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KARRIER

NEMZETI SZÍNHÁZA LESZ KECSKEMÉTNEK
Nemzeti minősítést kap a kecskeméti Katona József Színház 2020. január 1-jétől. A címet prof. dr. Kásler Miklós, az 

emberi erőforrások minisztere jelentette be sajtótájékoztató keretén belül, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
és Cseke Péter színházigazgató jelenlétében.

Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc és Győr után újabb vidéki nemzeti 
színháza lesz az országnak, méghozzá Kecskeméten – derült ki egy 
sajtótájékoztatón, amelyet Kásler Miklós, az Ember Erőforrások 
Minisztériumának minisztere tartott a Katona József Színházban.

– Kecskemét valóban hírös város, hiszen megalakulása óta jelentős 
szerepet töltött be a magyar történelemben és a magyar kultú-
rában is – fogalmazott Kásler Miklós. Felidézte, hogy itt született a 
nemzet drámáját megíró Katona József, itt dolgozott Kodály Zoltán, 

itt végezte tanulmányait Jókai Mór, itt volt segédszínész Petőfi 
Sándor, itt alapította meg az ország egyik legjelentősebb művész-
telepét Iványi-Grünwald Béla, itt működik a világhírű animációs 
filmeket gyártó rajzfilmstúdió, tehát tényleg azt lehet mondani, 
hogy Kecskemét messze sugárzó kulturális kincseket hoz létre”. – A 
színház is beleillik ebbe a sorba, végig a magyar kultúrára, a magyar 
értékekre támaszkodott, megőrizte, fejlesztette és tovább is adta 
azokat – folytatta a miniszter.

A cikk a hátoldalon folytatódik

KRESZ tanfolyamokat minden kategóriában, 
piacképes OKJ-s és egyéb képzéseket,

angol, német nyelvi kurzusokat kínálunk
vizsgalehetőséggel.  

Kecskeméten, Baján és Kiskunfélegyházán.

Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 2887,

Kiskunfélegyháza: +36 20 444 2777,
Baja: +36 20 559 2144,

www.furedi.euinfo@furedi.eu
felnottkepzes@furedi.eu

Kecskemét: +36 20 349 4382



2 2019. október 7.Kultúra Hétköznapok Gyermek Sport RendezvényEgészség

TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK

Október 20. 16.00
ÓKÉCSKEI ZENÉS ESTÉK:
A Mediciek zenéje: A Custos Consort koncertje
helyszín: református templom, Tiszakécske

November 16. 19.00
HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES: ARANYASSZONYOK 
(RITUÁLIS FOLKLÓRELŐADÁS)
"Az ősi magyar szellemiségben az AranyAsszonyok a női teremtő 
és gyógyító minőséget képviselték, a Szeretetet és az Élet tovább-
adását. Szellemi vezetőkként égi és földi tudást kapcsoltak egybe. 
Az istennői minőség földi helytartói ők, olyan asszonyok, akikben 
elevenen élnek az ősi gyökerek, akik tudják a Mindenség titkait, 
ismerik önmagukat és a tudatosságukból eredő szolgálatukat. 

Mi az, amit el kell tanulnunk az Égi Anya hajdani avatott Asszonya-
itól? Mi az, amit a mai kor identitását kereső női lelke egyre jobban 
szomjaz? Amitől oly régen megfosztva van?

A Böjttől böjtig és Az én mesém c. előadások rendezőjének újabb 
alkotása, egyfajta szellemi folytatása a megkezdett útnak. Furik Rita 
a hagyomány szakrális erejével közelít témáihoz, ez esetben a Nőt 
és a Férfit kívánja visszaemelni méltó helyére, és a Napbaöltözött 
NagyBoldogasszony jelképével pedig a halhatatlan hitről vall. A 
folklórba ágyazott motívumok a tánc, az élő népzene és ének nyelvén 
egyért szólnak: feleleveníteni a hitet az iránt, hogy a Szeretet az 
egyetlen létező és élhető kommunikációs csatorna."
Helyszín: Arany János Művelődési Központ

November 30. 19.00
KAMARÁS IVÁN KONCERT-EST
,,Egy fess pesti este"
Belépőjegyek elővételben kaphatóak az Arany János Művelődési 
Központban
2000 Ft-os áron!
helyszín: Arany János Művelődési Központ

December 7.  
UNDERGROUND EST: KONCERTEK AZ ARANY JÁNOS 
Művelődési Központban
19.00 Little G Weewil
20.00 Céanne & The Magic Pineapple
21.00 A Láma Dalai
A rendezvényre a belépés díjtalan!  

December 14. 19.00
ISMERŐS ARCOK: EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK ,,20" 
exkluzív akusztikus jubileumi koncertturné
helyszín: Arany János Művelődési Központ

December 21. 
MINDENKI KARÁCSONYA
A férfiak a fejükre estek c. zenés vígjáték
A színházi előadás ingyenes, de előzetes helyfoglalás szükséges!
helyszín: Arany János Művelődési Központ

BABA-MAMA KLUB a Városi Könyvtárban minden szerdán.
HALADÓKNAK (2-3 év közötti babák) 10:00-10:45
KEZDŐKNEK (7 hónapos kortól 2 éves korig) 11:15-12:00
A foglalkozást tartja: Csüllög Edina

LEGÉNYEK! LEGÉNYESRE FEL!
Táncolni vágyó fiatalok és felnőttek jelentkezését várják.
Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár Legényes 
Tánccsoportot indít, 10 éves kortól!
A Férfi táncokat, „LEGÉNYES” táncokat oktatja: Csuma Sándor 
táncoktató, a Kecskeméti Kurázsi Táncműhely csoport vezetője és 
koreográfusa.
Jelentkezni az Arany János Művelődési Központban személyesen 
vagy a 76 441-250 telefonon lehet.
Az első három foglalkozás ingyenes! 
A foglalkozások minden hónap utolsó szombat délelőtt 10 óra-14 
órakor lesznek.

Szeptember 7-től október 12-ig: MESÉS SZEREPLŐK A 
CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZBÓL – BÁBKIÁLLÍTÁS 
Helyszín: Ókécskei Közösségi Ház -Tiszakécske Templom tér 6.

www.tiszakecske.hu/programok/ 
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Tiszakécske, Béke u. 140.
06 76 441 250; www.tiszakecskekultura.hu

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMOK
Az Igazság keresők clubjának újabb alkalma a 
színházteremben

Október 10. 17:00
Az Igazság keresők clubjának újabb alkalma a 
színházteremben. Címe:Komunikáció, beszéd-
formák, ezek fontossága, minősége mai élethely-
zeteinkben. Előadó:Szabó Antal,  Balogh Gábor 
teologus, politológus. Szervező: Poli-Farbe Kft

Október 11. csütörtök 
19-20:30-ig VÉGJÁTÉK: bohózat két felvo-
násban a Bugaci színjátszók előadásában. Belépő-
jegyek a kulturális központban válthatóak.

Október 12. 15:00
A Soltvadkerti Idegenforgalmi és Kulturális 
egyesület október 12-én tartja az éves NÉPDAL-
TALÁLKOZÓJÁT. Helyszín: Gyöngyház 
Kulturális Központ. 
Fellépők: Szlovák Nemzetiségi Népdalkör - 
Kiskőrös
Kéknefejelcs Népdalkör - Kecel
Keceli Mozgáskorlátozottak Csoportja - Kecel
Rozmaring Szlovák Népdalkör - Dabas - Sári
Zsanai Népdalkör - Zsana
Kiskun Népdalkör - Szabadszállás
Búzavirág Asszonykórus - Soltvadkert
A rendezvény ingyenes! 

Október 18., November 08., November 22., 
December 06.
MESE KUCKÓ
A mesélő mindig más a rendezvényeken!

Október 26. 19:00
FENYŐ MIKLÓS ÉLŐ KONCERT
A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött!

ŐSZI FILMKLUBOK

IFJÚSÁGI FILMKLUB
Október 19. 15:00
A Lego kaland 2.
November 15. 15:00
A kis kedvencek titkos élete 2.
Január 17. 15:30
Így neveld a sárkonyodat 3.
Február 14. 15:30
Toy Story 4. 
Március 13. 15:30
Az oroszlánkirály
Az ifjúsági bérlet ára: 20 főig 500 ft/fő/előadás, 
2500 forint, illetve
21 főtől 400 Ft/fő/előadás, 2000 forint.

ŐSZI FILMKLUB
November 07. 17.00
Instant család
November 14. 17.00
Egy kutya hazatér
November 21.17:00
Csaló csajok
November 28. 17:00
Aladdin
December 05. 17:00
Rocketman
Az ifjúsági bérlet ára: 20 főig 700 ft/fő/előadás, 
3500 forint, illetve 21 főtől 600 Ft/fő/előadás, 
3000 forint.

www.vadkertimuvhaz.hu
www.soltvadkert.hu

SOLTVADKERTI PROGRAMOK

80 órás tanfolyamot indít a kecskeméti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, leendő  
önkéntes ügyelőinek.

Gondolkoztál már azon, hogy szívesen segítenél másoknak lelki problémáik megbeszélésében?  
A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat ügyelőket keres. Feladatuk, hogy együttérzéssel, odafigyeléssel 
segítsenek a hozzájuk forduló embertársainknak nehézségeik elviselésében, megoldásában. Ha csat-
lakozol hozzájuk, a felkészítő képzést követően egy 33 éve működő, kipróbált, elfogadó közösség 
megbecsült tagja lehetsz.

Ha Kecskeméten vagy a környéken élsz, elmúltál 25 éves, de nem vagy még 65, szívesen végeznél 
önkéntes munkát, jelentkezz a  
•   76/481-722 (üzenetrögzítő) telefonszámon, vagy
•  levélbena Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 

6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. címen, 
• vagy e-mailben, kecskemet@sos116-123.hu.
Határidő: 2019.10.15.

A 80 órás képzés során lehetőséged nyílik önmagad jobb megismerésére, hatékony kommunikáció elsa-
játítására, és a segítő beszélgetés tanulására. Mindezek a privát életedben is megkönnyíthetik az életed. 
Feltételek: érettségi, minimum 25 év, maximum 65 év, tolerancia, empátia, lélekjelenlét, rugalmasság.

További információk: www.sos116-123.hu

TANULJ, HOGY 
SEGÍTHESS!
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KISKŐRÖSI PROGRAMOK
IDŐSEK NAPJA
2019. október 18.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ.
Szervező: Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központ

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI MAZSORETT FESZTIVÁL
2019. október
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Szervezők: Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Mazsorett Csoportját Támogatók Egyesülete

IRODALMI ESTEK
Október 15. - Petőfi és Ady: Sors, nyiss nekem tért, A szabadsághoz, Petőfi nem alkuszik, A grófi 
szérűn, Sípja régi babonáknak
Október 22. - A János vitéz és a Toldi: A két elbeszélő költemény összehasoníltása, Petőfi és Arany 
barátsága versekben és levelezésükben, Arany Petőfi emlékezetére írott versei
November 12. - Petőfi ars poeticái és a mai költő- és költészeszmény: Jó költőnek tartanak..., Dalaim, 
A XIX. század költői, Burián Pál emlékkönyvébe
November 19. - Készlődés Petőfi Sándor születésének bicentáriumára: 
Petőfi megítélése az elmúlt 170 évben - európai visszhang, kínai elragad-
tatás, magyar lelkesedés és lesajnálás
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ. Előadó: Dr Reisinger János - 
irodalommtörténész. Az előadások 18 órakor kezdődnek. A belépés díjtalan!

MÁRTON NAPI ÚJBOR KÓSTOLÓ
2019. november 9.
Helyszín: Dr. Kuti Szőlészeti és Borászati Kft. Mediterrán Pincészete

Szervező: Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend, Kiskőrösi Kadarkakör

ZORÁN KONCERT 
December 15. 
Városi Sportcsarnok A jegyek megvásárolhatóak: a János Vitéz Látogató-
központban , és a Művelődési Házban. 

www.kiskoros.hu

EBZÁRLAT ÉS  
LEGELTETÉSI TILALOM

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási 
főállatorvosának BK-04/EBAO/02166-2/2019. határozata alapján 
értesítem Kiskőrös Város lakosságát, hogy az Agrárminisztérium élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a rókák veszettség elleni 
orális immunizálását rendelte el 2019. október 5. és október 20. között. 

Bács-Kiskun Megyében a vakcinázás időpontja 2019. október 5. és 
október 10. között lesz. A veszettség elleni védekezés részletes szabá-

lyairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 8. § (5) bekezdése alapján Kalocsa Járás és Kiskőrös Járás 
közigazgatási területén a járási főállatorovos 21 napig 2019. október 

5. napjától - 2019. október 25. napjáig

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDELT EL.

Az ebzárlat szabályai a Rendelet 12. §-a alapján a következő:
(2) Az ebzárlat tartama alatt – (3)-(4) bekezdésében felsorolt ebek 
kivételével

a, tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne 
érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését 
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

b, kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad 
kivinni;

c, a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőol-
tással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos 
kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

(3)  Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 
vadászebek, 
a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, 
a katasztrófa-mentő ebek, 
a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető 
d, ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére 
mentesek a (2) bekezdésében foglalt korlátozás alól.

(5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés 
alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfi-
gyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat 
kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska 
veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, 
illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az 
állatot a járási hivatal határozatára járványügyi intézkedésként az állat-
védelmi előírások megtartásával le kell ölni.

(6) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény 
nem tartható.

www.kiskoros.hu

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

Október 19. szombat ŐSZERDŐ- TÚRA A TŐSERDEI KONTYVIRÁG TANÖSVÉNYEN
Az őszi erdő szépségeiben, a nyugovóra készülődő természetben gyönyörködhetünk. Megismerkedünk 
az őszi termésekkel, gombákkal.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft
Információ, jelentkezés: Bártol István, +36 30 488 4539
Találkozó: 9:30, Lakitelek, szabadstrand, a Holt-Tisza hídjánál

Október 19. szombat A TÁJ NEMZETKÖZI NAPJA – „TÁJSÉTA” A BUCKÁK KÖZÖTT
Megismerjük a Fülöpházi-buckavidék tájtörténeti múltját és tájértékeit. Az élővilág sajátosságai mellett 
a tanyai gazdálkodásról, a kisparcellás kertművelésről, a homokfásításokról, homokmegkötésekről, 
hajdani fürdőhelyekről és a szárazodásról is szó lesz. A túra hossza 8-10 km.
Találkozó: 9:00, Naprózsa Erdei Iskola parkolója. 
Megközelítés: az 52-es út 20. km szelvényében Természetvédelmi Oktatóközpont feliratú tábla jelzi
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft
Információ, jelentkezés: Tóth Endre +36 30 488 4547

Október 19.és 26.; november 2.,3., 16., 17., 23.,24.
ŐSZI DARULES A SZEGEDI FEHÉR-TÓNÁL
Az őszi madárvonulás egyik fontos állomáshelye a Szegedi Fehér-tó. A Tisza-völgyi Bemutatóház megtekin-
tése után a tórendszer ideális pontján várjuk a darvak behúzását naplementekor. Saját gépjármű szükséges!
Találkozó: 14:00, Tisza-völgyi Bemutatóház
Megközelítés: E5-ös főút, 158-as km szelvénynél
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2400 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, +36 30 638 0297, abrahamk@knp.hu

November 9.
VIII. FEHÉRTAVI DARVADOZÁS
A Hortobágy után a hazai daruvonulási útvonal legfontosabb 
állomása a szegedi Fehér-tó környéke. A november derekán 
itt tartózkodó darvak száma eléri a 30-40 ezret. E rendkívüli 
természeti látványosság alkalmából rendezzük meg évek óta 
a Fehértavi Darvadozás - a madárvonulás Dél-alföldi ünnepe 
elnevezésű rendezvényünket.
Találkozó: 10:00-15:00 Postakocsi Csárda, Szatymaz
Helyszín: Postakocsi Csárda, Szatymaz

November 16.
HAJNALI DARULES FOTÓSOKNAK (IS) A SZEGEDI FEHÉR TÓNÁL
A kora reggeli fényekben az ébredező, a tóról a táplálkozóhelyek felé kihúzó darvakról igyekszünk 
remek fotókat készíteni.
Találkozó: 6:00 óra, a Tisza-völgyi Bemutatóház. Megközelítés: E5-ös főút, 158-as km szelvénynél
Részvételi díj: 3000 Ft/fő. Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu

További programok: www.knp.hu

VÉRADÁS
10.13. 9:00-12:00 

Tázlár, Általános Iskola, Templom köz 3.

10.16. 13:00-17:00 
és 10.17. 9:00-13:00

Kecel, Könyvtár, Szabadság tér 17.

10.31. 9:00-12:00 
Orgovány, Általános Iskola, Táncsics Mihály u. 4.

10.31. 14:00-17:00 
Soltszentimre, 
Közösségi Ház, 
Kossuth u. 10.

Adj vért, és ments 
meg három életet!
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SZÓRAKA-
TÉNUSZ
Folytatódik az Aprók 

Tánca a Szórakaténusz 
Játékmúzeum és 

Műhelyben. Várnak minden 
kedves érdeklődőt!

Október 19. 
Kukoricamorzsoló

Kézművesség: 
jétékok csuhéból

November 9. 
Márton nap

Kézművesség: 
agyagliba-készítés

November 23. 
Jeles névnapok
Kézművesség: 

citromos linzer sütése

December 7. 
Advent

Kézművesség: 
agyag mécsestartó készítése

December 14. 
Karácsonyi készülődés

Kézművesség: mézeskalács-
sütés, gyertyakészítés

A foglalkozások 
16:00-17:30-ig tartanak.

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

Tel.: 76/481-469

  
Szeretnénk megosztani önökkel örömhírünket: Két díjat is kapott az Állami áruház, 

 és a színikritikusok jelölései között is szerepel a legjobb zenés/szórakoztató előadások kategóriájában.

Májusban került a színikritikusok jelölései közé
A Színházi Kritikusok Céhe idén 40. alkalommal ismeri el az előző évad legkiemelkedőbb színházi teljesít-
ményeit, ahová színházunk produkciója is bekerült. Az Állami áruház a zenés/szórakoztató előadások kate-
góriájában kapta meg a jelölést. A 2018/19-es évadban huszonkét színikritikus vett részt a szavazatok leadá-
sában, akik ezúttal is 15 kategóriában adták le voksaikat, a győztesek személye azonban csak a szeptember 22-i 
gálaesten derül ki Budapesten.

Izgalmas út a sikerekig: nyári vendégjátékok sorozata
A nyári vendégjátékok sorozata Pécsen, a POSZT-on kezdődött volna, de végül mégsem került színre a medi-
terrán város fesztiválszínpadára a fiatalos propaganda-operett. A nézők éredklődése ennek ellenére sem csökkent, 
ugyanis a növekvő lelkesedésnek köszönhetően más városokba is eljutott a darab.

A nyári szünet elején, június 18-án, a Budapesti Nyári Fesztivál keretein belül, a Városmajori Szabadtéri Színpad 
fák ölelte színpadán építették fel az áruházat, a Dunaparti csónakház fülbemászó dallama stílusosan hazatalált 
egy este erejéig. Az operettműfaj szerelmeseinek rendeztek többnapos fesztivált a Veszprémi Petőfi Színházban, 
ahonnan szintén nem hiányozhatott produkciónk: a Dobó Enikő - Koltai-Nagy Balázs, valamint Kovács Lotti és 
Szemenyei János dalos csipkelődéseit június 20-án láthatta a nagyérdemű. Kelet-Magyarországnak sem volt oka 
szomorkodni, ugyanis a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház szervezésben, idén 18. alkalommal rendezték 
meg a Vidor Fesztivált, ahol az év legjobb komédiái várták az 
érdeklődőket. A VIdámság és Derű Országos seregszemléjének 
első előadásai között, augusztus 14-én tekinthették majd a feszti-
válra érkezők előadásunkat.

A nyári fesztiválsikerek után visszatér a retro-operett nagyszín-
padunkra, ahol elérhető régi és új nézőink számára bérletszünetes 
előadásként, elsőként októberben.
október 12. szombat 19:00
október 13. vasárnap 19:00

Két díj a Városmajori Színházi Szemlén
2019. szeptember 02-án adták át a Városmajori Színházi Szemle 
díjait, ahol a szakmai zsűri hét kategóriában értékelte a verseny-
programban bemutatott darabokat. A Benkó Bence-Fábián Péter 
rendezte operett két kategóriában is díjazott lett: 
Legjobb női főszereplő: Dobó Enikő 
Legjobb női mellékszereplő: Danyi Judit

Kecskeméti Katona József Színház 
Katona József tér 5., +36 76 501-174
szervezes@kecskemetikatona.hu

KÉT DÍJAT IS KAPOTT 
AZ ÁLLAMI ÁRUHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ

Aladdin és a csodalámpa
október 9. 15:00 Janikovszky É. b.
október 10. 15:00 Móra F. bérlet
október 15. 15:00 Bendek E. bérlet
október 17. 15:00 Szabó L. bérlet

CHICAGO
október 9. 19:00 Latabár K. b
október 15. 19:00 Dajka M. b.
október 18. 19:00 Bessenyei Gy. b.
október 19. 15:00 Honthy H. bérlet
október 29. 19:00  Gózon Gyula b.
október 30. 19:00 Törzs Jenő bérlet
október 31. 19:00 Nagy László b.

ÁLLAMI ÁRUHÁZ
október 12. 19:00 Bérletszünet
október 13. 19:00 Bérletszünet

BALLADA A 301-ES 
PARCELLA BOLONDJÁRÓL
•  oktbóber 23. 19:00 

Díszbemutató  
zártkörű előadás

•  Oktbóber 25. 19:00 
Bemutató - Katona József bérlet

KELEMEN LÁSZLÓ  
KAMARASZÍNHÁZ

LILIOMFI
október 20. 19:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓSZÍNHÁZ

A PILLANGÓK SZABADOK
október 10. 19:00
október 16. 19:00
október 17. 19:00

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

www.kecskemetikatona.hu
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BENKÓ ZOLTÁN 
SZABADIDŐKÖZPONT

PROGRAMOK
Október 12. szombat 10.00-12.00
Őszi sétával folytatódik a nagy sikerű évszakos séták programso-
rozat. Gyülekező a bejáratnál: 9.45

Témák: 
• Gombák és a gombagyűjtés szabályai,
• Hogyan készül az élővilág a télre?
Túravezető: a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, Gilly Zsolt.

KÍSÉRŐPROGRAMOK:
•  Október 12. szombat 10.00-13.00 

Kézműves foglalkozások a Szabadidőközpont játszóterénél: 
•  Október 12-13. szombat-vasárnap 10.00-17.00 

Őszi séta Hófánk Pálya akció

További információ:  www.szabadidokozpont-kecskemet.hu

NAGYTEREM
• 10.09. 14:00 Békakirályfi 
• 10.10. 14:00 Békakirályfi 
• 10.14. 14:00 Lúdas Matyi
• 10.15. 14:00 Lúdas Matyi
• 10.16. 14:00 Lúdas Matyi
• 10.17. 14:00  Lúdas Matyi
•  10.20. 10:30 Laci királyfi 

- vendégünk a pécsi 
MárkusZínház

• 10.21. 14:00 Lúdas Matyi
• 10.22. 14:00 Lúdas Matyi

KISTEREM
• 10.09. 10:00 Macskablöff
• 10.10. 10:00 Macskablöff 
• 10.11. 10:00 Macskablöff 
• 10.13. 09:30 Macskablöff 
• 10.13. 11:00 Macskablöff 
• 10.14. 10:00 Macskablöff 
• 10.17. 10:00 Macskablöff
• 10.18. 10:00 Macskablöff
• 10.21. 10:00 Macskablöff
• 10.22. 10:00 Macskablöff

A műsorváltozás jogát fenntartják.

Mindenkit szeretettel vár 
Ciróka Bábszínház Társulata!

Kecskemét, Budai u. 15. 
Telefon:+36-76-482-217 

www.ciroka.hu

KECSKEMÉTI
FÜRDŐ

• Októberben is különleges 
felöntésekkel várják vendé-
geiket a Kecskeméti Fürdő 

szaunavilágában.

• Október 11-én, pénteken  
21 órától éjszakai fürdőzésre 

várják a látogatókat, ahol a 
legjobb magyar zenékre csob-

banhatnak és bulizhatnak! 
Medence zárás 00:30-kor.

• Október 20-án, vasárnap 
családi nap kerül megrende-
zésre, 14-18 óra között nem 
csak ingyenes programokon 

lehet részt venni, de egész nap 
kedvezményes áron kaphatók 

a családi belépők! 

• Október 23-án szerda délután 
14 órától ingyenes aquafitness 

órákkal, ügyességi felada-
tokkal, vetélkedőkkel,  

és sok-sok medencés és száraz-
földi játékkal várják a kedves 
érdeklődőket. A programokra 

az élményfürdő részen, a 
hullámmedence mellett kerül 

sor 14-18 óra között.

A szervezők a programváltoz-
tatás jogát fenntartják!

Információk és részletek: 
www.kecskemetifurdo.hu

Kecskemét, Csabay G. körút 5.
+36 76 500-320

• Okt. 12.: Éjszakai fáklyafényes fürdőzés
Zene és tánc az uszodatérben, mozizás a termálmedencéből.
• Okt. 25.: Hűvös őszi szaunaest a relax és bőrápolás jegyében
„Tégy jót a testeddel, hogy a lelked szívesen lakjon benne!”
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Információk és részletek: www.barack.hu, +36 76 441 363
Tiszakécske, Rózsabarack tér 2.

KULTURÁLIS KÖZPONT

Október 2-27.
Creator Spiritus VII. Teremtő, alkotó lélek
Októberben immár VII. alkalommal rendezzük meg a CREATOR 
SPIRITUS című szakrális képzőművészeti kiállítást. Szívesen 
fogadtunk minden olyan alkotást, amely a kortárs művészet eszköze-
ivel vall a hitről, Isten és az ember kapcsolatáról, leginkább keresz-
tény-keresztyén megközelítésben. Látogatható: naponta 10-18 óra 
között (október 23-án zárva).

Október 3-31.
A Hónap alkotója: Vujovich Andrea fotóművész
Megtekinthető a Hírös Agóra Kulturális Központ II. és IV. emeleti 
Panoráma társalgójában, az intézmény nyitva tartási idejében.

Október 8-10.
Gomba- és  
gyógynövény kiállítás 
A Gomba és Gyógynövény 
Klub bemutatkozó előadása. 
A kiállítás ízelítőt ad a hazai 
erdeinkben, rétjeinken fellel-
hető vadon termő gombákból és gyógynövényekből, valamint a 
látogatók megismerhetik azok egykori és mai felhasználását.
Látogatható naponta 9 és 18 óra között. A belépés díjtalan!

Október 9-31.
Kecskeméti Fotókör bemutatkozó kiállítása
Látogatható: az intézmény nyitvatartási idejében

Október 13. 19.00
ByeAlex cselló és zongora
Két teltházas budapesti 
koncert után végre nálunk 
is! Márta Alex (ByeAlex) 
szerzői estje, Demkó Mátyás 
klasszikus zongora kísé-
retében. ByeAlex, Slepp, 

Senkise és egyéb olyan dalok hallhatók majd, amelyekhez Alexnek 
meghatározó köze volt (van) a múltban/jelenben! Belépődíj: 3.800 Ft

Október 16. 18.00
Dumaszínház Kecskeméten
Dombóvári István önálló estje. Műsorvezető: Bellus István.

Október 17. 10.30
Major Eszter és barátai – felejthetetlen koncertélmény gyerekeknek
Mesemuzsika bérlet 1. előadása. A koncerten Major Eszter és 
barátai vendégükkel, Kocsis Tiborral szólaltatják meg az évszakok 
hangulatát és kalandjait felidéző verseket dalban. A Napraforgók 
című előadásban a tavaszi és a nyári élmények is megelevenednek. 

Október 20. 9.00-17.00
Misztikusok Iskolája 2019 – előadássorozat
Kovács Enikő lélekgyógyász: Párban is, Boldogan is, de hogyan?
1000 kérdés és válasz a boldog párkapcsolatokhoz!
Információ: Hefler István www.hefleristvan.hu

Október 26. 17.00-02.00
Dömötör napi mulatság
17:00-19:00 Aprók tánca:
•  Tánctanítás: szüreti és pásztorjátékok, sárközi táncok, helyi népszo-

kások felelevenítése.
•  Kézműves foglalkozás: agyagállatok készítése 

Közreműködik: Barcsikné Tercsi Ibolya népi játszóházvezető
•  Népmese: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack… 

Közreműködik: Barta Anikó mesemondó
19:00 Juhász zenekar koncertje
19:45-21:00 Ifjúsági táncház:
•  Tánctanítás: szatmári, moldvai és dél-alföldi táncok tanítása
21:00-től Felnőtt táncház:     
•  Tánctanítás: szilágysági, moldvai, széki stb. táncrendek.  

Táncmesterek: Csík Dávid, Kalmár József, Kulcsár István, Csík 
Zsófia, Görög Anna Judit és Rőfi Renáta, a Kecskemét Tánc-
együttes táncosai.  
Közreműködik: Juhász zenekar

Házigazda: a Kecskemét Táncegyüttes, valamint a Tűzön-Vízen Át 
Egyesület. Belépődíj: 500 Ft

További információk: Kecskemét, Deák F. tér 1. 
+36 76 503 880, hirosagora@hirosagora.hu

HÍRÖS AGÓRA 

BARACK GYÓGY- ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDŐ
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KARRIER Á L L Á S T  K Í N Á L

KECSKEMÉT környékére  fes tés-
re ,  hősz igete lésre  keresek fes tő 
szakmunkásokat ,  segédmunká-
sokat  fes tő  vá l la lkozókat .  Józan 
At t i la ,  fes tő ,  hősz igete lő  vá l la l -
kozó .  +36 70 508 0328 

 MUNKATÁRSAKAT keresünk hosz-
szú távra !  Betan í to t t  fémmeg-
munká lókat  fo rgácso lógépe ink 
keze lésére ,  u tánfu tó  fu tóműal-
kat részek gyár tására ,  azonna-
l i  kezdésse l .  Fe lü le tkeze lő  üze-
münkbe keresünk 1  fő t  por fes-
tésre ,  tovább i  munkatársakat 
fes tősor i  fe l rakásra ,  leszedés-
re ,   szemcseszórógép keze lésre .  
Ami t  k íná lunk:  te l jes í tmény- , 
je len lé t i  bónuszt ,  ju t ta táso-
kat ,  pó t lékokat ,  k iemel t  a lap-
bér t .  Ami t  e lvárunk:  megbízha-
tó  személy iség,  2-3  műszakos 
munkarend vá l la lása ,  fo lyama-
tos  je len lé t .  Munkavégzés  he lye : 
KNOTT-TECHNIK-FLEX Kf t ,  Ceg-
léd ,  Ipar i  Park  11,  és  Pest i  ú t  76. 
Je lentkezés :  +36 70 341 7577 

ALKALMI  fog la lkoz ta tásban net-
tó  808 F t-os  órabéren nyom-
da ipar i  munka lehetőség Kecs-
kemét  be l te rü le tén .  Vá lasz t-
ható  műszakok hét fő tő l -vasár-
nap ig ,  be tan í to t t  f i z ika i  mun-
ka.  Á l l jmunkába.hu Je lentkezés : 
+36 70 315 5239

ALKALMI  fog la lkoz ta tásban net-
tó  1000 F t-os  órabéren cso-
mago lás ,  minősége l lenőrzé-
s i  fe ladat  Kecskemét  be l te rü-
le tén .  Be járás  támogato t t .  Vá-
lasz tható  műszakok hét fő tő l -va-
sárnap ig ,  könnyű f i z ika i  mun-
ka.Á l l jmunkába.hu Je lentkezés : 
+36 70 370 1010  

ÚJ SZAKMÁK, 
ÚJ LEHETŐSÉGEK 

A FÜREDI 
KÉPZŐKÖZPONTBAN

A folyamatosan változó világ minden munka-
vállalót megújulásra késztet. Az új szakis-
meretek megszerzéséhez biztos pont Bács-
Kiskun megyében a Füredi Képzőközpont.

A Füredi Képzőközpont több, mint 50 féle OKJ-s és 
egyéb piac- és versenyképes szakmai, illetve hatósági 
képzést kínál. A felmerülő kérdésekre a kecskeméti 
mellett a kiskunfélegyházi és bajai kirendeltségeken is 
van lehetőség.

A megyében több városban, többek között Kiskőrösön, 
Tiszakécskén és Baján is indulnak olyan képzéseik, 
mint például az építő- és anyagmozgató gép kezelője 
(Targoncavezető), Emelőgépkezelő (kivéve targonca), 
földmunka-, rakodó és szállítógépkezelő hatósági 
vizsgával. Baján kifejezetten népszerűek az OKJ-s és 
hatósági képzések, a kategóriás képzések közül pedig a 
B, C, CE tanfolyamok.

Kecskeméten ebben az évben indították a nagy érdek-
lődésre való tekintettel a hegesztő, raktáros, logisz-
tikai és szállítmányozási ügyintéző képzéseket. Ismét 
teljes létszámmal indult el a szeptemberben kezdődött 
Habililtációs kutyakiképző tanfolyam, melyre Zalaeger-
szegből és Győrből is volt jelentkező. Ez külön öröm, 
hiszen egy nagyon fontos képzésről van szó. A segítő 
kutyákat egyre többször alkalmazzák betegeknél, sérült 
gyermekeknél, időseknél. Rendkívüli módon tudja a kutya 
segíteni a gyógyulást, fejlesztést és hatalmas lelki erőt 
adhat egy-egy betegnek a találkozás.

A Füredi Képzőközpont "Diplomamentő" tanfolyama, 
azoknak szól, akik már több éve "lediplomáztak" csak 
nem kapják meg az oklevelüket, mivel nincs nyelvvizs-
gájuk. A Füredi Kft. 2013. év novemberétől, a Kodolányi 
János Főiskola nyelvvizsgahelye. A Képzőközpontban 
a főiskola "TársalKodó" típusú általános, valamint 
"GazdálKodó" üzleti és idegenforgalmi, államilag 
elismert egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsgáinak szerve-
zése és bonyolítása történik, angol és német nyelven. A 

furedi.hu honlapon és a Füredi 
Autósiskola és Képzőköz-
pont Facebook oldalán folya-
matos tájékoztatás olvasható 
az induló képzésekről. 

(Hirdetés az 1. oldalon)

Több mint
6 000 állás-
hirdetéssel

várjuk! 
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I M P R E S S Z U M

Hírös Vidéki Infó
Megjelenik havonta  

25.500 példányban.

Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László

Szerkesztőség:
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.

Tel./fax.: + 36 76 498 479
www.videkiinfo.hu
videki@keszin.hu

Nyomda: Mediaworks Hungary 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!

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

NAGYKŐRÖSÖN 49 nm-es,  2  szo-
bás ,  IV .  emele t i ,  gáz fű téses ,  fe l -
ú j í to t t ,  ke l lemes lakás  e ladó.  
I rányár  13 MFt  Te l . :  +36 70 683 
7015

KECSKEMÉT,  Műker tvárosban 59 
nm,  2  szoba,  e lső  emele t i ,  e rké-
lyes ,  te l jesen fe lú j í to t t  lakás  e l -
adó.  I .á r :  23 ,9  MFt  +36 30 616 
2143

KECSKEMÉT,  Pető f i  S .  u tcán 7 . 
em- i  50 nm,  2  szobás  fe lú j í -
to t t ,  bútorozot t  lakás  e ladó.  I .á r : 
21 ,9  MFt  +36 30 576 9476

KECSKEMÉTEN a  Sz i l -coop köze-
lében,  Botond u tcában 42 nm-
es,  2  szobás ,  gáz fű téses ,  fe l -
ú j í to t t  lakás  e ladó.  I rányár  19,5 
MFt  Te l . :  +36 70 683 7015

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

KECSKEMÉT,  Rendőr fa luban, 
245 nm-es 4  szobás ,  ké tsz in tes , 
szép csa lád i  ház  e ladó.   I rányár : 
48,5  MFt  Te l . :  +36 20 914 3929

NAGYKŐRÖSÖN,  71 nm-es,  2 
szobás ,  725 nm te lken,  ker tes 
ház  e ladó:  10,8  MFt  Te l . :  +36 
70 686 5148

K E C S K E M É T - M ű k e r t v á r o s b a n 
62 nm,  nappa l i+2 szobás ,  tég-
laép í tésű ,  mfsz- i  te l jesen fe l -
ú j í to t t  lakás  e ladó.  I .á r :  24 ,9 
MFt+garázs  +36 30 576 9476

KECSKEMÉTEN tu la jdonostó l 
2db 1emele t i  61nm,  54nm ga-
rázsos  lakások e ladóak +36 20 
435 8759 

KECSKEMÉT,  Bat thyány  u tcában, 
50 nm-es,  2  szobás ,  e rké lyes , 
fe lú j í to t t  lakás  e ladó.  I rányár : 
22,5  MFt  Te l . :   +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Szécheny ivárosban 
55nm-es,  4 .  emele t i ,  e rké lyes , 
egyed i  gáz fű téses  lakás  e ladó. 
I rányár :22,99Mft ,  ( ingat lanosok 
k ímél jenek! )  +36 20 393 6711

KECSKEMÉT,  Vacs iközben 298 nm 
te lken,  be lü l rő l  fe lú j í to t t  64  nm, 
2 ,5  szobás  csa lád i  ház  e ladó. 
I .á r :  25 ,9  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Lánch íd  u tcában 2 
szobás ,  e rké lyes  jó  á l lapotú  la-
kás  kedvező áron e ladó.  I .á r : 
19 ,3  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT be lvárosában 298 
nm te lken,  108 nm,  5  szobás 
csa lád i  ház  e ladó.  I .á r :  28 ,9  MFt 
+36 30 616 0663

KECSKEMÉT,  Szécheny ivárosban 
67 nm,  3  szobás ,  e rké lyes ,  l i f tes 
lakás  e ladó.  I .á r :  21 ,9  MFt  +36 
30 616 0663

KECSKEMÉT,  Homokbánya ú j jáé-
p í te t t  lakóparkban 1  szobás ,  30 
nm lakások e ladók.  I .á r :  15 ,5-
16,25 MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉTEN,  a  Ba la ton  u tcán 
épü lő ,  egyed i  lakások e lő jegy-
zésre  le fog la lhatók  ep i tos imon.
hu Te l . :  +36 76 480 750

KECSKEMÉT,  központ já tó l  1  km-
re ,  46 nm-es 2  szobás ,  e rké lyes , 
gáz fű téses ,  fe lú j í to t t  lakás  e l -
adó.  I rányár  18,5  MFt  Te l . :  +36 
70 683 7015

KECSKEMÉT,  Vágó u tcában bru t-
tó  77 nm-es kétsz in tes ,  2  szo-
bás  fe lú j í to t t  lakás  e ladó.  I rány-
ár  25,5  MFt  Te l . :  +36 70 683 
7015

HELVÉCIÁN a  gazdaság i  dű lőn 
ép í tés i  te lkek  e ladóak:  3080nm, 
3116nm,  4282nm.  +36 70 611 
3321 

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

V IDÉKEN e ladó házak ér tékes í té-
sét ,  kor rekt  fe l té te lekke l  vá l la-
lom!  Te l . :  +36 70 686 5150

BUDAPESTEN és  Kecskemé-
ten e ladó lakást  keresek.  K i rá ly 
Szabo lcs  Te l . :  +36 70 686-5149

ELADÓ házat  keresek Kecskemé-
ten és  környékén Ho l ló  Mónika 
Te l . :+36 20 914 3929

K I A D Ó

KECSKEMÉTEN a  Jóka i  u tcában 
65 nm-es,  2  szobás ,  l i f tes  la-
kás ,  udvar i  parko lóva l  k iadó Ár : 
120.000 F t /hó  Te l . :   +36 70 683 
7015

KECSKEMÉTEN a  Horváth  Döme 
kr t  53 nm-es,  2  szobás ,  lakás 
k iadó Ár :  95.000 F t /hó  Te l . :   +36 
70 683 7015

A D Á S - V É T E L

LAKATOS-,  bádogos-  és  esz ter-
gagépeket  vásáro lunk.  +36 70 
624 5475 

ELADÓ műanyag  6méteres  lo-
cso lócsövek 60-as  a lumín ium 
békazár  csat lakozásúak 5000f t /
szá l ,  Kombinátor  2  méter  szé les 
4db törőhengerre l  és  18db ru-
gós  kapáva l  125.000f t ,  e lek t ro-
mos e lgo/m 4 kerekű kerekesz-
szék 110.000Ft ,  1 ,2x1000x2000 
h idegen hengere l t  o la jozot t  bá-
lázot t ,  csomagol t  lemez gyár tás-
bó l  v isszamaradt  4700 kg 200f t /
kg .  +36 30 691 6850 

V E G Y E S

MINDENNEMŰ vágot t  tűz i fa  ren-
de lhető ,  házhoz  szá 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

 REDŐNY szerv iz !  Leszakadt ,  nem 
működő redőnyök te l jes  körű  ja-
v í tása ,  gur tn ik  cseré je .  +36 20 
543 6161,  +36 30 919 0446 

VESZÉLYES,  megdő l t ,  szűk he-
lyen lèvő  fák  ga l l yazása,  k ivá-
gása!  +36 30 456 0888 

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

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

 NEM tud ja  mi t  kezd jen  a  ha-
gyatékábó l  maradt  e lek t ron i-
ka i  műszere ive l?  Keressen min-
ket ,  műszereket  vásáro lunk 
megőrzésre  az  u tókornak,  k i -
á l l í tásra ,  fe lú j í tásra .  (F rekven-
c iamérő ,  mul t iméter ,  oszc i l -
loszkóp)  ins t rumentsmuseum@
freemai l .hu  +36 20 974 8604 

MESTERBOSZORKÁNY,  jövendő-
mondó,  rontás levéte l ,  szere l -
mi  energ iák ,  ha lo t t lá tás ,  i s te-
n i  gyógy í tó  erőve l .  +36 70 434 
2178 

V ILLANYSZERELÉS re ferenc iá-
va l ,  garanc iáva l ,  számlaképe-
sen.  Szabó Kr isz t ián  +36 70 221 
0396

REDŐNY,  szúnyoghá ló ,  naper-
nyő ,  á rnyéko lás techn ika  jav í tá-
sát  szere lését  vá l la lom Csánó 
József  + 36 70 7099 761 

 VESZÉLYES fák  k ivágá-
sát ,  korona igaz í tás t ,  e l ta-
kar í tását  és  erdő  gyér í té-
sét  vá l la lom.  +36 20 622 2492 

ENERGETIKA I  tanús í tvány ,  hőka- 
merás  v izsgá la t  Kecskemé-
ten és  Bács-K iskun Megyében. 
www.e- tanus i tvany-kecskemet .hu 
06-30/915-5064,  

Á L L A T

 K ISKUNFÉLEGYHÁZÁN fa j ta  t i sz-
ta ,  fekete ,  tö rpetacskók o l t -
va  és  fé regte len í tve  e ladók.  Ér-
dek lődn i :  +36 30 825 8586 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

KUKORICA és  cukor  c i rok  mag 
e ladó 5 .000 és  6 .000 F t /100kg 
+36 20 941 5540 
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NEMZETI SZÍNHÁZA LESZ KECSKEMÉTNEK
A címoldali cikk folytatása

– Örömmel jelentem be, hogy az eddigi 
öt vidéki nemzeti teátrum mellett a kecs-
keméti színház is nemzeti színház lesz. A 
kormány ezzel fejezi ki elismerését az itt 
folyó alázatos, magas színvonalú munkáért. 
Nagyon remélem, hogy a nemzeti jelzővel 
ékesített színház ezt a missziót, emellett a 
városvezetés mellett, a jövőben is tovább-
viszi – zárta gondolatai Kásler Miklós.

A miniszteri bejelentésre reagálva 
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét 
polgármestere beszédében így fogalma-
zott:

– Óriási megtiszteltetés ez a városnak, 
a színház közönségének és társula-
tának egyaránt, egy csapatmunka közös 
és nagyszerű elismerése. Köszönöm a 
kormánynak és a miniszter úrnak, hogy 
úgy gondolják, hogy az a munka, tudás és 
kulturális színvonal, amelyet mi itt közösen 
képviselünk, méltó arra, hogy a magyar 
nemzetet is képviselje. Péterrel 12 éve 

dolgozunk együtt. Nagyon örülök, hogy ezt 
a közös munkát most egy ilyen elismeréssel 
sikerült megkoronázni, és hogy a színház 
társulatának tagjai most már egy nemzeti 
színház tagjai lehetnek.

Cseke Péter elmondta, már hat éve látta, 
hogy a színház felkészült arra, hogy megfe-
leljen a nemzeti színház minősítéssel járó 
elvárásoknak, és megköszönte Szemereyné 
Pataki Klaudiának, hogy támogatta őt a cím 
elnyeréséért folytatott munkában.

– Az egész társulat megérdemli az új minő-
sítést – de úgy gondolom, ennek a kine-
vezésnek a város polgárai, a színházat 
szerető, színházba járó emberek lesznek az 
igazi nyertesei – mondta a színház igazga-
tója.

A címet ünnepélyes keretek között is 
átadták október 5-én, a Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által szerve-
zett, Város Napja díjátadó-gálaesten.

Az első elképzelések szerint egyébként a 
színház hivatalos neve 2020. január 1-jétől 
Kecskeméti Nemzeti Színház lesz, és ezen 
belül különböztetik majd meg egymástól a 
Kecskeméti Nemzeti Színház Katona József 
Színházát, Kelemen László Kamaraszín-
házát és Ruszt József Stúdiószínházát.

Kecskeméti Katona Jószef Színház


