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FENNTARTHATÓ ÜNNEPEK
A fogyasztói társadalmat átszövő pazarlás visszaszorításán egyre nagyobb a hangsúly. Már tudjuk, hogy nem tehetünk 

mindent zacskóba, nem működik a mértéktelen csomagolás. Bár az ünnepek idején könnyű kísértésbe esni, mi mégis a 
műanyagmentes (vagy legalább minimális műanyaghulladékkal átvészelt) karácsony érdekében próbálunk szólni.

Ugyan nem a hétköznapi emberek otthoni cselekedetei a 
legnagyobb környezetkárosító-tényezők, de mégis, a sok kicsi 
sokra megy alapon, egyre többen igyekszünk tenni ellenne. Jó 
példa erre a ceglédi Köz-Tét közössége. Cikkünk megírásához 
az egyik ötletgazda, Pataki Edina segítségét kértük.

– Igyekszem a csomagolásmentes-élet felé haladni, a boltban a felvágottat 
edénybe kérem, zacskó nélkül is felpakolom az éppen szükséges négy-öt almát a 
kasszaszalagra, egy nagyobb bevásárlásra minimum négy textilzsákkal és három 
dobozzal indulok, a pékárut üvegedényben viszem haza – sorolja Edina, a feles-
leges egyszer használatos műanyagok elkerüléséért tett hétköznapi lépéseit. – Nem 
egyszerű ezt megvalósítani, random sajnos nem lehet, muszáj tudatosnak lenni. 

A Köz-Tét közösségének szívügye a gyerekek környezettudatos nevelése is. 
– Mi otthon nem halmozzuk el a gyerekeket ajándékokkal – folytatja Edina a 

saját történetét, melyet már bejárt ezen az úton. – Sokat segítettek e szemlélet 
megértésében az elmúlt évek cipősdoboz-akciói. Amikor szelektáltuk 
közösen a játékokat, megbeszéltük, hogy van, akinek egy játékautója vagy 

egy babája sincs, osszuk meg velük, nekünk nem kell, hogy annyi legyen. 
Születésnapra, névnapra igyekszünk élményt ajándékozni. Előnyben 

részesítjük a közelebbi helyeket a kirándulásokhoz, gondolva ezzel a 
kibocsátott kipufogógáz csökkentésére. A gyerekek tudják, hogy bizony 

változtatni kell, nem működik az ezeregy csomagolás, nem vehetünk meg mindent, nem 
tehetünk mindent zacskóba, hanem próbáljuk úgy alakítani az életünket, hogy minél 
kevesebb hulladékot termeljünk. Ha tízóraira vagy uzsonnára olyan ételt kapnak a suliban, 
aminek csomagolása szelektíven gyűjthető, akkor azt nem dobják ki, hazahozzák.

Edina tippjei a fenntarthatóbb ünnepekért  a hátoldalon folytatódnak.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sávszélességben gazdag
boldog új évet kíván a 
                     internet csapata!
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TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK

MINDENKI KARÁCSONYA
A FÉRFIAK A FEJÜKRE ESTEK! c. színházi előadás
Helyszín: Arany János Művelődési Központ, Tiszakécske, Béke utca 140.
Időpont: 2019. december 21. 17.00-21.00
Az új zenés vígjátékban három becsapott, kijátszott és megalázott,
válófélben lévő feleséget alakítanak. De vajon tűri ezt a három nő?
Hagyja? Elviseli ezt a helyzetet? Vagy a sarkukra állnak és vissza-
vágnak? Esetleg megbosszulják? Sok kacagásra készülhet a néző,
mert itt aztán minden lesz! A nevetéstől a rekeszizmok garantáltan
elfáradnak!
A rendezvényre a belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges!

KIÁLLÍTÁS AZ ÓKÉCSKEI ALKOTÓHÁZBAN 
(Tiszakécske, Kossuth u. 50)
Megtekinthető: november 30-tól december 21-ig a Városi Könyvtár 
nyitvatartási idejében egyezetetés után 06-76/441-107
Az Arany János Művelődési Központ és Városi könyvtár képzőmű-
vészeti szakkörének tagjai 2019. évi zárókiállítása.
A kiállítók névsora: Antikné Horváth Magdolna, Balog Magdolna, 
Banka Erzsébet, Barta Edina, Böröczki Edit, Dávid Mária, Dékány 
Imréné, Farkas Alexandra, Fazekas Tünde, Gyalai Dóra, Kiss Tamás, 
Szabóné Bagi Erzsébet, Szakál József, Tóth Miklósné, Válé Andrea

Gyermekprogramok az Arany János Művelődési Központban
december 15. vasárnap 10-19 óráig Adventi vásár és 
kézműveskedés az Ókécskei Református Templom melletti téren.
december 19. csütörtök 10:00 és 13:00 színházterem Katáng 
zenekar koncertje.

ÓKÉCSKEI ADVENT
2019. december 15.  
10:00-11:00-ig Adventi Családi Istentisztelet a Református Temp-
lomban
11:00-11:30-ig Lucázás, kotyolás a Református Iskola tanulóinak 
részvételével
11:00-16:00 Adventi vásár a 
városi intézmények részvételével
16:00-17:15 Adventi koncert
A koncert után mindenkit szere-
tettel várnak egy teára, forró csokira 
vagy forralt borra! 
Helyszín: Tiszakécske, Templom 
tér ( Óvoda előtt)

Kerámia és nemez kiállítás
2019. december 7-től január 31-ig
Az Arany János Művelődési 
Központ a Városi Könyvtár kerámia 
és nemez csoportjának válogatott 
alkotásaiból.
Helyszín: Ókécskei Közösségi Ház 
(Tiszakécske, Templom tér 6.)

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

LAJOSMIZSE
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

PROGRAMOK

Lajosmizsei BETLEHEMI JÁSZOLKIÁLLÍTÁS a Művelődési 
Ház kiállítófolyosóján 
Megtekinthető: 2019. december 4-18-ig. 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Időpontok és helyszín: december 15. és 22., vasárnap 17:30-kor a főtéren.
Versekkel és közös énekléssel minden vasárnap helyi művészek, 
zenészek, iskolások fellépésével.
Advent minden vasárnapján 17 órától a főtéren ÉLŐ BETLEHEM 
és KÉZMŰVES VÁSÁR.
Lajosmizsei Városi Kamarakórus adventi koncertje
Időpont: 2019. december 14. szombat 17 óra
Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
A belélépés díjtalan!

ÚJÉVI OPERETTGÁLA
Fodor Zsóka, Várkonyi András, 
Mádi Piroska, Buch Tibor

Időpont: 2020. január 10. 19 óra
Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Jegyek elővételben a Műv. Ház jegypénztárában kaphatók.

SZAKKÖRÖK

ÉKSZERKÉSZÍTŐ SZAKKÖR
Ékszerkészítés különféle anyagokból.
Anyagköltség: 1.000 Ft/fő/alkalom
Foglalkozásvezető: Czigány Erika ékszerkészítő
Időpont: december 14. szombat 14 órától

MOZGÁSOS BABÁS DÉLELŐTT a könyvtárban 3 éves korig
Minden hónap 3. csütörtökén 10 órától.
A foglalkozást Rimóczi Klári tartja.
A részvétel ingyenes

További információ: 
www.lmizsekultura.hu

Lajosmizse, Szabadság tér 12.

SZÓRAKATÉNUSZ
December 14. szombat 
10:00-12:00 Mézeskalács sütés
16:00-17:30 Aprók Tánca - Karácsonyi 
készülődés
Kézművesség: mézeskalács sütés és viasz-
gyertya készítés

December 21. szombat
10:00-12:00 és 14:30-16:30 Gyertyamártás

December 28. szombat
10:00-16:30 Társasjáték nap

Minden hétfőn RODOLFO BŰVÉSZKÖR 16:00-17:00-ig.

Kecskemét, Gáspár A. utca 11. 
Tel.: 76/481-469

www.facebook.com/szoraka/ 

NAGYSZÍNHÁZ

BALLADA A 301-ES 
PARCELLA BOLONDJÁRÓL
december 10. 19:00 Gózon Gy. b.
december 11. 19:00 Törzs J. b.
december 13. 19:00 Bessenyei Gy. b.
december 14. 14:30  Honthy H. b.
december 18. 19:00 Kiss M. b.

ALADDIN és a csodalámpa
december 15. 11:00 Zártkörű ea. 
december 17. 15:00 Gárdonyi G. b.
december 18. 15:00 Kodály Z. b.

ILLATSZERTÁR 
december 29. 19:00 Előszilveszter 
december 31. 19:00 Előbemutató - 
Szilveszter 2019.

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

TÁRSASJÁTÉK NEW 
YORKBAN
december 10. 19:00
december 11. 19:00
december 13. 19:00

LILIOMFI
december 15. 15:00
december 17. 19:00
december 19. 19:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

A PILLANGÓK SZABADOK
december 12. 19:00
december 14. 19:00

JELENETEK EGY 
HÁZASSÁGBÓL
december 27. 19:00
december 28. 19:00
december 29. 15:00

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

www.kecskemetikatona.hu

ADVENTI VASÁRNAPOK 
KUNSZENTMIKLÓSON

2019. december 15. Főtér
16 óra Adventi műsor
Műsort ad: Baksay Sándor Református Gimnázium, Varga 
Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2019. december 22. Főtér
14 órától Kézműves kirakodóvásár
19 óra Adventi műsor
Műsort ad: Csákai Erzsébet és 
vendégei, Baki Eszter, Mizsei Molli, 
Polgár László, Tóth Péter
20 óra X-Bár Zenekar

www.kunszentmiklos.hu
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ÚJÉVI ORGONAKONCERT
Túri-Nagy János 5. Újévi Orgonakoncertjére szeretettel várják az érdeklődőket!

Időpont: 2020. január 3., péntek, 19:00–20:30
Helyszín: Kecskeméti Nagytemplom, Kecskemét, Plébánia köz 1.

Az Orgonakoncerten több közreműködő is részt vesz.

A szervezők nagy örömére a 2017-es Újévi Koncerthez hasonlóan 
Vásáry André ismét elfogadta a meghívást.

Aki hallott már a vendégművészek közül valakit játszani, az tudja, 
ha ellátogat a koncertre, egy felejthetetlen élményben lesz része.

Vendégművészek:
Hencz Ráhel – ének
Pecze Balázs -trombita

Jegyek kaphatók a Nagytemplom Főplébániáján és a Tourinform 
Utazási Irodában.

A koncertről további információkat a Túri-Nagy János-Újévi Orgonakoncert Facebook eseménynél 
olvashat.

www.keszin.hu

MADÁRKARÁCSONY
december 14., szombat 9:00 – 12:00
Helyszín: Izsák - Fogathajtó pálya - Madáretető
A tél komoly megpróbáltatást jelent sok énekes-
madár számára. Ilyenkor nagy segítséget jelent a 
madáretetők feltöltése apró magvakkal. Az izsáki 
madáretetőt is sok madár látogatja. A program 
során madárgyűrűzési bemutatót tartanak és téli 
madáreleséget készítenek. 
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft/fő, gyerek és 
nyugdíjas 600 Ft/fő, családi 2400 Ft
Jelentkezés: Biró Csaba, 30/4884-540, birocs@knp.hu
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!  

HÓPIHÉCSKE MESEJÁTÉK
december 14., szo, 10:00 – 11:00
Helyszín: Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház
A Pótszék Társulat bemutatja, Hópihécske című 
klasszikus zenével és balettel átszőtt téli mesejá-
tékát. A belépés ingyenes.

A NYUGHATATLAN IZSÁKON
december 14., szo, 8:00 – 11:30
Helyszín: ZÖREY klub, Izsák, Dózsa György tér 4.
A Nyughatatlan zenekar koncertje a ZÖREY-ben, ahol 
az ismertebb Johnny Cash slágereket, saját dalokat, és 
rockabilly feldolgozásokat fognak játszani.
Koncertkezdés: 21:00
Kapunyitás: 20:00

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
december 15., vasárnap, 17:00-18:00
Helyszín: Izsák főterén, a közös adventi koszorúnál
Tizenkettedik éve, hogy az Izsáki Városi 
Vegyeskar kezdeményezésére, Advent vasárnap-
jain délután öt órára, a város főterén kialakított 
adventi koszorúnál, közös gyertyagyújtására hívják 
Izsák lakosságát.

Az ünnepváró rendezvényen fellép: Ezüst Gólya 
nyugdíjas klub
Az ünnepváró műsor mellett, a Vino étterem kitele-

pült sátrában forralt bor, tea és sütemény fogyasztató, 
valamint - hagyományosan adománygyűjtés is lesz.

SZÜLŐK ISKOLÁJA
december 18., szerda 17:00-18:00
Helyszín: Izsáki Táncsics Mihály Művelődés Ház
A gyermeknevelés egy igazi kaland!
A sorozat első témája a szülővé válás. Mit hoztunk 
szüleinktől és mit adunk át gyermekeinknek?
Zárt körű előadás!  

KARÁCSONYI HANGVERSENY
december 21., szombat 17:00-18:30
Helyszín: Izsák Katolikus templom
Az Izsáki Városi Vegyeskar életében kiemelt 
szerepet kap az adventi készülődés hangulatának 
kifejezése. A kórus 1997-es első fellépése óta 
mindig nagy várakozás övezi a KARÁCSONYI 
HANGVERSENY-t
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
december 22., vasárnap 17:00-18:00 
Helyszín: Izsák főterén, a közös adventi koszorúnál
Az ünnepváró rendezvényen fellép: Református 
gyülekezet gyermekcsoportja
Az ünnepváró műsor mellett, a Vino étterem 
kitelepült sátrában forralt bor, tea és sütemény 
fogyasztató, valamint - hagyományosan adomány-
gyűjtés is lesz.

TÉLI STRÁZSA TÚRA
december 28., szombat 8:00-15:00 
Helyszín: Biczó Csárda, Fülöpszállás, 
Hármaspuszta
Évbúcsúztató 9 és 18 km-es Téli Strázsa túra,  rajt/
cél - Biczó csárda, útvonala Vadason keresztül...

További információ: www.izsak.hu

IZSÁKI PROGRAMOK

KISKŐRÖSI PROGRAMOK
2019. december 15. 16:30 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
A harmadik gyertyát meggyújtja a főtéri adventi koszorúnál: Győri 
Gábor lelkipásztor, Csóka Efraim lelkész és Szedmák Tamás képviselő

2019. december 17. 
Városi Nyugdíjas Közszolgálati dolgozók Karácsonyi Ünnepsége
Helyszín: Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakgimnázium- Petőfi Sándor Általános Iskola - Tornaterme
Szervező: Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottság

2019. december 19. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ
Helyszín: Evangélikus templom
Szervező: Kiskőrös Városért Alapítvány

2019. december 22. 16:30 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
A negyedik gyertyát Pénzes Péter lelkész és Domonyi László polgár-
mester gyújtják meg.

2019. december 31. - 2020. január 1. PETŐFI SZILVESZTER
14:00 Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság - főpróba
14:30 Kulturális műsor a múzeum galériáján
• Sorszámozott Petőfi kötetek átadása az egyévesek részére
• Képzőművészeti kiállítás megnyitja: Babucsikné Zeikfalvy Anna 
grafikusművész
• Az ihletőnk: Petőfi című képzőművészeti katalógus bemutatása, 
szakmai méltatás: Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író
16:00 Megemlékezés Petőfi Sándor szülőháza előtt
• Domonyi László polgármester serleges fogadalomtétele
• Kassai Hajnal Emberi Erőforrások Minisztériuma múzeumi főosz-
tályvezetőjének ünnepi beszéde
• Koszorúzás
16:30 Koccintás egy pohár borral a szülőház előtt
17:30 Ray Cooney: család ellen nincs orvosság - A Szilveszter 
Társulat előadásában, rendező: Supka Éva
20:00 Vacsora a Szarvas Fogadóban, tombola. Zene: Cocktail Band
24:00 Himnusz, pezsgőbontás a szülőház előtt
00:30 Újévkezdő áldás az evangélikus templomban Lupták György 
esperes vezetésével
Petőfi Sándor keresztelési anyakönyvi bejegyzésének megtekintése
01:00 Hajnali kínálás, tánc a szarvas fogadóban
A kulturális program ingyenes. A vacsora ára 10.000 Ft/fő.
Bővebb tájékoztatás a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Támogatók: Kiskőrös Város Önkormányzata, Országos Petőfi Sándor 
Társaság, Boranal Kft., Druk-Ker Kft., Süteményország Kft., Vinotrep Kft.

www.kiskoros.hu
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KEREKEGYHÁZA 
KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ 

KLUBOK, SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK IDŐBEOSZTÁSA:
• Baba-Mama Klub - szerdán 10.00-11.30 óra

• Életmód Klub - Minden hónap első szerdán 17 órakor

• Logopédia - Csütörtök 13-14.30 óra, pénteken 13-14.30 óra

• Kereki Nótások - Kedden 18-20 óra

• Nyugdíjas Klub - Minden páros héten, szerdán 14-16 óra

• Tavaszi Szél Népdalkör - pénteken 10-12 óra

MOZGÁSMŰVÉSZETI CSOPORTOK
• First Step Dance Klub - Csütörtökön 17.45-19.30 óra

• Silver Group Táncstúdió - Hétfőn 16-19 
óra Kedden 15-18
 
ADVENTI RENDEZVÉNYSOROZAT, 

GYERTYAGYÚJTÁSOK 
2019. december 14. (szombat)
2019. december 21. (szombat)

IDŐSEK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE 
2019. december 12. (csütörtök) 14 óra

MINDENKI KARÁCSONYA, KARÁ-
CSONYI VÁSÁR, 4. GYERTYA-
GYÚJTÁS            
2019. december 21. (szombat) 16 óra

www.kerekegyhaza.hu

"GYÓGYÍTÓ DALLAMOK"
GÁLAKONCERT A GYEREKEKÉRT

Karácsonyi jótékonysági koncert a kecskeméti 
Nagytemplomban a BKM-i Oktatókórház Koraszülött  

Részlegének javára 2019. december 27-én 19 órától.

SZTÁRVENDÉGEK: 
PITTI KATALIN - Liszt 
Ferenc-díjas érdemes művész
RADICS GIGI
KÖKÉNY TAMÁS - Virtuóz 
győztes

Fővédnökök: SZEMEREYNÉ 
PATAKI KLAUDIA - polgár-
mester, LEZSÁK SÁNDORNÉ
Védnökök: TŐZSÉR JUDIT - Gong rádió ügyvezető igazgató, 
GAÁL JÓZSEF - alpolgármester, SIPOS LÁSZLÓ - tanácsnok

Műsorvezető: IFJ. RADICS SÁNDOR 
Közreműködnek:
RADICS SÁNDOR - szerkesztő és rendező, Európai Unió 
Nagydíjas cimbalomművész, Guinnes rekorder, Magyar Ezüst 
Érdemkereszttel kitüntetett
PALOTÁS JÓZSEF - hegedűművész
TANBOREN TRIO - 2019 kamaravirtuózok győztes
LESKOWSKY LAURA - OLASZ CSABA - énekművészek
INOKA MÁRKÓ - trombitaművész
PUBLIK ANTAL - előadóművész

Belépőjegyek ára: 3000 Ft, diák/nyugdíjas 2000 Ft

Belépőjegyek kaphatók a helyszínen és elővételben: Hotel Három 
Gúnár recepcióján (Kecskemét, Batthyány u. 1.), Kecskeméti Nagy-
templom Plébánia, Líra Könyv- és Zeneszalon (Kecskemét, Hornyik 
J. krt. 2.), Tourinform iroda (Kecskemét, Szabadság tér 5/a)

További információ és felvilágosítás: Radics Sándor zenei és 
programszervezőnél, 70/2972-048, ildiko644@freemail.hu, 

30/812-8124, 30/678-0641, 76/488-878

Gabi és a repülő nagypapa
Nincs a világon jobb egy jó 
nagypapánál. Egy jó nagypapa 
elviszi az unokáját horgászni, 
megtanítja fütyülni, sakkozni 
és ultizni, mindig van nála süti 
és olyanokat tud mesélni, mint 
senki más. Egy jó nagypapa 
megtanít mesélni, álmodni, 
élni. De mit tegyen az ember, 
ha sajnos nincs nagypapája? 
Mesénk hőse, Gabi elindul, 
és keres magának egyet… 

2019.12.12. 14:00
2019.12.13. 14:00 

PETTSON ÉS FINDUSZ - 
A VÁRATLAN VENDÉG
2019.12.11. 10:00
2019.12.12. 10:00
2019.12.13. 10:00
2019.12.17. 10:00
2019.12.18. 10:00
2019.12.19. 10:00

HINTA-PALINTA
Csimpit hajóhinta repíti, huncut 
Lepke vezeti: zöld erdőbe, kék 
felhőkbe, hullámzó hűs vizekre, 
macskaköves terekre. Gyere te 
is, láss csodát Csimpilimpivel! 

2019.12.15. 09:30
2019.12.15. 11:00

BÉKAKIRÁLYFI
Képzelj el egy békát. Most 
képzelj el egy királylányt. 
Képzeld el, hogy egymásba 
szeretnek. Lehetetlen, ugye? 
Hacsak... a királylány nem 
veszíti el a kulcsát. Tárjuk ki 
képzeletünket, és kövessük a 
Békakirály és a Királylány nem 
mindennapi útját... 
2019.12.16. 14:00
2019.12.17. 14:00
2019.12.18. 14:00
2019.12.19. 14:00

Hogyan fogjunk csillagot?
2019.12.22. 10:00

Kecskemét, Budai u. 15.
www.ciroka.hu , Tel.: 76/482-217

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ
NAGYTEREM

december 14 - 15. ADVENTI SOKADALOM
Jótékonysági sütés, főzés, vásár intézmények, civil 
szervezetek, baráti társaságok közreműködésével.

december 15. 15 óra Méhészeti találkozó 
a Fejér megyei Méhész Egyesület szervezésében

december 17. 18:00-19:30
HIT GYÜLEKEZET CSOPORTJA

december 18. 16:00-20:00
HORGOLÁS, KÖTÉS TANFOLYAM

december 19. 18:00-19:30
NÉPTÁNC tanfolyam
Tudtátok? Az ember koncentrációs készségét a 
néptánc fejleszti a legjobban.
A tanfolyam díja fiataloknak 16 éves kortól és 
felnőtteknek: 2000 Ft/hó
Oktató: Bőtös Barnabás és Kürtösi Lilla

december 20. 18:00-19:30
TÁRSASTÁNC tanfolyam kezdőknek
Varázslatos standard táncok (angol keringő, bécsi 
keringő, tangó, foxtrot)
Szórakoztató latin-amerikai táncok (szamba, 
cha-cha-cha, rumba, rock and roll)
Várnak péntekenként!
Ifjúsági korosztály: 16:30-18:00-ig
Felnőtt korosztály: 18:15-19:45
Babanyecz Erika tánctanár, Pro-art Alapfokú 

Művészeti Iskola
2020. január 10. 19:00 ÚJÉVI KONCERT
Pécel Brass Rézfúvós kvintett

2020. január 19. 15:00-17:00
MÉHÉSZETI TALÁLKOZÓ 

2020. január 21. 17 órától
GAZDA ESTE

További részletek: www.soltvadkert.hu

SOLTVADKERT
MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMOK
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ADVENTI SZOMBAT 
ESTÉK A KECSKEMÉTI 

FŐTÉREN 
2019. december 14., szombat 17 óra

Adventi üzenetet mond: dr. Finta József érseki helynök, 
a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia plébánosa

Az ünnepi műsorban közreműködnek: Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola diákjai, Héjja Bella, a Kecskeméti 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szak-
gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára

A harmadik adventi gyertyát meggyújtja: dr. Homoki 
Tamás és Gaál József alpolgármesterek

Utána szeretetvendégség a Nagycsaládosok Kecskeméti  
Egyesülete szervezésében.

2019. december 21., szombat 17 óra
Adventi üzenetet mond: Kis János, a Kecskeméti 

Evangélikus Egyházközség lelkésze

Karácsonyi köszöntőt mond: Szerdi Szilárd, a Kecskeméti 
Pünkösdi Gyülekezet lelkésze

Az ünnepi műsorban közreműködnek: a Kecskeméti Evangélikus 
Egyházközség Glória Énekkara és a Mátyás Király Citerazenekar, 
valamint a Kecskemét Táncegyüttes Muslinca és KTE csoportja

A negyedik adventi gyertyát meggyújtja: dr. Zombor Gábor 
országgyűlési képviselő és Engert Jakabné alpolgármester

A program szeretetvendégséggel zárul a Precíz Kft. szervezésében.

A szervezők minden érdeklődőt tisztelettel várnak!
A programsorozat a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati 

támogatásával valósul meg.

További információ: www.keszin.hu

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS

2019. NOVEMBER 29-TŐL DECEMBER 19-IG
2019. november 29-én kezdetét vette a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója, amelynek 
keretében idén több mint hatvanezer doboznyi ajándék összegyűjtését tűzte ki célul a szervezet.
Hári Tibor, a szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója kiemelte: a Baptista Szeretetszolgálat az adventi 
időszakban immár 16. alkalommal szervezi meg az egyre többeket maga mögé állító Cipősdoboz akcióját, 
amelynek keretében december 19-ig várják a gyerekeknek szánt, ajándékokkal megtöltött dobozokat. 
Hozzátette, hogy aki nem tud ajándékot készíteni, az a 1355-ös telefonszámon hívásonként 300 
forinttal tud támogatást nyújtani. Az ügyvezető igazgató felidézte, hogy 2004-ben indították útjára a 
jótékonysági akciót, abban az évben még csak néhány ezer darab cipősdoboz gyűlt össze. Tavaly már ez a 
szám 57 ezerre emelkedett, idén szeretnék átlépni a hatvan ezres határt - emelte ki. Idén 340 gyűjtőponton 
várják az adományokat országszerte, de online is lehetőség van cipősdobozt felajánlani, vásárolni. 

A Deák téri ponton leadott dobozokat nyomkövetővel is ellátják, így az ajándékozó a feladástól egészen 
a célba érkezésig végigkövetheti a doboz útját. Kiemelte, hogy ebben az évben is meghirdetik a legkre-
atívabb cipősdoboz-versenyt, amelynek részleteiről a ciposdoboz.hu oldalon és az esemény Facebook-
oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

Idén Hollandiában két helyen, valamint Szlovákiában is gyűjtenek dobozokat a rászorulóknak. Bálint 
Stefánia felvidéki koordinátor elmondta, hogy Felvidéken három településen működnek gyűjtőpontok: 
Királyhelmecen, Kassán és Eperjesen. Idén is több magyar vállalat csatlakozott a jótékonysági eseményhez. 
A szeretetszolgálat akcióját Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke nyitotta meg.

A szervezet közleménye szerint nemcsak dobozokat készítő adományozókat várnak a gyűjtőpontokra, a 
programhoz önkéntesek is csatlakozhatnak a Cipősdoboz akció Facebook-oldalán. Idén is megszervezik a 
Cipősdoboz akció látássérült gyerekekre fókuszáló (L)átható Szeretet programját. A kampány lehetőséget 
biztosít arra, hogy az ajándékozásra jelentkező dobozolók személyre szabott cipősdobozokat állítsanak össze.

Forrás: MTI

HOGYAN KÉSZÍTHETEK AJÁNDÉKOT?
Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt! Ezután döntsd el, hogy hány év körüli fiúnak vagy 
lánynak szánod ajándékod, s a cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal.

Mit tegyek a cipősdobozba?
Cipősdoboz ajándékodba bármit tehetsz, aminek egy gyerkőc örülhet. Ez életkortól és nemtől függően 
sok minden lehet, ajándékodnak szinte csak a fantáziád szabhat határt, na és persze a doboz mérete.

Dobozod tartalmazhat
• mesekönyvet és ifjúsági könyveket, színezőt,
• játékot (társasjátékot, kártyát, kockát, építőjátékot, foglalkoztató és készségfejlesztő játékot, babát, 
autót, labdát, ugráló kötelet, egyéb sporteszközt, stb.),
• higiéniai felszerelést (dezodort, tusfürdőt, sampont, fogkefét, fogkrémet, fésűt, kézkrémet), édességet ( 
cukorkát, nyalókát, csokoládét, kekszet)
• íróeszközt és egyéb iskolai felszereléseket ( füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, 
temperát, radírt, hegyezőt)
• kedves lehet még egy képeslap vagy családi fotó néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal, de posta- vagy 
e-mail címed nem célszerű megadni.

Van amit ne tegyek bele a dobozba?
Arra kérnek mindenkit, ajándékaitokba ne tegyetek:
• agresszivitásra késztető képeket, játékokat; pl.: játékpisztolyt, kést, pc-játékot
• konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt
• törékeny tárgyat (tükröt, porcelánbabát, stb.)
• gyógyszereket
• sampon, testápoló, egyéb folyékony tárgy esetén tanácsos gondosan becsomagolni azt egy zárható 
tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre az egész ajándékcsomagotokat

Hogyan csomagoljam be a dobozom?
Elkészített ajándékod csomagold be színes csomagolópapírral, lehetőleg külön a tetejét és külön az alját, 
majd ragaszd le átlátszó cellux ragasztó szalaggal, vagy kösd át zsineggel! Így nem nyílik ki szállítás 
során, viszont könnyen kinyitható és visszazárható az elengedhetetlen biztonsági átnézések elvégzésekor! 
A dobozra jól láthatóan írd fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánod ajándékod, pl. így: “fiú 
12" vagy “lány 8".

És ne feledjétek, minden évben díjazzák a legkreatívabb cipősdoboz ajándékokat, így bátran engedjétek 
szabadon fantáziátokat. 

Hol és mikor adhatom le a cipősdobozom?
Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 19-ig juttasd el a cipősdoboz begyűjtő helyek valamelyi-
kébe! Ezek pontos címéről, a cipősdoboz leadóhelyek nyitva tartásáról, illetve a helyi partnerek elérhetősé-

géről a www.ciposdoboz.hu, Gyűjtőpontok menüpont alatt olvashattok.

Amennyiben valaki mégis postai úton kívánja ajándékát eljuttatni, 
úgy ezt az alábbi címre kérik elküldeni: Baptista Szeretetszolgálat 
1102 Budapest, Bánya u. 1.

Hova kerülnek az ajándékok?
Az összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat 
országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a gyermekekhez, még 
az ünnepek előtt. A dobozok elsődleges „kikötői” gyermekotthonok, 
nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékos gyermekek fejleszté-
sével foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek.

További információkat itt találsz: http://ciposdoboz.hu/

VÉRADÁS
Területi Vérellátó Intézet (Kecskemét, Koháry krt. 4.) 

2019.12.16. 08:00-18:00
2019.12.17. 08:00-16:00
2019.12.18. 08:00-14:00

Nyárlőrinc Művelődési Ház (Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 9.)
2019.12.16. 09:00-12:00 

Kunszentmiklós Művelődési Ház  
(Kunszentmiklós, Endrédy u 4.)

2019.12.17. 09:00-13:00

Adj vért, és mentsd 
meg három ember 

életét!
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AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKAT
MEGTALÁLHATJA 

A KÖVETKEZŐ 
LERAKATI PONTOKON IS:

- ÁGASEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.

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

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

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

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

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

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

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

- IZSÁK, Polgárm. Hiv.

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

- KECEL, Polgárm. Hiv.

- KEREKEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.

- KISKŐRÖS, Polgárm. Hiv.

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

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

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

- KUNSZENTMIKLÓS, Polgárm. Hiv.

- LADÁNYBENE, Polgárm. Hiv.

- LAKITELEK, Polgárm. Hiv.

- NYÁRLŐRINC, Polgárm. Hiv.

- ORGOVÁNY, Polgárm. Hiv.

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

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

- SOLTVADKERT, Polgárm. Hiv.

- SZABADSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.

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

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

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

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

I N G A T L A N

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

KERESEK Kecskemét ,  M5 autó-
pá lya  köze l i  e ladó,  szomszéd-
mentes  tanyát  nagy  te rü le t te l , 
gazdaság i  épü le tekke l .  +36 30 
197 6543

SZABADSZÁLLÁS központ jában 
br .  300 nm üz le t  (é t te rem vo l t 
régen)  vá l la lkozásra  k iadó.  I .á r : 
250 eFt /hó  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Szécheny ivárosban 
56 nm,  2  szobás ,  nagy  erké lyes , 
bútorozot t ,  ú j  lakás  e ladó.  I .á r : 
22 ,5  MFt  +36 30 616 0663

KECSKEMÉT be lvárosában 47 
nm,  2  szobás ,  e rké lyes ,  2 .  eme-
le t i  lakás  e ladó,  l i f tes  házban. 
I .á r :  18 ,4  Mf t  +36 30 616 0663

KECSKEMÉT,  Homokbányán 
2020.  e le j i  á tadássa l  ú j jáép í te t t 
2  szobás  igényes  30 nm laká-
sok e ladók.  I .á r :  15 ,5  MFt  +36 
30 616 2143

KECSKEMÉT,  Műker tváros  köz-
pont jában 54 nm 1+1 szobás  jó 
á l lapotú  fö ldsz in t i  lakás  e ladó. 
I .á r :  19 ,5  MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT be lvárosában e lső 
emele t i  tég la ,  79 nm nappa-
l i  +2 szobás  lakás  autóbeá l ló-
va l  e ladó.  I .á r :  30  MFt  +36 30 
576 9476

KECSKEMÉT,  Pető f i  S .  u tcában 
5 .  em- i  50 nm,  2  szobás  fe l -
ú j í to t t ,  bútorozot t  lakás  e ladó. 
I .á r :  19 ,9  MFt  +36 30 576 9476

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

KECSKEMÉT,  Mátyás i  u tcában 
46 nm-es 2  szobás ,  ú j  ép í tésű 
lakás ,  24 nm-es te rassza l  e l -
adó.  37,2  MFt  Te l . :  +36 20 428 
4022

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 ladó.  I rányár  17,5  MFt  Te l . : 
+36 70 683 7015

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,  Hunyad i-városban 
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

KECSKEMÉTEN az  egyetemtő l 

350m-re  csa lád i  ház  te lek  áron 

e ladó.  +36 30 906 68 59 

KECSKEMÉT,  Ba la ton  u tca  24. 

szám a la t t  1  éves ,  60 nm-es, 

3  szobás ,  igényes  lakás  e ladó. 

I rányár  35 MFt  Te l . :  +36 70 683 

7015

KUNSZENTMIKLÓSON,  a  Pető f i 

lakóte lepen 36nm-es,  1  szobás , 

I I .emele t i  lakás  ELADÓ!  I rányár : 

9 ,2  mi l l ió  F t  +36 30 368 3115

KECSKEMÉTEN Szo lnok i-hegy i 

40 nm-es,  1 ,5  szobás ,  fü rdő-

szobás ,  központ i  fű téses ,  fe l -

ú j í tandó lakó  ház ,  mel léképü-

le t te l ,  p incéve l ,  396 nm te lek-

ke l  e ladó.  I rányár  8 ,9  MFt .  +36 

20 530 6488 +36 30 263 4445 

KECSKEMÉT,  Horog u .  74 nm-

es,  3  szobás ,  igényes  lakás , 

parko lóva l  e ladó.  I rányár  35 MFt 

Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Rendőr fa luban, 

245 nm-es 4  szobás ,  3  sz in tes , 

szép csa lád i  ház  e ladó.  I rányár : 

48,5  MFt  Te l . :  +36 20 914 3929

KECSKEMÉT,  Vágó u tcában bru t-
tó  77 nm-es,  2  szobás ,  fe lú j í to t t 
lakás  e ladó.  I rányár  24 MFt  Te l . : 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉTEN az  egyetemtő l 
350m-re  csa lád i  ház  te lek  áron 
e ladó.  +36 30 906 68 59 

KECSKEMÉTEN a  Kaz inczy  u .  60 
nm-es,  2 ,5  szobás ,  gáz fű téses 
lakás  k iadó.  Ár :  120.000 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-
tásbó l  v isszamaradt  4700 kg 
200f t /kg .  +36 30 691 6850 

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 

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

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

ENERGETIKA I  tanús í tvány ,  hő-
kamerás  v izsgá la t  Kecskemé-
ten és  Bács-K iskun Megyében.  
www.e- tanus i tvany-kecskemet .hu 
+36 30 915 5064

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 

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

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 

 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 

Á L L Á S T  K Í N Á L

TITÁN Ext ra  Gépgyár tó  és  Laka-
tos ipar i  K f t   lakatos  munkakör-
be ko l légákat  keres .  Munka idő : 
hétköznaponként  6 :00-14.00- ig 
+36 30 564 4458
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I M P R E S S Z UM

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!

KARRIERMIÉRT NE VÁRJ 
JANUÁRIG 

A JELENTKEZÉSSEL?
Úgy érzed, 2020 lesz a Te éved, és januárban 
végre beleásod magad az álláskeresésbe? 

Akkor már lehet, késő lesz.

Ha te is tervezed, hogy az újévi fogadalmad egyik pontja az 
“Új munkám lesz” vagy a “Sokkal elszántabban fogok munkát 
keresni”, akkor helyezd kicsit előbbre a szilvesztert, és vesd 
bele magad már most az álláskeresésbe, mert ha januárig 
vársz, bizony lemaradhatsz a jó ajánlatokról.

Az új év új kezdetet jelent, de nem csak azoknak, akik munkát 
keresnek. A cégek is szeretik tiszta lappal indítani az új 
évet, és a január eleje tökéletes kezdési időpont az új kollé-
gának. De vajon mikor veszik fel? Már novemberben elkezdik 
keresni a jelölteket, hogy a szabadságolási időszak elejére 
meglegyen a kiválasztott. Érdemes a mikuláscsoki vásárlása 
után leülni, és böngészni az álláshirdetések között.

A munkaadók az év végén egyeztetnek a következő évi költ-
ségvetésről és tervekről. Amennyiben a jóváhagyás után 
marad kerete a cégnek egy új munkavállalóra, már november 
végén, decemberben meghirdetik az adott pozíciót.

Év végére sok munkakereső elfárad, és úgy dönt, a karácsony 
utáni időszakban vesz egy újabb lendületet. Azok, akik ebben 
az időszakban nem jelentkeznek, elveszítik az esélyt egy új, 
egy jobb munkahelyre. Ne legyél köztük, és csapj le azokra az 
ajánlatokra, amelyről a “pihenők” lemaradtak.

Mikor kapunk visszajelzést a jelentkezésről?
A karácsonyi időszakban nem csak mi szeretünk a 
családunk körében lenni, de a leendő munkaadóink is.  
Ne csodálkozzunk azon sem, ha egy decemberi álláshir-
detésre majd csak januárban kapunk választ. Akár olyan 
is előfordulhat, hogy a HR-es feladja a hirdetést, aztán 
szabadságra megy. Január elejéig legyünk türelemmel, 
és ne tekintsük veszett ügynek a jelentkezéseinket.. 

Forrás: cvonline.hu

www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6000 
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EGÉSZ ÉVADBAN JÓTÉKONYKODIK 
A KECSKEMÉTI SZÍNHÁZ

Karácsony közeledtével egyre több érzékeny téma kerül előtérbe: szervezetek fognak össze, adományok jutnak el 
rászorulókhoz, de szép példákat láthattunk az elmúlt időszakban a közösségi finanszírozás erejére is. A kecskeméti 

Katona József Színház nemcsak ünnepekkor, hanem évek óta feladatának tekinti a kulturális esélyegyenlőtlenség 
csökkentését. Társadalmi felelősségvállalási programjaiba beépíti a hátrányos helyzetű gyermekek, családok és 

közösségek segítését, évről évre egyre több gyermeknek és felnőttnek biztosítja a színházi élményeket.

Az intézmény több évre visszatekintve, az önkor-
mányzatokkal együttműködve, évente két alka-
lommal hív meg Kecskemét közeli településekről 
olyan családokat, akik hátrányos szociokulturális 
helyzetük miatt nem, vagy csak ritkán jutnának el 
színházba.  

A színház 2014-ben indította útjára ezt a kezde-
ményezését, amelynek keretében 14 telepü-
lésről érkeznek gyermekek, hogy hétköznap-
jaikat egy színházi előadás tegye szebbé. A 
csoportok Kecskemétre utazását a helyi önkor-
mányzatok biztosítják. Múlt héten az Aladdin és 
a csodalámpa című zenés mesejátékot tekin-
tette meg több mint 400 gyermek, Fülöpháza, 
Ballószög, Helvécia, Ladánybene, Kiskunfélegy-
háza és környéke, Lajosmizse, Orgovány, Tiszaug, 
Ágasegyháza, Bugac, Kunbaracs, Lakitelek, 
Jakabszállás, Kerekegyháza településekről. Ez 
volt a 11. előadás, amit láthattak a gyerekek 2014 
óta. Évről évre visszatérő partnere a programnak 

a Bács-Kiskun Megyei és Járási Földhivatal, akik 
édességet vásárolnak a meghívottaknak, amelyet 
az előadás végén a mese szereplői osztanak szét.

A fenti jótékonykodást kitágítva a 2018/2019-es 
évadban #színháziangyalvagyok karitatív 
programot indított a színház. A Színházi Angyal-
program elsődleges célja az volt, hogy minél 
több olyan gyermek is eljuthasson a teátrumba, 
akiknek sosem adatna meg az élmény e projekt 
nélkül, a közösség erejében bízva. Arról, ki 
látogathatott el tavaly karácsony havában 

az előadásra, közösen döntött a teátrum a 
közösségi oldalt követőkkel, mivel színházi 
angyallá bárki válhatott, aki leadta voksát online 
vagy személyesen, a jegypénztárakban. Az 
online kommunikációt a #szinhaziangyalvagyok 
hashtag segítette. Ezt a programot bővítette ki 
az intézmény és januártól felnőttek számára is 
meghirdette azt, valamint folytatja a 2019/20-as 
évadban is. Olyan intézmények, alapítványok, 
egyesületek, közösségek jelentkezését várták 
és várja továbbra is minden hónapban a teátrum, 
akik e program keretében szeretnének színházba 
jönni, vagy olyan ajánlásokat, amelyek segít-
ségével hasonló közösségek hétköznapi életét 
tehetjük tartalmasabbá.

A minden hónapban megvalósuló jótékonyko-
dást immáron az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, és az Emberi Erőforrások Támogatáske-
zelő támogatja.

Forrás: Katona József Színház

F e n n ta rt h at ó  ü n n e p e k
A címoldali cikk folytatása:

Edina tippjei a fenntarthatóbb ünnepért
-  Csomagolóanyagból próbálunk minél 

kevesebbet használni, és ezt hangoztatjuk 
is a családban. A gyerekekkel meg szoktuk 
beszélni, hogy ha újrahasznosított csoma-
golást csinálunk, akkor azt miért is tesszük. 
Ha az ajándék önmaga küllemében is jól 
mutat, akkor csak egy natúr spárgamasnit 
kötünk rá. Az évek során kapott ajándékta-
sakokat megőriztük, és a mai napig körfor-
gásban vannak a családon belül. Kimaradt 
textilből is készülhet csomagolás, de 
vászonszatyorban is lehet ajándékozni, 
amit később használni tud az új gazdája. 
A gyerekrajzok, amelyeknek megőrzé-
séhez nem ragaszkodnak a kis tulajdo-
nosai, nagymamáknak, keresztszülőknek, 
unokatesóknak szintén megteszi, és még 
külön örömet is okoz.

-  Szaloncukor vásárlásakor odafigyelünk, 
hogy újrahasznosítható legyen a csomago-
lása, lehessen szelektíven gyűjteni.

-  Kerülnek új játékok is a fa alá, de törekszünk 
rá, hogy természetes anyagokból, texti-
lekből, fából készüljenek.

-  Nagyon jó dolognak tartom, ha sikerül 
családon belül megbeszélni, hogy ne sok 
kisebb ajándékot kapjanak a gyerekek, 
hanem összefogva, egy nagyobbat vegyenek.

-  A fenyőfát bérelni szoktunk. Egy ideig föld-
labdásat vettünk, de többször nem élte túl a 
telet, ezért változtattunk.

-  Az ünnepek időszaka egyben az adományo-
zásé is, ami nemcsak a támogatás szempont-
jából fontos, hanem a fenntarthatósághoz is 
hozzájárulhatunk általa. Amit mi már nem 
használunk, de más használni tudná, akkor 
azt adjuk tovább, ezzel plusz termékek 
megvásárlását kerülhetjük ki.

Forrás: csaladinfo.hu


