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UTAZÁS KIÁLLÍTÁS
2019. március 1-2. (péntek-szombat) 

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 
(Kecskemét, Deák F. tér 1.)

A kiállítás 9-18 óráig tart nyitva.
Ünnepélyes megnyitó: 2019. március 1., péntek 10 óra 

A kiállítást megnyitja: 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás, 
KMJV alpolgármestere

Díszvendég: Mátra Jövője 
Turisztikai Egyesület

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Utazással kapcsolatos játékok, 
nyeremények, kedvezmények.

http://www.countypress.hu/weboldal/tourex
Székely Zsolt 06-30/983-6222

TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK

Februári KÖNYVBÖRZÉK az 
Álomfogó Alapítvánnyal 
Helyszín: Arany János Művelődési 
Központ (Tiszakécske, Béke u. 134.)
Időpontok: február 16. és február 
23. szombatonként 10-18 óráig
A börze bevételét kulturális 
porgramokra fordítják.

február 16. szombat 18.00
A Lakiteleki Tűzoltó Zenekar 
Újévi Koncertje
Helyszín: Arany János Műve-
lődési Központ színházterme 
(Tiszakécske, Béke u. 140.)

Vezényel: Szőke Ferenc

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

További részletek: 
www.tiszakecske.hu

LAJOSMIZSEI 
PROGRAMOK

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA 
Babás délelőtt a könyvtárban
Minden hónap második csütörtökén 10 órától (február 14.)
Versek, mondókák énekkel, gitárral 3 éves korig. 
Várják a gyermekeket és az őket kísérő szülőket! 
A részvétel ingyenes. 

2019. február 15. péntek 17-24 óráig FARSANGI TÁNCHÁZ
17-19 óráig Aprók tánca
Tánctanítás: népi játékok, farsangi szokások, táncok
19-21 óráig Csutri bál: palóc táncok tanítása
21-24 óráig Felnőtt táncház
Tánctanítás: széki, kalotaszegi, meőségi, szilágysági, székelyföldi 
táncrendek
Zenét szolgáltatja az ÜSZTÜRÜ zenekar
Táncmesterek: Bitai Judit és Kovács Sándor
Házigazda: a Mizsei Vadrózsák Néptánc csoport

2019. február 16. szombat
Délelőtt: fabrikáló
Délután: patchwork, ékszerkészítés, tűzzománc
17 óra Farsangoló a Lóca Együttessel
21:30 Salsa est a Brill-Art Stúdió Táncegyüttessel
tánctanítás, táncbemutató (Salsa, Rumba, Cha-Cha-Cha)

2019. február 18. hétfő 18:00 PÁL FERI ATYA ELŐADÁSA
Könyvárusítás, dedikálás

2019. február 22. péntek 19.
Dumaszínház - Mogács Dániel önálló estje
2019. március 2-3. szombat-vasárnap
Vasútmodell kiállítás
Látogatható szombaton 10-18 
óráig, vasárnap 10-16 óráig
A TGV 2000 Vasútmodellező 
Klub kiállítása
Látványos terepasztalok, élethű 
tájak, digitálisan vezérelt vonatok, 
nagyszerű családi kikapcsolódás várja a látogatókat.

2019. március 9. 18 óra 
NŐNAPI GÁLAMŰSOR
Fellépnek: Homonnay Zsolt, Sándor Péter, Csengeri Attila

2019. március 29-31. péntek-vasárnap 9-18 óra között
Kiállítás Lego alkotásokból
"A kocka el van vetve, mi meg beépítjük!"
Helyszín: Városi Művelődési Ház és Könyvtár (Lajosmizse, Szabadság tér 12.)
Csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges: 30/325-6238
Történelm diorámák, mesés témák, STAR WARS, modern város 
működő vonatokkal, mozgó részletekkel, több 10000 Lego kockából
Játszósarok TECHNIC gépekkel, társasjátékokkal, DUPLO-
kockákkal, LEGO vásár

2019. március 5-23. 
Harsányi Zsuzsanna festőművész 
Élmények, érzések, hangulatok című 
pasztell kiállítása
A kiállítást az alkotó rendhagyó tárlatveze-
tésével és könyveinek bemutatásával nyitják 
meg 2019. március 5-én, 17 órakor.
Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára (Lajosmizse, Szabadság tér 12.)

További információ: 
www.lmizseklultura.hu

KECEL
RENDEZVÉNYEK 

február 15. péntek Kultúrházak éjjel-nappal 2019. TÁNCHÁZ 
Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház 

Február 16. szombat TŰZOLTÓ BÁL
Vacsora: Fürtös Vendéglő
Zene: Colog Band (Baja)
Vendégvárás: 18:00
Vacsora: 19:00
Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház

Március 1. péntek TÁNCHÁZ
Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház

Március 2. szombat ZENÉS-DALOS 
TALÁLKOZÓ
Helyszín: Városi Könyvtár és Műv. Ház

Március 14. csütörtök 12:45 
ISKOLAI ÉS VÁROSI ÜNNEPSÉG
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Március 23. szombat Iskolahívogató
Helyszín: II. János Pál Katolikus Általános Iskola

Forrás: kecel.hu

CIRÓKA 
BÁBSZÍNHÁZ
EDDMEGLEVES
Kisterem 
Óvodásoknak ajánlott előadás.
Másra vágynak a gyerekek – 
és másra a felnőttek. Lenke 
olyan világról ábrándozik, ahol 
mindenben a gyerekek dönt-
hetnek: ahol édességet lehet 
enni rendes vacsora helyett, 
megúszható a fürdés, sosem 
kell aludni és a tűzoltóautónak 
is van helye az asztalon. Lenke 
szülei viszont egy nyugodt 
vacsora mellett szeretnék 
megbeszélni a másnapi 
teendőket…
Aztán Lenke váratlanul rátalál 
álmai országára. Csakhogy 
hamar rá kell jönnie, hogy itt 
sem olyan egyszerű az élet…
Szereplők: Dénes Emőke, 
Fülöp József

február 13. 10:00
február 14. 10:00
február 15. 10:00
február 18. 10:00
február 19. 10:00
február 20. 10:00
február 21. 10:00
február 22. 10:00
február 24. 09:30
február 24. 11:00
február 27. 10:00

BABARÓKA
Nagyterem
Óvodásoknak ajánlott előadás.
Történetünk kezdetén a 
hároméves Babaróka előszőr 
megy kölyökörzőbe, ahol nem 
lehet vele Mamaróka. Felnőtt 
fejjel sem könnyű az elválás 
a gyermekünktől, de a kicsik 
még nehezebben élik meg ezt a 
helyzetet. Milyen szerepet tölt 
be az óvónéni, aki egy sétáló 
tulipán Babaróka életében? 
Ki lesz a barátja? Egyál-
talán hogyan kell barátkozni? 
Tudnak-e együtt játszani a 
kicsik és a nagyobb kölykök? 
Ilyen egyszerű és mégis 
bonyolult kérdések merülnek 
fel Babaróka rövid története-
iben. Az előadás során végig 
követhetjük, ahogy egy kisróka 
számára kinyílik a világ.
Játsszák: Krucsó Júlia Rita, 
Lendváczky Zoltán, Nyirkó 
Krisztina, Szörényi Júlia

február 13. 10:00
február 14. 14:00
február 15. 10:00
február 17. 10:30
február 18. 10:00
február 19. 10:00
február 20. 10:00
február 21. 10:00
február 22. 10:00
február 27. 10:00

Kecskemét, Budai u. 15.
www.ciroka.hu 

76/482-217
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PÓDIUMBESZÉLGETÉS
A „Hírös kecskemétiek” című Pódiumbeszélgetés következő előadását rendezi meg 
2019. február 19-én kedden, 18 órakor a Hírös Város Turisztikai Központ. Ezúttal a 
tős, gyökeres kecskeméti Gyenes testvérek mesélnek pályájukról, sikereikről és  
terveikről a Hírös Város Turisztikai Központban, a régi Városi Mozi épületében.

MEGHÍVOTT VENDÉGEK: A GYENES TESTVÉREK

GYENES ISTVÁN, kertész technikus; GYENES FERENC, kertész technikus; GYENES MELINDA, 
kertészmérnök; GYENES LÁSZLÓ, kertészmérnök; GYENES GÉZA, villamosmérnök

Beszélgetést vezeti: KRISKÓ JÁNOS

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát a szervezők kérik, hogy 
jelezze az alábbi lehetőségek egyikén: info@hiroskozpont.hu, 76/501-176, vagy személyesen a Hírös 
Város Turisztikai Központban (Kecskemét, Rákóczi u. 15.) 13:00 – 17:00-ig. 

Regisztrálni az előadás előtt a helyszínen is lehet. 

További információ: www.hiroskozpont.hu

Február 14. csütörtök 9:30-tól 16 óráig
PROTOKOLL A KÖZSZOLGÁLATBAN 
Protokoll a Közszolgálatban címmel tart egész 
napos interaktív kurzust Görög Ibolya.
Jelentkezni a GyöngyHáz Kulturális központban 
lehet. Korlátozott számban.

Február 15-17. 
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

Február 15. péntek 15:00 Ifjúsági Filmklub: 
Hotel Transylvánia 3 (GyöngyHáz Filmszínház)

Február 16. szombat, 17 órától az Alma együttes 
koncertje a Sportcsarnokban. 
Szervező: Tündérkéz Egyesület

Február 17. vasárnap 14.30 
Müller Péter: Vallomások a szerelemről
Szervező: Tündérkéz Egyesület

Február 20. szerda 17.00 óra
BÚZAVIRÁG ASSZONYKÓRUS

Február 22. péntek 16.30 
MESE-KUCKÓ A KÖNYVTÁRBAN

Február 26. kedd 9.30 és 11.00 BABARÓKA
A Ciróka Bábszínház vendégszereplése

Február  27. hétfő 17.00 óra
BÚZAVIRÁG ASSZONYKÓRUS

Február  28. csütörtök 17.00 óra
NEM VAGY EGYEDÜL KLUB klubdélutánja

Március 8. péntek, 18.00 
A SZEKRÉNY - a Tabdi Színjátszók előadása

Március 22. péntek 15:30 
Ifjúsági Filmklub: Nyúl Péter

Március 23. szombat 17.00 
Citerás találkozó

Április 5. péntek, 18.00 
TVRTKO… túl minden határon… motivációs 
előadás
Egy lebilincselően izgalmas este a Föld körül 
Vujity Tvrtko-val.
Helyszín: Városi Sportcsarnok

További részletek: 
www.soltvadkert.hu

SOLTVADKERTI PROGRAMOK IZSÁKI PROGRAMOK
február 14., csütörtök 14:00 – 17:00 ALSÓS FARSANG
Helyszín: Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

február 20., szerda Szelektív hulladékgyűjtés
február 23., szombat 08:30 – 18:00 VIII. TOPA KUPA
Nyolcadik  alkalommal kerül megrendezésre a Tóth Mihály 
'TOPA' (1954 -2006) Emléktorna, öregfiúk teremlabdarúgó 
torna, a sportbaráti kapcsolatok erősítése és a 40  év feletti 
korosztály számára sportolási lehetőség biztosítása. 
Az eredményhirdetést követően közös vacsora a Vino étteremben.
A mérkőzésekre a belépés díjtalan!
Helyszín: Izsák, Városi Sportcsarnok

február 23., szombat 20:00
Woodstock feeling a ZÖREY-ben
A mítosszá vált ötven évvel ezelőtti woodstoci fesztivál hangulatát idézik fel. 
Fellépő zenekarok:

Neil Young tribute - Young Forever (100% Neil)
STONED - 100% Rolling Stones
Fekete Jenő és a Chuck Berry Rock’n’Rollers

Kapunyitás: 20:00 Koncert: 21 órától

február 24., vasárnap 16:00 – 19:30 KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Helyszín: Táncsics Mihály Általános Iskola Sportcsarnoka 
A KIKI SKFT  csapatai a férfi kézilabda bajnokság hazai mérkőzésit 
a Táncsics Mihály Általános Iskola Sportcsarnokában játssza:   NB II 
férfi felnőtt-Dél, Férfi Ifjúsági III. osztály-Dél, 
16:00 felnőtt, 18:00 ifjúsági mérkőzések.
KIKI SKFT -   Tempo KSE-BVSC

február 24., vasárnap 18:00 – 19:30 Vino Pinceszínház előadás
A Vino Pinceszínház "Aranymadár - Aranyfészek - pajzán népmesék 
és énekek"  címmel bemutatja Szabó Enikő  meseterapeuta és Zajzon 
Ágnes énekes szórakoztató előadását.
Helyszín: Vino Étterem, Panzió és Pinceklub

március 1 – 2. péntek-szombat 20 éves a Sárfehér Néptáncegyüttes
március 3., vasárnap 16:00 – 19:30 KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Helyszín: Táncsics Mihály Általános Iskola Sportcsarnoka 
A KIKI SKFT  csapatai a férfi kézilabda bajnokság hazai mérkőzésit 
a Táncsics Mihály Általános Iskola Sportcsarnokában játssza:   NB II 
férfi felnőtt-Dél, Férfi Ifjúsági III. osztály-Dél, 
16:00 felnőtt, 18:00 ifjúsági mérkőzések.
KIKI SKFT -    Kiskunfélegyházi HTK

március 6., szerda Szelektív és zöld hulladékgyűjtés
március 15., péntek 1848-as forradalom ünnepe

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
február 18., hétfő 
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
18:00 – 23:30 Néptánc

február 19., kedd 
08:00 – 11:30 vegyes vásár
15:00 – 17:00 és 18:30 – 20:00 
Jóga

február 20., szerda 
08:00 – 09:00 Gazdakör
17:30 – 18:30 Tánc próba
19:00 – 20:00 Nyugdíjas klub 
torna

február 21., csütörtök 
19:00 – 20:00 Zumba

február 22., péntek 
10:00 – 12:00 Baba mama klub
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
16:00 – 17:00 és 17:00 – 21:00 
Néptánc

február 23., szombat 
18:00 – 19:00 Néptánc

február 25., hétfő 
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
18:00 – 23:30 Néptánc

február 26., kedd 
15:00 – 17:00 és 18:30 – 20:00 
Jóga

február 27., szerda 
17:00 – 18:00 Gazdakör

17:30 – 18:30 Tánc próba
19:00 – 20:00 Nyugdíjas klub 
torna

február 28., csütörtök 
14:30 – 18:00 Nyugdíjas klub
19:00 – 20:00 Zumba

március 1., péntek 
10:00 – 12:00 Baba mama klub
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
17:00 – 21:00 Néptánc

március 2., szombat 
18:00 – 19:00 Néptánc

március 4., hétfő 
08:00 – 11:30 vegyes vásár
14:00 – 16:00 Számtech oktatás
18:00 – 23:30 Néptánc

március 5., kedd 
15:00 – 17:00 és 18:30 – 20:00 
Jóga

március 6., szerda 
17:30 – 18:30 Tánc próba
19:00 – 20:00 Nyugdíjas klub 
torna

március 7., csütörtök 
18:00 – 19:00 Néptánc szülői
19:00 – 20:00 Zumba

www.izsak.hu
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KEREKEGYHÁZA
KATONA JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ

(Kerekegyháza, Szent István tér 12.)

2019. február 22-én 13-17 óráig VÉRADÁS - LÁZÁR BENCE 
EMLÉKÉRE ÉS A RÁSZORULÓ BETEGEK MEGSEGÍTÉSÉRE

2019. március 16-17. (2 napos)
Villámolvasás a gyakorlatban - Tanulj meg tanulni!
A módszer szakít a hagyományos olvasási modellel.  Lehetővé teszi 
az adott anyag hatékonyabb és gyorsabb feldolgozását. 
16 éven felülieknek!
Jelentkezési határidő: 2019. 02.13.
További információ: www.kerekegyhaza.hu
Jelentkezés: Marton Adrienn - 06/70-459-3271
Művelődési Ház: 06/70-452-0912

FOGLALKOZÁSOK 

Baba-Mama Klub - szerdai napokon 10:00-11:30 óra
Életmód Klub - minden hónap első szerdán 17 órakor
Logopédia - csütörtök 13:00-14:30-ig és pénteken 13:00-14:30-ig
Kereki Nótások - keddi napokon 18:00-20:00-ig
Nyugdíjas Klub - minden páros héten, szerdán 14:00-16:00-ig
Tavaszi Szél Népdalkör - pénteki napokon 10:00-12:00-ig

MOZGÁSMŰVÉSZETI CSOPORTOK
First Step Dance Klub - csütörtöki napokon 17:45-19:30-ig
Silver Group Táncstúdió - hétfői napokon 16:00-19:00 -ig, és 
keddi napokon 15:00-18:00

www.kerekegyhaza.hu

IFJÚSÁGI OTTHON

Február 13-án, szerdán 17 órakor
SZÜLŐK ISKOLÁJA
Leendő és gyakorló szülőknek, 
nagyszülőknek, nevelőknek
Kisfiúból nagyfiú, kislányból 
nagylány. Férfivá és nővé 
nevelünk - a gyermekek 
szexuális nevelése a családban; 
szülői minta fontossága
Előadó: Sz. Mikus Edit szexológus

Február 16-án, szombaton 
9.30 és 11 órakor 
MACKÓ KUCKÓ
Bábos, anyanyelvi 
családi játszóház
PIHE SIEL 
Bogyó és Babóca
Vezeti: Forgó Gyöngyi óvónő, 
drámapedagógus 

Február 16-án, szombaton 
14-17 óráig 
"TÖRÉKENY 
ÁLLATVILÁG" 
- kerámia műhely-
foglalkozás sorozat
ÁLLATI JÓ TÁLAK
A foglalkozást 9 éves kortól 
ajánlják!

Foglalkozásvezető: Lőrincz 
Luca keramikus
Részvételi díj: 3500 Ft (egy egy 
felnőtt és egy gyermek részvé-
telét valamint egy tálka készí-
tését jelenti)

Február 18-án, hétfőn 14.30 
órától 
A MAGYAR SZÉPPRÓZA 
NAPJA alkalmából
"NEM OK NÉLKÜL 
NEVEZEM KECSKEMÉT 
VÁROSÁT MÁSODIK 
SZÜLŐVÁROSOMNAK" 
címmel rendhagyó helytörté-
neti óra és fotókiállítás megnyitó 
kecskeméti és Kecskemét 
környéki 7-9. és 10-12. 
osztályos diákok számára
Előadó: Székelyné Kőrösi Ilona 
történész

15.30 órakor 
1848/49-es hősök nyomában 
Kecskeméten 
Szelfi fotó pályázat 7-8. és 9-12. 
osztályos diákok számára

Kecskemét, Kossuth tér 4.
www.hirosagora.hu

KULTURÁLIS KÖZPONT

február 15., péntek 19 óra  
„Valóra vált 
álmok”
St. Martin és 
a Kecskeméti 
Szimfonikus 
Zenekar közös lemezbemutató 
koncertje
Vezényel: Gerhát László

február 16. szombat 16.30-02 ig
FARSANGI TÁNCHÁZ
16:30 – 17:30 Csimota 
topogtató (2-4 éveseknek): 
ölbéli játékok, topogtatók
Közreműködik: Böde-Harkai Csilla
17:00 – 19:00 Aprók tánca:
Tánctanítás: sárközi, dél-alföldi 
népi játékok, farsangi népszo-
kások felelevenítése
Táncmesterek: Böde István, 
Lukácsné Haránt Eszter és 
Márkli Zsuzsanna
Kézműves foglalkozás: 
farsangi trombita készítése
Vezeti: Barcsikné Tercsi Ibolya 
népi játszóházvezető
19:00 Télűző felvonulás 
Kecskemét Főterén a Kecskemét 
Táncegyüttessel
19:30 Juhász Zenekar koncertje
20:00 – 21:30 Ifjúsági táncház
Tánctanítás: bácskai, moldvai, 
szatmári táncok tanítása
21:00-től Felnőtt táncház   
Tánctanítás: gömöri, felcsíki, 
szilágysági széki, kalotaszegi, 
mezőségi, stb. táncrendek
Táncmesterek: Lukácsné-Haránt 
Eszter, Böde István, Márkli 
Zsuzsanna, Csík Dávid
Közreműködik: Juhász Zenekar
Házigazda: a Kecskemét Tánc-
együttes, valamint a Tűzön-Vízen 
Át Egyesület és Kecskeméti 
Kodály Iskola Néptánc Tanszak
Támogató: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Csoóri Sándor P.

február 17., vasárnap 11 óra 
A Hírös Agóra Otthon Moziban:
Balogh Sándor: A brémai 
muzsikusok - a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar előadásában
Vezényel: Balogh Sándor
Mesélő: Lukácsházi Győző
Támogató: NKA25

február 17., vasárnap 18 - 22 ig 
Örökzöld party
Zenél: Varga Péter és társa

Kecskemét, Deák F. tér 1.
www.hirosagora.hu

HÍRÖS AGÓRA

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
2019. február 17. vasárnap 14-18 óra között
FARSANGI CSALÁDI NAP
Programok 14-18 óra között:
-játékos ügyességi feladatok 
képzett játékanimátorokkal
-kézműves foglalkozások
-aquafitness
Használható zónák:
-élményfürdő
-termálfürdő
-versenyuszoda 
A legfrissebb információkért kövesse Facebookon is a Kecskeméti 
Fürdő családi napjait.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

2019. március 8. péntek 21.00 
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
További információ a fürdő 
honlapján a későbbiekben.

Kecskemét, 
Csabay Géza körút 5.,

www.kecskmetifurdo.hu

SZÓRAKATÉNUSZ
Február 16. szombat
10:00-12:00 Papír paprikajancsi 
készítés
16:00-17:30 Aprók Tánca - Farsangi 
szokások
Kézművesség: csörögefánk sütés

Február 23. szombat 
10:00-12:00 és 14:30-16:30 Amőba társasjáték készítés
10:00-16:30 Társasjáték nap

Rodolfo bűvészköR minden hétfőn 16:00-17:00 óRáig

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

Tel.: 76/481-469

NAGYSZÍNHÁZ
TRAVIATA
Táncszínházi előadás
Előadják a Kecskemét City 
Balett táncművészei
február 15. 19:00 Blaha L. b.
február 16. 19:00 Arany J. b.
február 27. 19:00 Kiss M. b.
február 28. 16:00 Ady E. b.
február 28. 20:00 Apáczai Cs. J. b.

BALFÁCÁNT VACSORÁRA!
február 12. 19:00 Páger A. b.
február 13. 19:00 Törzs J. b

A BESZÉLŐ KÖNTÖS
február 17. 15:00  Bérletszünet

OTHELLO, A NÉGER MÓR
Shakespeare hazájában az Othellót 
tartják legtökéletesebb tragédiá-
jának, s ha alkotásai közül egyiknek 
vagy másiknak oda kell ítélni 
az elsőség pálmáját, bizonyára 
Anglián kívül is sokan lesznek, 
kik a mély tragikum, a szenvedély 
megrázó hangjai, a jellemzés igaz 
volta mellett a világos és meggyőző 
indoklásért, a fokozatosan és kitérés 
nélkül haladó cselekményért, az 
egységes, minden ízében szorosan 
összeillő szerkezetért az Othellóban 
csodálják a nagy költő legtökéle-
tesebb alkotását. Színpadon soha 
sem téveszti el megrendítő hatását, 
és a legnagyobb tragikus színészek, 
Burbage-től egész a korunkbeli 
kiváló Shakespeare-tolmácsokig, 
Othello szerepében aratták legfé-
nyesebb diadalaikat. A legna-
gyobb magyar tragikus költőnek, 
Katonának, színészkorában Othello 
volt legkedvesebb szerepe. Kecs-
keméten Zayzon Zsolt játssza a 
többszörös diadalt aratott mórt, 
Rusznyák Gábor rendezésében. 
február 22. 19:00 Bemutató - 
Katona J. b.
február 23. 19:00 Berky L. b.
február 24. 15:00  Gombaszögi E. b.

február 26. 19:00 Dajka M. b.

KELEMEN LÁSZLÓ  
KAMARASZÍNHÁZ

A KIRÁLY BESZÉDE
február 15. 17:00 Zártkörű
február 16. 19:00
február 17. 19:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

BAAL
18 éven felülieknek!
február 12. 19:00
február 13. 19:00

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

www.kecskemetikatona.hu
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JÁTÉKOKKAL  
ÉS PÉNZADOMÁNNYAL  
támogatták a gyermekosztályt

Plüssökkel és pénzadománnyal érkeztek a megyei 
kórház gyermekosztályára a futsalosok február 5-én, 
kedden délelőtt. Most adták át ugyanis január 21-ei 
meccsükön összegyűjtött játékokat valamint a mér-
kőzés teljes bevételét.

Újabb adománnyal gazdagodott a Scoregoal Kecskemé-
ti Futsal Club támogatásának köszönhetően a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztá-
lya. Január 21-én a Messzi István Sportcsarnokban tartott fér-
fi futsal NB II bajnoki mérkőzés teljes bevételét, valamint a 
helyszínen gyűjtött játékokat adták át ma (kedden) délelőtt a 
csapat képviselői Marozsi Gábor, Szabó Szabolcs és Sallai 
Bence játékos, valamint Pap Eliza technikai vezető a máso-
dik emeleti játszószobában.

A kis betegek nagy örömmel fogadták a gyönyörű plüssö-
ket, a 150 ezer forintos adományból pedig egy fontos eszközt 
szerezhet be az intézmény. Az adományt Pap-Szekeres Ani-
ta ápolási igazgatónak és dr. Svorenj Gábor osztályvezető-he-
lyettesnek és Nyilas Marianna vezető ápolónak adták át a csa-
pat képviselői.

Mint kiderült, a kórház ugyan-
ekkora összeget tesz hozzá a 
meccs bevételéhez, így egy 
nagy teljesítményű, ultra-
hangos inhalátor készüléket 
vásárolhatnak a Csecsemő- 
és Gyermekgyógyászati
Osztály számára. 
A támogatást a hagyo-
mányok szerint emléklap-
pal köszönték meg.

hiros.hu
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KARRIER MIÉRT JÖTT EL AZ ELŐZŐ  
MUNKAHELYÉRŐL?

Nem szoktuk szeretni ezt a kérdést állásinterjún, idegesítő, olyan, mintha a 
kudarcainkat kellene újra élnünk.

Ha ez nem rutin kérdés, és a kérdező egyáltalán tudja, mi az értelme, akkor viszont nagyon jó kérdés 
– és álláskeresői szempontból is sok lehetőség van benne. Amikor nekem volt feladatom a kiválasztás, 
ennyire direktben sosem kérdeztem rá, mert tudom, hogy mindenkit zavar ez a kérdés, de én is meg 
akartam tudni belőle, amire kitalálták. Mi az a probléma, amire az álláskereső már inkább otthagyja a 
céget? Vagy milyen hibát követett el, aminek a vége elbocsátás? Felmérésekből tudjuk, hogy a munka-
viszonyok végét 70-80%-ban személyes ellentétek motiválják, de az mindig ered valahonnan. A sima 
unszimpátia a legritkább, inkább érdekellentét, szakmai vita, ami majd személyes ellentétté válik – 
hacsak nem egy jól kivitelezett mobbing áldozata az illető, de ezzel a kérdéssel erre is fény derülhet.

Amikor ezt a kérdést olyan ember teszi fel, akinek ezzel racionális célja van, a válaszokat is racionálisan 
fogja értékelni. Állásinterjú-stratégia kialakításakor csak arra készülhetünk, hogy a kérdezőnek racio-
nális céljai vannak. Tehát a válaszokat is úgy építjük fel. A válaszból ki kell derülnie, hogy mi az, ami 
téged már távozásra késztet, mi az a pont, amikor betelik a pohár. Ha mindenhol hasonló az indokod, 
akkor az egy újabb kérdést vethet fel. 

A lényege az ilyen témájú kérdezősködésnek az, hogy kiderítse, mennyi ideig bírod egy helyen általában, 
mi vezet oda, hogy már nem vagy elégedett. Mintákat keres, és ha talál, és tudja, hogy nála ilyen gondod 
nem lesz, akkor te megfelelő ember leszel, úgymond „illeszkedsz majd a csapatba”. 

Tipikus felmondási okok, amiket nekem őszintén el mer mondani egy álláskereső, és amikre ki kell 
találni a „tálalást” és/vagy azt, hogyan ne kerüljön újra ilyen helyzetbe:

1. Túlterhelték feladatokkal, nem bírta
Egy „mezei” döntéshozónak az jön le ebből, hogy nem bírja a kemény munkát, nem választom! Az 
én nézőpontomból ez azt jelenti, hogy nem tud nemet mondani, valamiféle megfelelési vagy egyéb 
belső(!) kényszerből hagyja magát túlterhelni. Ráadásul ez általában lelkiismeretes, okos emberek prob-
lémája, akik azt akarják, hogy jól menjenek a dolgok, ezért hoznak áldozatot – teljesen feleslegesen. A 
tálalás tehát itt inkább lehet az, hogy a cégben a munkakörök nem voltak megfelelően megszervezve, 
és ez ennyi idő után kaotikussá tette a munkáját. Lehet példát is hozni, de csak olyat, amiből nem derül 
ki üzleti titok. Így már a „mezei” döntéshozó is láthatja, hogy tanult a dologból, mi több ismer olyan 
munkaszervezési hibákat, amit, ha nem követ el újra, hatékony lesz – és így az ő részlege/cége is, ahová 
felveszi. Aztán persze meg kell tanulnod nemet mondani, priorizálni, elengedni ügyeket.

2. Nem volt már elég a fizetés
Ez egy racionális indok, értjük. Néha az inflációkövető fizetésemelés mellett elmegy a piac, már jóval 
többet ér az a fajta munka a piacon, mint amit te kapsz. Kértél-e fizetésemelést? Ha igen, miért nem 
kaptál, ha nem, miért nem kértél? Ezek az én kérdéseim, a munkáltatót is hasonló dolog fogja érdekelni: 
szólsz-e, ha bajod van, vagy egyszer csak felmondasz…

3. Nem volt előrelépési lehetőség
Ezt is elég könnyű megérteni, de… kis cégben nem nagyon szokott lenni, nagyobb cégben inkább van 
belső váltásra is lehetőség. Volt-e? Próbálta-e? Mi számít nálad előrelépésnek? Egy szakmai képzéssor 
biztosítása, egy kinevezés, egy egyéni projekt vagy az, ha egy beosztottat rendelnek melléd?

Összefoglalva: ha értjük, miért teszik fel ezt a kérdést, előnyünkre fordíthatjuk, és arra is használhatjuk, 
hogy számunkra megfelelő munkahelyre kerüljünk, ahol hosszú távon jól érezzük magunkat.

Jobangel 
www.cvonline.hu

www.cvonline.hu

 Több mint 6000
álláshirdetéssel

várjuk!  



www.videki info.hu 7HÍRÖS

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: Lapcom Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Terjesztési területek:
Kunszentmiklós, Szabadszállás, Kiskőrös, 

Soltvadkert, Kecel, Orgovány, Ladánybene, 
Kerekegyháza, Ágasegyháza, Tiszakécske, 

Lakitelek, Nyárlőrinc, Izsák

További lerakati pontok:
Felsőlajos, Kunbaracs, Kunadacs, 

Fülöpháza, Fülöpszállás, Csengőd, Páhi, 
Tabdi, Kunszállás,  Kaskantyú, Bócsa, 
Tázlár, Bugacpusztaháza, Szentkirály, 

Soltszentimre, Fülöpjakab, 
A hirdetések tartalmáért  

felelõsséget nem vállalunk!

I N G A T L A N

KECSKEMÉT,  Bercsé-
ny i  u tcában 100 nm-es 
nappa l i+étkezős ,  3  szo-
bás ,  e rké lyes ,  lakás  e l -
adó.  I rányár :  46 MFt  Te l . :  
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Fecske u tcában 
80 nm-es konyha+étkezős , 
3  szobás ,  e rké lyes  lakás  e l -
adó.  I rányár :  38 MFt  Te le-
fonszám:  +36 70 686 5148

KECSKEMÉT,  Vágó u tcá-
ban 77 nm-es,  ké tsz in tes ,  2 
szobás ,  e rké lyes ,  fe lú j í to t t 
lakás  e ladó.  I rányár  29,9 
MFt  Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Homokbányá-
ban 29 nm-es,  1  szobás , 
fe lú j í to t t ,  c i rkó  fű tésű la-
kás  e ladó.  I rányár :  14,9  MFt 
Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Árpádváros-
ban,  55 nm-es,  2  szobás 
tég la  lakás  e ladó.  I rány-
ár :  22,9  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 686 5150

HETÉNYEGYHÁZÁN 100 nm, 
3 ,5  szobás  csa lád i  ház  e l -
adó.  I rányár :  40 MFt  Te l . : 
+36 70 686 5148

KECSKEMÉT,  Rendőr fa lu-
ban,  245 nm-es 4  szobás , 
ké tsz in tes ,  szép csa lád i  ház 
e ladó.  I rányár :  54,9  MFt 
Te l . :  +36 20 914 3929

KECSKEMÉT,  Pető f i -
városban,  126 nm-es 4  szo-
bás  sorház ,  280 nm-es te l -
ken e ladó.  I rányár :  39,5  MFt 
Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Szarkásban, 
1 .870 nm te lken,  beton 
a lapra  épü l t  18  nm-es té l i -
es í te t t  faház  e ladó.  Közmű-
vek bekötve .  I rányár :  4  MFt 
Te l . :  +36 70 337 9742

A BRILL  Kf t .  ú j  munkatársat 
keres   GÉPJÁRMŰ FÉNYEZŐ 
ÉS FÉNYEZÉS ELŐKÉSZÍTŐ 
munkakörökre .  Öné le t ra jzo-
kat  a  aba laska@br i l lk f t .hu 
c ímre  kér jük  kü lden i .  

SZAKKÉPZETT v i l lanysze-
re lő t  keresek Kecskemét-
re .  K iemel t  bérezésse l !  E rnő 
Bauv i l l  K f t .  Te le fonszám: 
+36 30 316 9620 

BŐVÜLŐ csapatunkba Bács-
K iskun és  Pest  megyé-
ben,  va lamint  Budapest-
re  ingat lanér tékes í tő t  ke-
resünk.  Je lentkezés :  in fo@
simoningat lan .hu  

FÜLÖPSZÁLLÁSON 2 szobás 
csa lád i  ház  e ladó!  Érdek lőd-
n i :  06/30-453-8295  

KECSKEMÉT,  Sze le i fa luban 
344 nm te lken,  75 nm,  3 
szobás ,  tég la  csa lád i  ház 
e ladó.  I .á r :  20 ,9  MFt  +36 30 
616 0663

NAGYKŐRÖSÖN,  231 nm te l -
ken,  2 ,5  szobás ,  2  sz in tes 
sorház  garázzsa l ,  nagy  te-
rassza l  e ladó.  I .á r :  16 ,95 
MFt  +36 30 616 0663

HELVÉCIÁN,  1  HA terü le-
ten  105 nm,  fe lú j í to t t  ta-
nya ,  400 nm gazdaság i  épü-
le t te l  e ladó.  I .á r :  17 ,9  MFt  
+36 30 197 6543

HELVÉCIA  kü l te rü le tén  4 ,2 
Ha terü le ten ,  120 nm fe lú j í -
tandó tanya,  108 nm fedet t 
sz ínne l  e ladó.  I .á r :  10 ,9  MFt 
+36 30 197 6543

KECSKEMÉT Törökfá iban 
7100 nm te lken 2+1 szobás 
tanya,  2  nagy  mel léképü le t , 
garázs  e ladó.  I .á r :  13 ,9  MFt 
+36 30 616 2143

KECSKEMÉT,  V i l lanegyed 
köze l i  3  szoba,  magasfö ld-
sz in t i ,  fe lú j í tandó 73 nm la-
kás  e ladó.  I .á r :  22 ,5  MFt 
+36 30 616 2143

KECSKEMÉT Katona J .  u t -
cában 35+45 nm fe lú j í to t t , 
be lső  udvarban ta lá lható 
öná l ló  ház  e ladó.  I .á r :  25 ,3 
MFt  +36 30 576 9476

KECSKEMÉT,  Szarkásban 
3000 nm kü l te rü le t i  részen 
200 nm,  kétsz in tes  csa lá-
d i  ház  e ladó.  I .á r :  19 ,6  MFt 
+36 30 576 9476

K I A D Ó

KATONATELEPEN, 70 nm-es 2 
szobás ház kiadó. Ár: 100.000 
Ft/hó Tel: +36 70 686 5150

KECSKEMÉT,  Nagykőrös i  u t -
cában 55 nm-es,  2  szo-
bás ,  fö ldsz in t i ,  igényes  be-
rendezet t  i roda  k iadó.  Ár : 
140.000 F t /hó  Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Be lváros  köze-
lében 52 nm-es 2  szobás , 
igényes  lakás ,  garázzsa l  k i -
adó.  Ár :  110.000 F t /hó  Te l : 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Pető f i  u tca 
környékén 36 nm-es üz le t 
k iadó.  Ár :  80 .000 F t /hó  Te l : 
+36 20 914 3929

KECSKEMÉTEN,  I r iny i  u tcá-
ban 55 nm-es 2  szobás  tég-
la  lakás  k iadó.  Ár :  110.000 
F t /hó  Te l :  +36 20 914 3929 

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

V IDÉKEN és  Kecskeméten, 
ha  házát  e l  szere tné  adn i , 
keressen!  Te le fonszám: 
+36 70 337 9742

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

KECSKEMÉT Már iavárosban, 
e ladó HÁZAT keresek!  Ho l-
ló  Mónika  Te le fonszám: 
+36 20 914 3929

KERESEK Kecskemét  Mű-
ker t ,  Szécheny ivárosban la-
kást  20-22 MFt  ér tékben. 
+36 30 576 9476

A D Á S - V É T E L

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádo-
gos  gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú-
rógépet ,  gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO 
hegesz tő t ,  műszerészesz-
tergát ,  marógépet ,  komp-
resszor t ,  inver ter t ,  k is  gé-
peket .  +36 70 624 5475 

S Z O L G Á L T A T Á S

 REDŐNY szerv iz !  Lesza-
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 

KONYHÁK,  gardróbok méret-
re  kész í tése  kedvező áron.  
a s z t a l o s k e l l @ g m a i l . c o m 
asz ta loske l l / facebook +36 
70 677 2577 

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

 R E D Ő N Y K É S Z Í T É S ,  t e l j e s 
körű jav í tás ,  gurtn icsere . 
Precíz  munka,  kedvező ár . 
+36 20 624 1272,  +36 70 
265 6065 

Á L L A T

18 hetes  Tet ra  SL  to jóh ibr id 
jé rce  kapható  Kecskeméten: 
2 .000 F t /db .  Te le fonszám: 
+36 20 941 5540 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

 MOHAR és szudáni  fűmag 
e ladó :  20 .000  és  40 .000 
Ft/100kg +36 20 941 5540 

O K T A T Á S

 OKJ-S da jka  képzés  in-
du l  február  végén Kecske-
méten,  ó rák  szombaton-
ként ,  k ido lgozot t  tananyag-
ga l .  rész le t f i ze tés i  lehető-
ségge l .  +36 30 287 4808 

Á L L Á S T  K Í N Á L

 FESTÉSRE,  hősz igete lésre 
k e r e s e k  f e s t ő  s z a k 
m u n k á s o k a t ,  s e g é d 
m u n k á s o k a t  f e s t ő  v á l 
la lkozókat .  Józan  At t i la , 
f e s t ő ,  h ő  s z i g e t e l ő 
vá l la lkozó .  Te le fonszám: 
+36 70 508 0328 

A BRILL  Kf t .  ú j  munkatár-
sat  keres  VEVŐSZOLGÁLATI 
MUNKATÁRS (SZERVIZ  MUN-
KAFELVEVŐ)  munkakörre . 
Öné le t ra jzokat  a  aba laska@
br i l lk f t .hu  e-mai l  c ímre  kér-
jük  kü lden i .  

 GYŐR-MOSON Sopron me-
gye i  munkára  nő i -  fé r-
f i  be tan í to t t  do lgozókat  ke-
resünk azonna l i  kezdés-
se l .  Szá l lás  b iz tos í to t t . 
Qua l i ty  Job Kf t .  +36 30 709 
3150;  +36 70 236 7297
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