 
10:00-12:00 
Baba mama klub
14:00-16:00 
Számtech 
oktatás

17:00-19:00 
Néptánc

augusztus 24., szombat
18:00-19:00 Néptánc

augusztus 26., hétfő
14:00-16:00 Számtech oktatás
18:00-22:30 Néptánc

augusztus 27., kedd
16:00-18:00 és 18:30-20:00 Jóga

augusztus 28., szerda 
15:00-17:00 Senior örömtánc
19:00-20:00 Nyugdíjas klub torna

augusztus 29., csütörtök 
10:00-18:00 Nyugdíjas klub
19:00-20:00 Zumba

augusztus 30., péntek
10:00-12:00 Baba mama klub
14:00-16:00 Számtech oktatás
17:00-19:00 Néptánc

augusztus 31., szombat
18:00-19:00 Néptánc

szeptember 2., hétfő
14:00-16:00 Számtech oktatás
18:00-22:30 Néptánc

szeptember 3., kedd
16:00-18:00 és 18.30-20:00 Jóga

szeptember 4., szerda
15:00-17:00 Senior örömtánc
19:00-20:00 Nyugdíjas klub 
torna

szeptember 5., csütörtök
19:00-20:00 Zumba

szeptember 6., péntek
10:00-12:00 Baba mama klub
14:00-16:00 Számtech oktatás
17:00-19:00 Néptánc

szeptember 7., szombat 
18:00-19:00 Néptánc

További információ: 
www.izsak.hu

IZSÁKI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
PROGRAMOK

Helyszín:  
Barack Thermal Resort 
Tiszakécske, Rózsabarack tér 2.
Immár XIX. alkalommal 
rendezi meg a fürdő az 
Operett és Musical Gálát. 
Fellépők:
• Lukács Anita
• Pánczél Klaudia
• Simon Boglárka
• Szeredy Krisztina
• Vörös Edit
• Jenei Gábor
• Petróczi Gábor
• Turpinszky Gippert Béla

• Vadász Zsolt
• Táncosok

Az est házigazdája és 
rendezője: PÁL ATTILA

Menü:
• Pacalpörkölt sós burgonyával
• Marhapörkölt tarhonyával
• Zsírjában sült kacsacomb tört-
burgonyával, párolt káposztával
• Mézes mustáros csirkemell 
zöldborsópürével és hercegnő-
burgonyával

Jegyárak:
Vacsora nélkül: 3 500 Ft/fő

Vacsorával: 6 000 Ft/fő

Vacsora elfogyasztása: 
20:00-21:00

Kapunyitás: 19:30

A műsor 21:00-kor kezdődik.

Jegyek elővételben a Gyógy-és 
Élményfürdő jegypénztárában 
kaphatóak.

A műsorváltoztatás jogát a 
szervezők fenntartják! 

További információ: 
https://barackresort.hu

OPERETT ÉS MUSICAL GÁLA
2019. augusztus 17. 
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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 cél-
ja a települési virágfelületek növelése a lakosság és 
a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a 
környezetkultúra fejlesztése, ill. a lakosság szemlélet-
formálása és ezáltal a rendszeres közterület-gondozá-
si hozzáállás javítása.

Várják a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érde-
mesnek tartják a megmérettetésre. Szívesen fogad-
ják azt is, ha valaki nem a saját, hanem más portáját 
ajánlja a bizottság figyelmébe, és amennyiben még 
nem jelentkezett annak tulajdonosa, akkor felkérik e nemes versengésben való részvételre.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
• Virágos családi ház: Virágos Kereki Porta Díj
• Virágos intézmény, üzlet, telephely, vagy gazdálkodó szervezet: rendezett, parkosított Kerekegyházáért Díj

A versenyre a jelentkezési lap kitöltésével lehet nevezni, melyet 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 jelentke-
zési laphoz kérik mellékeljenek a pályázni kívánt területről készített fotót, max. 5 db-ot, vagy jpg for-
mátumú 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 kör-
nyékének tisztaságára, az ingatlan előtti közterületek ápoltságára.

A pályázatok kiértékelését a Városfejlesztési Bizottság végzi. A verseny legjobbjait kerámia emléktáb-
lával és oklevéllel díjazzák. Az ünnepélyes eredményhirdetésre az őszi KerekFeszten kerül sor, melyről 
a pályázók külön értesítést kapnak.

www.kerekegyhaza.hu

TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK

AUGUSZTUS 17. SZOMBAT 10-től 18 óráig
AUGUSZTUSI KÖNYVBÖRZÉK az Álomfogó Alapítvánnyal az 

Arany János Művelődési Központban. 
A börze bevételét kulturális programokra fordítják.

Használt könyvek egységesen 200 Ft, új könyvek 400 Ft, akciós 
könyvek 100 Ft adomány ellenében vihetőek el.

Augusztus 20. Kipakolós börze

AUGUSZTUS 20. KEDD
Helyszín: Tiszakécskei Sportcentrum mögötti park

14:00 Super Troupers- Abba slágerek
15:00 Spontán Blues Band

16:30 Trio Trabant-Népzenei Mix
18:00 Bartha Tóni Bábszínháza

20:00 Charlie koncert
21:15 Tűzzsonglőrök

21:40 Lézershow
14:00-19:00 mini cirkusz, csúzlizda, 

lovaglás, ugrálóvár kalandpark, pedálos gokart

SZEPTEMBER 6. PÉNTEK
KÉCSKEI PÁLINKAÜNNEP ÉS  
ZENÉS GASZTRONÓMIAI NAP

Zene, italok, gasztronómiai különlegességek a  
Művelődési Központ udvarán!

Fellépő zenekarok:
• Let the cigar die akusztik duó

• FIÚK
• Antal Tibor és az Ördögszekér Zenekar

• Grunting Pigs

SZEPTEMBER 7. SZOMBAT 
SZÜRETI FELVONULÁS

További részletek hamarosan: 
https://www.tiszakecske.hu/programok/

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

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 gala-
xisokat, 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 

Augusztus 24. szombat Gyalogtúra a mártélyi Tiszánál
A mártélyi Tisza vadregényes ösvényein túrázunk szombat délután. A délelőtti kenutúra fakultatív folytatása.
Találkozó: 13:30, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont előtt (a holtág partján található a mártélyi strand mellett)
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Augusztus 31. 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
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Augusztus 31. szombat Őszi füzértekercs túra Miklapusztán
A túrázók a Duna-völgy legszebb szikes pusztájának tájképi szépségei mellett gyönyörködhetnek az 
apró termetű orchideafélénk, az őszi füzértekercs látványában is, melynek virágai olyanok, mintha kris-
tálycukorba mártották volna őket.
Találkozó: 9:00, Harta, Petőfi Sándor Művelődési Ház (Bajcsy Zsilinszky u. 5.)
Információ, jelentkezés: Kovács Sándor, 30/983-7701

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

2019/2020-AS ÉVAD
NAGYSZÍNHÁZ

CHICAGO -  musical
BALLADA A 301-ES PARCELLA BOLONDJÁRÓL - példázat

ILLATSZERTÁR - romantikus komédia
ANNA KARENINA - táncszínházi ea.

SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE - színmű

GYEREKELŐADÁSOK
ALADDIN ÉS A CSODALÁMPA - dalos mese

PÉTER ÉS A FARKAS - zenés mesejáték

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
AMERIKAI ELEKTRA - tragédia

GARDÉNIA - színmű

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
LILIOMFI - zenés népszínmű

TÁRSASJÁTÉK NEW YORKBAN - komédia

IFJÚSÁGI ELŐADÁS
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA "JUNIOR"

ERKÉLYFOLYOSÓ
JELENETEK EGY HÁZASSÁGBÓL - színmű

Továbbra is műsoron:
A PILLANGÓK SZABADOK

ÁLLAMI ÁRUHÁZ
OSZTÁLYELSŐ

Bérletezés a szabad helyekre: 2019. augusztus 21-től.

Kecskemét, Katona J. tér 5., Tel.: 76/501-170
www.kecskemetikatona.hu
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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 ren-
dezi meg az V. Ősök Napját. 

A Bugacon megrendezésre kerülő ünnep a magyar ősöknek és a 
magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, az Ősök Nap-
ja mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-me-
dencei magyarságot egyesíteni tudja. Az elmúlt években létrejött 
össznemzeti összefogás lehetővé tette, hogy a szervezők hagyo-
mányt teremtsenek. A legnagyobb történelemformáló őseink – 
akiknek e Hazát is köszönhetjük – tiszteletére szervezett Ősök Nap-
ja ünnepséget minden második évben rendezik meg.

Minden nemzet életének az egyik elengedhetetlen alapeleme a kol-
lektív nemzeti tudat. A Magyar nemzet valós hagyományainak 
megőrzése és átadása az egymást követő generációknak a Magyar-
ság megmaradásának a legfontosabb záloga! A nemzetet összefogó 
kapcsok egyik legfontosabb eleme a nemzeti történelmünk ismere-
te, valamint a magyar történelem legnagyobb eseményeinek, nem-
zetrészeket és generációkat összekötő közös megünneplése.

A magyar társadalmi élet és ünneprend egyik régi hiányossága és 
adóssága, hogy nincs egy olyan ünnepünk amikor a magyarság leg-
nagyobb valós őseiről (Árpád Vezérlő Nagyfejedelem, Attila Nagy-
fejedelem) az ő történelemformáló szerepükről (Honfoglalás) és 
a magyarságot megtartó tetteiről (pozsonyi csata) emlékezik meg 
méltósággal az egész nemzet.

A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepségén tradi-
cionális seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas ve-
télkedők, íjász programok, a magyar –hun-avar örökséget bemu-
tató kiállítások, népzenei és magyar táltos-zenei programok lesz-
nek. Hatalmas jurtatábor épül, kézműves bemutatók, kézműves vá-

sár, gyermek programok és tu-
dományos ismeretterjesztő elő-
adások fogják emelni az ünnepi 
hangulatot.

További információk és majd a 
részletes programok folyamato-
san olvashatók lesznek a hiva-
talos honlapon: www.kurultaj.
hu és a hivatalos facebook olda-
lukon: Kurultaj-Magyar Törzsi 
Gyűlés (közösség) http://www.
facebook.com/kurultaj

Emlékezzünk együtt büszkén és 
méltósággal!

Magyar Turán Szövetség

SOLTVAD-
KERTI

PROGRAMOK

augusztus 14. 18:00-19:00
Búzavirág asszonykórus
Helyszín: GyöngyHáz Kultu-
rális Központ

augusztus 15. 17:00-19:00 
Nem vagy egyedül klub
Helyszín: GyöngyHáz Kultu-
rális Központ

augusztus 20. 8:00-11:30
Hálaadó Istentisztelet a 
Római katolikus templomban

augusztus 28. 18:00-19:00
Búzavirág asszonykórus
Helyszín: GyöngyHáz Kultu-
rális Központ

augusztus 29. 17:00-19:00 
Nem vagy egyedül klub
Helyszín: GyöngyHáz Kultu-
rális Központ

szeptember 1. 08:00-17:00
„Népek tánca” Nyugdíjas Ki 
Mit Tud elődöntő
Helyszín: GyöngyHáz Kultu-
rális Központ

szeptember 4. 
14:00-16:00 Mozgáskorláto-
zottak Baráti Köre
17:00-19:00 Könyv és 
Filmklub
17:30-19:00 HIT Gyülekezet 
Csoportja

szeptember 6. 17:00-18:00 
Mesekuckó
Finy Petra írónő: Szárnyaló 
Képzelet
Helyszín: GyöngyHáz Kultu-
rális Központ

További részletek: 
www.soltvadkert.hu

AUGUSZTUS 17. SZOMBAT
19:00 Hírös7 Symphonic Live – 
Filmzenék a Kecskeméti Szim-
fonikusokkal
Becherovka színpad: Olasz Meló 
zenekar

AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP
15:30 Free Bear Gyermekkar, 
Peking, Kína
15:45 Települések felvonulása 
Kossuth szobor – Nagyszínpad
16:00 Kecskemét Térsége Gála-
műsor – Települések bemutat-
kozása
20:30 Hungarian Nights – Az 
amerikai Crystal Theatre és a 
budapesti Liget Táncakadémia 
produkciója
Becherovka színpad: Dj Pénzes 
„50-es koccintás”

AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ
18:00 Megyei elnök köszöntője
18:10 Csángó néptánc csoport
18:20 Vajdasági néptánc csoport
18:40 Felvidéki néptánc csoport
19:00 Erdélyi néptánc csoport
19:20 Szekeres Kamilla
19:25 Majosa tánccsoport
20:30 ABBA Tribute Show
Becherovka színpad: Dj Kincses

AUGUSZTUS 20. KEDD
18:00 Katolikus szentmise a 
nagyszínpadon
19:00 Kenyérszentelő ünnepség
• Himnusz
• polgármesteri beszéd
• kenyérszentelés
• Szózat
• kenyérkóstoltatás

20:00 szünet – beállás
Musicalsztárok varázsköntösben, 
Ünnepi tűzijáték
• Szulák Andrea, Veréb Tamás, 
Füredi Nikolett, Laki Péter, 
Szegő Adrienn, Pál Attila
Becherovka színpad: Színes 
szőttes nemzetközi táncgála
• Kinanthi Budaya & Albayan, 
Indonesia
• Folk dance group “Baloži”, 
Latvia
• DFS Ratolesť ,Slovakia
• CDE “Srednogorska mladost” 
and Dance club “Shareno horo”, 
Bulgaria
• KUD Croatia Children’s 
Group, Croatia
• Folk and Dance Ensamble 
“Małe Podlasie”, Poland
Zárás Dj Kincses

AUGUSZTUS 21. SZERDA
ÁKOS TURNÉ 2019 NAGY-
KONCERT

AUGUSZTUS 22. CSÜTÖRTÖK
Geszti Péter BEST OF GESZTI
Becherovka színpad: Dj Kincses

AUGUSZTUS 23. PÉNTEK
Kecskeméti Fiatalok Napja,
Neumann egyetem Gólyatábor 
vetélkedők
• Kecskenyájterelés
• Kecsketejben fürösztés
• Sportállomások: Kosárlabda, 
kézilabda, rögbi, boksz, stb.
Fellépők a Kecskeméti 
Zenekarok
A Láma Dalai, Bad News 
Band, Bar is On Band, Bitter 
Monday, Kies, Kis Türelmet, 
LivingRoom, Milagro Santana 
Tribute Band, Molotov Koktél, 
Sunset Symphony, Vasvarjú
21:00 Kollányi Zsuzsi feat Ritmo
22:00 Nova Prospect
Tanévnyitó fesztivál
• Metzker Viktória
• DJ Revolution
• Shaveless
01:00 Homokbánya, gólya-
tábor ( fesztivál, csak gólyák 
részére Domb beach Kecskemét, 
Szabadidőközpont )
Becherovka színpad 
18:30 Molnár Gitár Band

AUGUSZTUS 24. SZOMBAT
Hírös Vágta
Harley Davidson találkozó
11:00 Érkezés Kecskemét főterére, 
műsorvezető Búza Sándor
14:30 Gyülekezés a felvonulás 
indulási pontján
15:00 Felvonulás rendőrségi 
biztosítással kb. 60 motorke-
rékpár részére
16:00 Visszaérkezés a fesztivál 
helyszínére, parkolás a főtéren
16:30 Programok a főtéren, 
motor szépségverseny, lassulási 
verseny, vizes lufi verseny, 
prezentációk a klub működéséről 
műsorvezetővel
18:00 Eredményhirdetés
19:00 Beatang Rock Band
21:00 ACID/DC tribute zenekar
22:00 Best Face Fest
• DJ Newik
• Burai Krisztián
• BrickLake
• Jackwell
• Rainbow Lézer Show

AUGUSZTUS 25. VASÁRNAP
• Családi nap
• Gyermekprogramok
• Babakocsis felvonulás
• Mózeskosár körbejár
• Játéktár

http://hiros7.hu

2019. augusztus 17-25. között kerül megrendezésre a Hírös Hét 
Fesztivál, melynek arculata az idén megújul, a fesztivál három 
részre válik szét: Hírös7 Classic-ra, Hírös7 New Generation-re és 
Hírös Vágtára. 

PROGRAMOK

CSALÁDI NAP
Augusztus 18-án, vasárnap CSALÁDI NAPRA 
várja kedves Vendégeit a Kecskeméti Fürdő.
14-18 óra között nem csak ingyenes progra-
mokon lehet részt venni, de egész nap kedvezmé-
nyes áron kaphatók a családi belépők!

Használható zónák:
• élményfürdő
• termálfürdő
• versenyuszoda 

Programok 14-18 óra között:
• játékos ügyességi feladatok képzett játékanimátorokkal
• kézműves foglalkozások
• aquafitness (TST Tánc és World Jumping Stúdió)

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

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

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

https://www.facebook.com/Kecskemeti.Furdo/

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
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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 kiadványban szereplő szerkesztőségi 
illusztrációkhoz a képek és grafikák az 

123rf.com oldalról származnak.

A hirdetések tartalmáért  
felelõsséget nem vállalunk!

KARRIER

NEMZET HÁZIORVOSA 
KERESTETIK

Kilencedszerre rajtolt el a "A nemzet háziorvosa" pályázat, s 
eddig száznál is több érvényes ajánlás érkezett az EMMI Egész-
ségügyért Felelős Államtitkárságához. A hazai és határon túli 
háziorvosok és nővérek presztízsét, megbecsülését erősítő 
pályázatban a páciensek ajánlhatják orvosaikat. A beérkezett 
méltatások alapján elmondható, hogy a betegek azt a házior-
vost szeretik, aki megbízható, ha kell, az éjszaka közepén is 
bármikor felkel, megadja betegeinek a mobiltelefonszámát, 
jellemzi a szociális érzékenység, remek diagnoszta és rendelője 
műszerezettsége kiváló. 

A szervezők szeptember 14-ig várják a további történeteket 
és ajánlásokat. Idén is csakúgy, mint tavaly: a hazai házior-
vosok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi, és a vajda- 
sági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé, tehát 
a határon túli történetekre is számítanak! Ajánljunk minél  
több Bács-Kiskun megyei orvost, hogy miénk lehessen 
a kitűntető díjak valamelyike! Kedvenc háziorvosát bárki 
leadhatja a www.evpraxisa.hu portálon. 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Tegyünk meg mindent, hogy a címet Bács-Kiskun 
megyei orvos nyerje el!

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 Í N Á L

A BRILL  Kf t .  é r tékes í tő i  as�-
s� is� tenst  keres .  E lvárása ink : 
pá lyake�dő,  B  kategór iás  jogo-
s í tvány ,  kö�épfokú OKJ v i�sga 
( fo lyamatban levő  tanu lmány 
is  e l fogadható ) ,  s�ámí tógé-
pek fe lhas�ná ló i  s� in tű  ke�e-
lése .  Öné le t ra j�okat  ide  vár juk : 
ro�s ika@br i l lk f t .hu  

KECSKEMÉT környékére  fes-
tésre ,  hős� igete lésre  keresek 
fes tő  s�akmunkásokat ,  segéd-
munkásokat  fes tő  vá l la lko�ó-
kat .  Jó�an At t i la ,  fes tő ,  hős� i -
gete lő  vá l la lko�ó .  +36 70 508 
0328 

ÖNÁLLÓAN do lgo�n i  tudó v i l -
lanys�ere lő t  keresünk Ernő 
Bauv i l l  K f t .  +36 30 316 9620 

www.cvonline.hu

Több mint
6 000 állás-
hirdetéssel

várjuk! 
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HÍRÖS

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

KECSKEMÉTEN a  S� i l -coop kö-
�e lében,  Botond u tcában 42 
nm-es,  2  s�obás ,  gá� fű téses , 
fe lú j í to t t  lakás .  I rányár  20,5 
MFt  Te l . :  +36 70 683 7015

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

KECSKEMÉTEN a  Mátyás i  u tcá-
ban 46 nm-es 2  s�obás ,  ú j  ép í -
tésű  lakás ,  24 nm-es te ras�-
s�a l  37,2  MFt  Te l . :  +36 20 428 
4022

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  27,95 MFt  Te l . :  +36 70 
683 7015

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 . :  +36 76 480 750

KECSKEMÉT,  K is fá iban as� fa l t -
ú t tó l  1 ,5  km-re  65 nm,  2  s�o-
bás  tanya,  gará��sa l ,  1 ,5  ha 
erdőve l  e ladó.  I .á r :  7 ,4  MFt 
+36 30 616 2143

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

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

KECSKEMÉT,  kö�pont já tó l  1 
km-re ,  46 nm-es,  2  s�obás ,  e r-
ké lyes ,  gá� fű téses ,  fe lú j í to t t 
lakás  e ladó.  I rányár  19,9  MFt 
Te l . :  +36 70 683 7015

 KECSKEMÉTEN,  K is fá iban 14 
ha  s�ántó terü le t  e ladó.  V i l lany , 
gá� ,  v í �  ráköthető .  É rd :  +36 30 
319 1647,   +36 30 710 1791 

ELADÓ T is�abögön,  Rév  ú t 
mel le t t  3100m2-es  kü l te rü-
le t i  fö ld rés�  egys�erű  há��a l . 
I rányár :  500 F t /m2.  +36 30 
752 6743 

NAGYKŐRÖSÖN 49 nm-es,  2 
s�obás ,  IV .  emele t i ,  gá� fű té-
ses ,  fe lú j í to t t ,  ke l lemes lakás 
e ladó.   I rányár  13 MFt  Te l . : 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Hunyad ivárosban 
672 nm te lken,  2  s� in tes ,  120 
nm csa lád i  há�  e ladó.  I .á r : 
32 ,9  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  S�écheny iváros , 
Lánch íd  u tcán 55 nm,  2  s�o-
bás ,  e rké lyes  lakás  e ladó.  I .á r : 
20 ,5  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Műker tvárosban 
kö�epes  á l lapotú ,  2  s�oba,  82 
nm ikerhá�  430 nm te lken,  ga-
rá��sa l  e ladó.  I .á r :  21 ,9  MFt 
+36 30 616 2143

KECSKEMÉTEN a�  egyetemtő l 
350m-re  csa lád i  há�  te lek  áron 
e ladó.  +36 30 906 6859

KECSKEMÉT,  S�écheny i-város-
ban 67 nm,  3  s�obás ,  e rké lyes , 
l i f tes  lakás  e ladó.  I .á r :  24 ,2 
MFt  +36 30 616 0663

KECSKEMÉT be lvárosában 310 
nm te lken,  118 nm nappa l i  +4 
s�obás  csa lád i  há�  e ladó.  I .á r : 
33 ,9  MFt  +36 30 616 0663

KECSKEMÉTEN csa lád i  há�at 
keresek 30 MFt  körü l i  é r ték-
ben.  +36 30 576 9476

KECSKEMÉT,  Va jda  J .  u tcában, 
57 nm,  2 .em- i  e rké lyes  lakás 
e ladó.  I .á r :  22 ,3  MFt  +36 30 
576 9476

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

FALUSI  csok-ra  a lka lmas in-
gat lanokat  keresünk ügyfe le ink 
s�ámára  Te l :  +36 20 914 3929

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-
méten és  környékén Ho l ló  Mó-
n ika  Te l . :+36 20 914 3929

K I A D Ó

KECSKEMÉTEN a  Nagy La jos  k i -

rá ly  k r t -on  70 nm-es,  3  s�o-

bás ,  fe lú j í to t t  lakás ,  gará��sa l 

k iadó Ár :  150.000 F t /hó  Te l . : 

+36 70 683 7015

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 

V E G Y E S

MINDENNEMŰ vágot t  tű� i -

fa  rende lhető ,  há�ho�  s�á l l í -

tás t  vá l la lok .  Dér  András  e .v . - 

AA6216016 +36 20 263 6408 

S Z O L G Á L T A T Á S

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

 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 

ÉRTÉKBECSLÉS gyorsan:  h i te l , 

é r tékes í tés ,  vagyonmegos�tás , 

ö rökség esetén.  Te l :  +36 70 

683 7015

 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

VIDÉKEN 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

Á L L A T

 K ISKUNFÉLEGYHÁZÁN fa j t i s� ta , 

fekete ,  tö rpetacskók e ladók. 

Érdek lődn i :  +36 30 825 8586 

TOJÓHIBRID jérce TETRA SL 
és  Bábolnai  napos cs i rke 
kapható Kecskeméten:  +36 
20 941 5540 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

20 tonna t i s� t í to t t  á rpa  e l -

adó Kecskeméten:  +36 20 941 

5540
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TÖBB MINT 21 EZREN LÁTTÁK EDDIG 
A KECSKEMÉT 650 KIÁLLÍTÁST

Újabb kimagasló látogatószámmal büszkélkedhet a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelye, ugyanis a már félidejében járó Kecskemét 
650 tárlatot eddig 21 és fél ezer ember tekintette meg. A modern technika vívmányaival bemutatott kiállítás szórakoztatva meséli el a város históriájának 
közismert eseményei mellett a kevésbé ismert történeteket is.

A Kecskemét 650 szakít a hagyományokkal, redukált műtárgyállománnyal 
dolgozik: képi alapúvá varázsolja a tárgyi környezetet. 

A látogatók számára elérhető egy online képeslap gyűjtemény, ahol az érintőképernyős 
alkalmazással lehetőség van Kecskemét térképi ábrázolásait böngészni, a különböző 
korok Kecskemétjét összehasonlítani.

Olyan újszerű megoldásokkal is találkoznak az érdeklődők, amelyeket eddig nem alkal-
maztak kiállításokban: 
Közel 150 négyzetméteren Ifresco látható, amely digitálisan létrehozott, nagymé-
retű grafikákkal borított, 3D hatású falfelszín. Különleges, hogy ma már nem létező, 
vagy csak tervrajzon megszületett épületeket mutatnak be, világító, 3D nyomtatott 
makettek segítségével, interaktív fiókokkal kiegészülve. 

A „milyen volt egykor és milyen ma” valószínűleg minden kecskeméti számára 
izgalmas téma lehet. Ezekhez több mint 2000 fénykép készült 2018-ban a városban, 
60 nézőpontból pedig gömbpanoráma felvételekkel. A falra vetített interaktív 
projektoron olyan kisfilmek révén lehet Kecskemét elmúlt 100 évébe bepillantást 
nyerni, amelyeket kifejezetten erre a kiállításra kölcsönzött a múzeum a Magyar Film-
archívumból. Több mint 250 ledet használtak fel a mozgásérzékelőkkel kombinált 
világító tablókban, de vannak egyedi, lézervágóval vágott, a település fejlődéstörté-
netét bemutató képsorok is. A múzeumpedagógiai térben a virtuális valóság teszi 
különleges élménnyé a kiállítást.

A nyári szünetben is változatlan nyitvatartással üzemelő szecessziós palota 
kiállítása remek kikapcsolódási lehetőséget kínál a szórakoztatva tanulni vágyó 
fiataloknak, az érdeklődő felnőtteknek és azoknak a családoknak is, akik csak 
kíváncsiságból lépnek be a zöldre festett ajtón. A családoknak szóló belépő 
ára rendkívül kedvező (350 Ft/fő), ezzel jelenleg három állandó kiállítás is 

megtekinthető: a Nagyurak és vezérek – híres avar leletek a Kiskunságból, az 
Állandó képzőművészeti kiállítás (híres Mednyánszky László és Tóth Menyhért 
képekkel) valamint a Kecskemét 650 várostörténeti kiállítás. Minden hónap 
utolsó vasárnapján pedig „Családi vasárnapot” hirdet a múzeum, ilyenkor 
térítésmentes a belépés a családok számára. Időszaki kiállításaink 4-6 hetente 
megújulnak, hamarosan új tárlat érkezik az első emeleti Pávás terem mellé.

Számos külföldi vendég is érkezik Kecskemét egyik legszebb épületébe, ahol 
a német turisták mellett holland látogatók is betérnek, ugyanakkor a Kecskemét 
650-et már Ausztráliából is megtekintették.

A múzeum vendégkönyvében emlékül hagyták a következő sorokat:
„Nagy örömömre szolgál, hogy láthatom Magyarország történelmének lenyűgöző 
szeletét. Ragyogó élmény ért a múzeumban, semmihez sem fogható ez, amivel eddig 
valaha is találkoztam! Üdvözlet Sydney-ből!”

Tárlatvezetést is igényelhetnek a Cifrapalotába érkező vendégek, amely 
magyar és angol nyelven egyaránt elérhető, és 1000 Ft-ba kerül csoportonként, 
létszámtól függetlenül.

Az új tanévtől továbbra is biztosítja a múzeum a kecskeméti osztályok számára 
az ingyenes belépést, folytatva azt a kulturális missziót, amik évek óta vállal az 
intézmények életében. A Kecskemét 650 kiállítás múzeumpedagógia foglalko-
zások színes skáláját vonultatja fel, különböző korosztályokra bontva. A részletes 
programok elérhetőek a múzeum honlapján. (www.muzeum.kecskemet.hu)
A páratlan várostörténeti kiállítás - amelyet egyszer, minden Kecskemét és 
város környéki lakosnak látnia kell – december 31-ig látogatható, keddtől vasár-
napig, 10:00-17:00 között. 

Kecskeméti Katona József Múzeum


