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STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT
A SZÍNHÁZ ÉS AZ EGYETEM
S t r at é g i a i m e g á l l a p o d á s t kö t ö t t a n e m z e t i c í m m e l k i t ü n t e t e t t K at o n a J ó z s e f S z í n h á z é s a N e u m a n n Já n o s E g y e t e m
A Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.
újonnan felépült Campusán tartott
eseményen a vállalatok vezetői
bejelentették, hogy intézményi
stratégiai partnerként népszerűsítik
egymás szakmai tevékenységét,
valamint bemutatták az együttműködés alappilléreit is.
"Egyetemünk számára kiemelt
jelentőségű, hogy a város meghatározó kulturális, művészeti intézményeivel is szakmai együttműködést alakítsunk ki. A kecskeméti felsőoktatás egyik alapfeladatának tekintjük
azt is, hogy hallgatóink sokoldalú képzése, felkészítése során a művészetek közreműködésével is
hozzájáruljunk ahhoz, hogy a bennünket választó
diákok a kultúra iránt fogékony, a színházművé-

Fotó: hiros.hu
szetre nyitott értelmiségivé váljanak. Ez az együttműködés pedig egyedülálló lehetőséget kínál arra,
hogy Kecskemét immár "Nemzeti” rangú színházának magas színvonalú, elismert szakmai munkájával hallgatóink, munkatársaink közvetlenül is

megismerkedhessenek”- mondta el a sajtóesemény felütéseként Dr. Fülöp Tamás, a Neumann
János Egyetem rektora. Cseke Péter igazgató
hangsúlyozta, hogy az Egyetemen és a Színházban
is kiemelt jelentősége van az edukáció és szórakozás kiegyenlített jelenlétének.
"Hiszünk az élethosszig tartó tanulásban és a
minőségi szórakoztatásban. Megújult marketingstratégiánkban partnerként tekintünk a város
egyetemére, valamint a társadalmi felelősségvállalás jegyében eredményes szakmai kapcsolatok
kialakítására törekszünk; fontos számunkra a Z
generáció, hiszen ők jelentik a kultúrafogyasztó
közönség következő bázisát. Közös pontnak
tekinthetjük továbbá, hogy 2020 új minőségben,
új kihívásokkal indult mindkét intézmény életében.
Reményeink szerint, az egyetemi hallgatók száma
évről évre növekedik majd teátrumunkban is.
Arról, hogy milyen lépésekkel közeledik az egyetemista közönséghez a teátrum, Réczei Tamás,
a Katona József Színház művészeti vezetője
számolt be.
A cikk folytatása a hátoldalon olvasható.
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Egészség

NAGYSZÍNHÁZ
Anna Karenina
február 11. 19:00 Páger A. b.
február 12. 17:00 Bajor G. b.
február 14. 19:00 Bessenyei Gy. b.
február 15. 15:00 Honthy H. b.
február 15. 19:00 Arany J. b.
február 19. 19:00 Kiss M. b.
február 25. 19:00 Dajka M.b.
Péter és a farkas
február 19. 15:00 Janikovszky É. b.
február 25. 11:00 Lázár E. program
február 25. 15:00 Bartók B. b.
február 27. 15:00 Szabó L. b.
február 28. 11:00 Óvodás b.
február 28. 15:00 Lázár E. program
február 29. 11:00 Családi bérlet

Illatszertár
február 16. 15:00 Vízváry M. b.
február 20. 19:00 Nagy L. b.
február 23. 15:00 Gombaszögi E. b.
Aladdin és a csodalámpa
február 9. 15:00 Bérletszünet
február 18. 15:00 Lázár E. program
Chicago
február 9. 19:00 Bérletszünet
február 18. 19:00 Bérletszünet
február 28. 19:00 Bérletszünet
Mutatvány de la Danse
február 13. 19:00 Bérletszünet
február 26. 13:00 Lázár E. program
február 26. 17:00 Lázár E. program
Ballada a 301-es parcella
bolondjáról
február 21. 19:00 Németh L. b.
február 22. 19:00 Csortos Gy. b.
KELEMEN LÁSZLÓ
KAMARASZÍNHÁZ
Társasjáték New Yorkban
február 21. 19:00
Az ember tragédiája „junior”
február 20. 16:30 Ady E. b. III.
február 25. 16:30 Lázár E. program
Liliomfi
február 18. 17:00 Lázár E. program
február 19. 19:00
február 26. 17:00
február 27. 19:00
február 28. 19:00
február 29. 19:00
RUSZT JÓZSEF
STÚDIÓ SZÍNHÁZ
Amerikai Elektra
február 14. 19:00 Bemutató ea.
február 15. 19:00
február 22. 15:00
február 25. 19:00
Jelenetek egy házasságból
február 20. 19:00
február 27. 19:00
február 29. 19:00

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

Kultúra

Hétköznapok

Gyermek

KISKŐRÖSI
PROGRAMOK

Sport

Rendezvény

2020. február 3.

TISZAKÉCSKE
PROGRAMOK

Hetednapi Adventista Egyház - a nagy kérdés
Előadássorozat korunk nagy kérdéseiről.
2020.02.10. - 18.00 óra - Változás és örökkévalóság
Mi az emberiség legnagyobb kérdése? Milyennek látjuk a jövőnket?
Van-e még jövője Bolygónknak? Hol lesz a valódi otthonunk?
Városi Disznótor
2020. február 8., szombat, 7:00–23:00

2020. február 7. (péntek) 18:30
Városi Könyvtár Tiszakécske
6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos u. 40.

Reggel 7:00-kor disznópörkölés és bontás böllérek irányításával.
Reggelire sült vér.
Ebédre hurka, kolbász, pecsenye, töltött káposzta támogatói jegy
ellenében, helyben fogyasztásra és elvitelre is.
A feldolgozás folyamatosan megtekinthető:
07:00-15:00 A disznó feldolgozása, kolbász-és hurkakészítés fortélyainak bemutatása, hagyományos zsírsütés látható.
A látványkonyhán az ebéd és a vacsora a hagyományokhoz híven
készül.
Kísérő program gyerekeknek:
09.00 "kis böllérek" munkálkodása /húsdarálás, kolbászgyúrás,
töltés/
10 órától kézműves foglalkozás keretében 3-10 éves gyerekekkel
„malackodunk” a Pátriában (előzetes bejelentkezés szükséges
Művelődési Központban)
Zenés-táncos toros lakoma a Művelődési Központban
18:00-tól kezdetét veszi egy igazán jó hangulatú, bőséges lakoma
helyben készült disznótoros ételekkel, élőzenével, nótázgatás a
Szamba zenekarral
Amit kínálnak: orjaleves, főtt hús zmácsenkával, töltött káposzta,
sült hurka, kolbász, disznótoros pecsenye, szilvalekváros hájas
sütemény
Vacsora támogatói jegyek megvásárolhatók elővételben: 4.000 Ft/fő
áron Rákóczi úti dohányboltban (6200 Kiskőrös, Rákóczi út 68.)
Petőfi Sándor Művelődési Központban, János Vitéz Látogatóközpontban.
Vacsora jegyek a lakoma napján a helyszínen 17 óráig válthatók.
A hideg időjárás se riasszon el senkit, a Pozsonyi utcai program
teljes időtartama alatt lehetőséget biztosítanak pálinka, valamint
forralt bor fogyasztására térítés ellenében.
A Petőfi Sándor Művelődési Központban
FELNŐTT TÁRSASTÁNC TANFOLYAM várja azon érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a klasszikus, valamint
latin-amerikai táncokkal (mint
például az angol és bécsi
keringők, a Cha Cha Cha vagy
a Rocky).
Vigye el párját, barátját,
ismerősét és legyen tagja a
lelkes kis csoportnak, mely
minden csütörtökön 18-19 óra
között tartja táncóráit a művelődési központ emeleti galériájában.
Kezdő és gyakorlott párok jelentkezését egyaránt szívesen fogadják.
Bővebb információ a helyszínen kérhető, ifjabb Dulai Györgynél.
Várják jelentkezésüket, mert táncolni jó!

További információ:
www.kiskoros.hu
https://www.facebook.com/psmuvkozpont/

február 14. 17.00
Bardócz L. Csaba szerelmes koncertestje
a Városi Könyvtárban
A belépés díjtalan!
február 16. 16.00
Ókécskei Zenés Esték
Karasszon Dénes (gordonkaművész) és Várallyay
Ágnes (zongoraművész) kamarakoncertje
Helyszín: Református templom
február 22. 17.00 EXKLUZÍV koncert a Városi Könyvtárban!
Blues gitárduó érkezik Spanyolországból (Barcelona)
Fellép a Los Peligrosos Gentlemen
A belépés díjtalan!

február 29. 18.00 Magyar népi pajzán mese
Fabók Mariann előadása az Arany János Művelődési Központban
Részletek hamarosan!
március 20. 18.00 Megyünk a levesbe
Hadházi László önálló estje az Arany
János Művelődési Központban
Műsorvezető: Lakatos László
Jegyvásárlás: www.jegy.hu vagy a helyszínen január 29-től
március 28. 19.00 KÖRÚTI SZÍNHÁZ: MESEAUTÓ
Helyszín: Arany János Művelődési
Központ
Részletek hamarosan!
A Művelődési Ház ezúttal arról is szeretne tájékoztatni mindenkit, hogy az intézmény felújítása miatt a könyvbörzéket be
kell zárniuk egy időre. Az újranyitásról
és az esetleges új helyszínről az Álomfogó Alapítvány facebook oldalán találhatnak majd bővebb információt.

További részletek:
https://www.tiszakecske.hu/programok/
Tiszakécske, Béke u. 140.
Tel: 06 76/441 250; 540 330; 06 20 503 60 44

www.videkiinfo.hu 
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Kultúra
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BARACK THERMAL RESORT
TISZAKÉCSKE PROGRAMJAI
BABAÚSZÁS
3 hónapos kortól
3 éves korig
Minden héten kedden
9:00-10:00 között.
Az úszás cél és eszköz a
gyermeknevelésnek a folyamatában. A vízben történő mozgások jóval hatékonyabbak, mint a szárazföldön végzettek. Az úszás szemben más sportágakkal a technikai képzés már kisgyermek korban
megkezdhető, mivel az egyszerű keresztezett ciklikus mozgások szerkezete és a kúszó-mászó mozgás hasonló.
Hatása a szervezetre:
-Fejleszti a nagy és a finom motorikumot, az idegizom koordinációt
-Stimulálja az idegrendszert
-Erősíti az immunrendszert
-Jó hatással van az izomzatra, fokozza a vér oxigén ellátását
-Növeli a tüdő vitális kapacitását
Egyéb jótékony hatásai:
-Önbizalom növekedés
-Személyiség fejlesztés
-Egészség megőrzés
-Koncentráció, koordináció segítése

FARSANGI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
2020. február 22.
18:00 Szaunaprogram (Orosz hangulat
a Finn szaunában)
19:00 Szaunaprogram (Caffé Russia a gőzben)
20:00 - Filmvetítés a termál medencéből

Gyermek

Sport

Rendezvény
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LAJOSMIZSE
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMOK

A fürdő ezen a napon éjfélig tart nyitva!
A jelmezben érkező vendégek ajándékot kapnak!
STÍLUSOS BARACK - LAKATOS MÁRKKAL
2020. március 7.
Nőknek, nőkről és divatról a Nők Napja alkalmából!
Vegyen részt egy igazán izgalmas előadáson a stílus és divat jegyében. Majd mindezt koronázza meg
egy izgalmas, rövid divatbemutatóval, ahol az IL
NIDO ruhaüzlet, Olaszországból érkezett tavaszi
kollekcióját tekinthetnek meg a vendégek.
A bemutatót követően lehetőség van Lakatos Márkkal beszélgetni és meghallgatni személyes tanácsait,
valamint a megtekintett ruhákat megvásárolni.
A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet megtehetnek a 06 76 541 100-as telefonszámon.

További információ:
https://barackresort.hu/

ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
Új félév és új lehetőségek várják megyénk szorgalmas diákjait, hiszen 2020. január 15től ismét pályázhatnak a „BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” ösztöndíjprogram
keretén belül a megyei ösztöndíjra 4 konzorciumban, 27 településen.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a térségünkben élő fiatalokat anyagi támogatással is segítse, hogy befejezhessék tanulmányaikat, sikeresen elhelyezkedjenek megyénkben és az általuk kitűzött célok valóra válhassanak.

OLVASÓ DERBI 2020
Olvassátok be magatokat és osztályotokat egy osztálykirándulásba!
4-8. évfolyamig 2020. február 1-től
I. helyezett: 50.000 Ft
II. helyett: 30.000 Ft
III. helyezett: 20.000 Ft
Pontgyűjtés: 2020. március 28-ig
Keressétek a részleteket osztályfőnökeiteknél, magyartanáraitoknál
és a városi könyvtárban!
Dr. KÁDÁR ANNAMÁRIA
előadása Lajosmizsén
2020. február 12. 18:00
Az önbecsülés és küzdőképesség
fejlesztése gyermek- és felnőttkorban.
Helyszín: Lajosmizse Város
Művelődési Háza és Könyvtára,
Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Jegyek egységesen 2.300 Ft-os
áron kaphatók a helyszínen és
online, a www.nyitottakademia.hu
oldalon

Igyekszünk továbbá a helyi vállalkozásoknak is jól képzett, helyi szakembereket biztosítani. Mindezek
mellett fontos szempontnak tarjuk a megyei fiatalok identitástudatának erősítését, hiszen számtalan lehetőség kínálkozik számukra térségünkben.

FARSANGI TÁNCHÁZ
2020. február 15. 17.00

Összesen 27 településén van lehetőség a megyei ösztöndíjprogram támogatását igényelni, amely települések egyikén állandó lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen a pályázó. Emellett fontos, hogy a felhívásban szereplő preferált szakmák valamelyikét tanulják a diákok és az előző aktív félévük elérje legalább
a hármas átlagot. A megyei ösztöndíjprogram beadási határideje: 2020. március 1.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Szomszédolás disznótorral, kirakodó vásár, gyerekprogramok,
kulturális műsor
2020. február 15. 8-17 óráig

A sikeres pályázók havonta akár 50.000 forintban is részesülhetnek. Az előző felhívások eredményeként
már 128 495 000 forint gazdára talált a 4 konzorciumban.

LAJOSMIZSE STAND UP
COMEDY TURNÉ
(Trabarna, Magyed, Orosz
György)
2020. február 24.
Helyszín: Lajosmizsei Városi
Művelődési Ház és Könyvtár
(Szabadság tér 12.)
Jegyek elővételben a Lajosmizsei
Városi Művelődési Ház és
könyvtárban vagy online a www.
standupcomedy.hu oldalon
Jegyár elővételben: 3.300 Ft, az
előadás napján 3.500 Ft

Érintett települések: Tiszakécske, Lakitelek, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszaug, Bugac, Bugacpusztaháza,
Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank, Apostag, Dunaegyháza,
Kunadacs, Kunszentmiklós, Kunpeszér, Szalkszentmárton, Tass, Drágszél, Dunapataj, Dunavecse, Harta,
Homokmégy, Miske, Solt.
Mivel 3 konzorciumi területen (Kunszentmiklós és térsége, Solt és térsége, Tiszakécske és térsége) a pályázat uniós finanszírozásának utolsó félévéhez értünk, így a következő hetek és hónapok feladata, hogy a
megyei önkormányzat a települési önkormányzatokkal és a vállalkozásokkal együtt gondolkodva folytassa az ösztöndíjprogramot.
Arra kérjük a helyi vállalkozókat, hogy vegyenek részt a közös munkában annak érdekében, hogy a későbbiekben olyan, jól képzett szakembereket alkalmazhassanak a megyei cégek, akik magas színvonalú
szakmai tudás birtokában állnak.
Szank és térsége esetében pedig már ebben a félévben útjára indítjuk a megújult, a helyi vállalkozások
és települési önkormányzatok igényeihez igazodó ösztödíjprogramot, melynek részletes felhívása a megyei önkormányzat weboldalán érhető el.

SZULÁK ANDREA
KONCERT
2020. március 7.

Az új felhívás, illetve bővebb információ a https://www.bacskiskun.hu/oldalak/bacs-kiskunban-itthonvagy-osztondij-palyazat oldalon található, illetve az alábbi elérhetőségek egyikén:

Tárlat a könyvtár dokumentumaiból Március 15. tiszteletére
2020. március 10-20.

Trungelné Szabó Márta, ösztöndíj referens
E-mail: osztondij@bacskiskun.hu Telefon: 36-30-511-4703

Március 15. - Városi Ünnepség
2020. március 15.

Leel-Őssy Barbara, ösztöndíj referens
E-mail: osztondij@bacskiskun.hu Telefon: 06-30-788-9004

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

További információ: www.lmizsekultura.hu
Lajosmizse, Szabadság tér 12.
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KECEL
PROGRAMOK
VADÁSZ-BORÁSZ BÁL
február 8. szombat
Helyszín: Városi Könyvtár és
Művelődési Ház
NYÍRJESI ÓVODA BÁL
február 15. szombat
Helyszín: Városi Könyvtár és
Művelődési Ház
KÖZPONTI ÓVODA BÁL
február 22. szombat
Helyszín: Városi Könyvtár és
Művelődési Ház
Zenés-dalos találkozó
március 7. szombat
Helyszín: Városi Könyvtár és
Művelődési Ház
KARATE GÁLA
március 7. szombat
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Iskolai és városi ünnepség
március 13. péntek 12:45
Helyszín: Városi Sportcsarnok

www.kecel.hu

Kultúra

Hétköznapok

SZÓRAKATÉNUSZ
Február 15. 16:00-17:00
APRÓK TÁNCA - Farsangi
szokások
Kézművesség: csörögefánk sütése
Szeretettel várnak minden táncolni vágyó apróságot!
1 éves kortól, ára: 450 Ft/fő
Hétfőnként 16-17 óráig
RODOLFO Bűvészkör
Bűvészmutatványok oktatása
gyerekeknek, felnőtteknek,
kezdőknek és haladóknak!
Mikromágia elemei, mentál
trükkök, színpadi mutatványok
oktatása egyszerű kellékekkel,
átlagos kézügyesség mellett.
A foglalkozás ingyenes.
A megegyezés szerint beadott
összeget közös kellékvásárlásra fordítják.
Érdeklődni Csongrádi Bélánál
+36 30 655 63 18 telefonszámon, csongradi.bela1@gmail.
com e-mail címen, vagy a
Szórakaténuszban személyesen.

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

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

KENYÉRBŐL KELT MESE
Nagyterem
2020.02.09. 10:30

AZ ÉGIG ÉRŐ LIFT
Nagyterem
Milyen lehet egy ország, ahol
be van tiltva a mosoly, törvényellenes a nevetés, a Mosoly
Mentesítő Minisztérium
szigorú ügynökei pedig azonnal
lecsapnak a leghalkabb kuncogásra is? Mi történik, ha az egyik
gyanútlan ügynök váratlanul egy
különleges felvonó fogságába
kerül? És mi van akkor, ha ebben
az égig érő csodaliftben csupa
nagyon, de nagyon furcsa dolog
történik vele? Még olyan dolgok
is, amiken –ó, jaj- mosolyogni
kell… És hová visz vajon ez a
lift? Mi lehet a titka, amit csak
egyvalaki tudhat? Csupa olyan
kérdés, amire kizárólag az kaphat
választ, aki elég bátor, és utazásra
indul a varázslifttel emeletről
emeletre, a világ legfurább
kalandjai felé
2020.02.15. 17:00
2020.02.17. 14:00
2020.02.18. 14:00
2020.02.19. 14:00
2020.02.20. 14:00
2020.02.24. 14:00
2020.02.25. 14:00
2020.02.26. 14:00
2020.02.27. 14:00
2020.02.28. 14:00
2020.02.21. 14:00
VITÉZ LÁSZLÓ ÉS AZ
ELÁTKOZOTT MALOM
Kisterem
2020.02.16. 09:30
2020.02.16. 11:00

EDDMEGLEVES
Kisterem

Gyermek

Sport

HAMLET
Nagyterem
2020.02.20. 18:00
A SZÉKELY MENYECSKE,
MEG AZ ÖRDÖG
Nagyterem
Fabók Mancsi népszerű
vendégelőadása 50 perc
felhőtlen szórakozást kínál.
Élt egyszer, valamikor erősen
rég egy székely menyecske. De
az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek is
igen meggyűlt a baja. S tán
még ma sem szabadult volna az
asszonynép fogságából, ha meg
nem menti egy huszár...
2020.02.23. 10:30

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

2020. február 3.

SOLTVADKERT
MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMOK
Ha Te is szeretnél zongorázni tanulni jelentkezz!
január 23 - február 14.

Helytörténeti klub
február 28. 17-18 óráig

Gazda esték a Gazdakör szervezésében
február 11. 18:00-19:00
Helyszín: Művelődési Ház

STE Sportbál
február 29. 18-22:30-ig
Helyszín: Sportcsarnok

Foltvarró tanfolyam
február 12. 17:00-18:00
Foltvarró tanfolyam indul
a Gyöngyház Kulturális
Központban.
Első alkalom: február 12. szerda
17:00
Első program: ÖKO táska varrás
Tanfolyamvezetők: Dukai
Gyuláné és Nagy Anita
Az oktatás ingyenes, előzetes
regisztrációhoz kötött!
Bővebb információ: 06-78/582-582 telefonon,
személyesen a Gyöngyház Kulturális Központban.

Táncra hangoló
március 6. 18 órától
A felnőtt tánctanfolyam
résztvevőinek táncbemutatója.
Közreműködnek a
Pro-Art Alapfokú
Művészeti Iskola
versenytáncosai
Művészeti vezető:
Babenyecz Erika
Helyszín: Gyöngyház
Kulturális Központ
A rendezvény díjtalan, előzetes jelentkezéshez
kötött.

Kultúrházak éjjel-nappal
február 14 - február 16
Programsorozat a Gyöngyház Kulturális Központban
Youtubertalálkozó
február 15. 8-17 óráig
Vendég: Sajt32
Helyszín: Gyöngyház Kulturális Központ

2020.02.17. 10:00
2020.02.18. 10:00
2020.02.19. 10:00
2020.02.20. 10:00
2020.02.21. 10:00
2020.02.24. 10:00
2020.02.25. 10:00
2020.02.26. 10:00
2020.02.27. 10:00
2020.02.28. 10:00

Rendezvény

Régiós Mesenap
az Evangélikus Óvoda szervezésében
március 13. 8 órától
Helyszín: Találkozások Háza
Társastánc tanfolyam kezdőknek
március 13. 16:30-20:00-ig

VALENTIN NAPI EST Gyertyafényes vacsorával egybekötve
február 15. 14:00-20:30-ig
14:00 A társunkkal való közös mozgás új élménye
17:00 Gyertyafényes vacsora
19:00 Közös mozizás: Dolittle c. film vetítése
Megjelenés: elegáns, de kényelmes öltözékben
Az alkalom korlátozott létszámban ingyenes,
a Gyöngyház Kulturális Központban történő
előzetes regisztrációval
www.rebuildmethod.com
Szilveszter Társulat
Családi ellen
nincs orvosság
- komédia 2
részben
Ismétlő előadás
február 16.
16 óra,
február 17.
17:30
Helyszín:
Gyöngyház
Kulturális
Központ
FARSANGI
GYERMEK
DISCO
a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola és AMI szervezésében
február 21. 8-17 óráig

Varázslatos standard táncok (angol keringő, bécsi
keringő, tangó, foxtrot)
Szórakoztató latin-amerikai táncok (szamba,
cha-cha-cha, rumba, rock and roll)
A szervezők várják az érdeklődőket péntekenként.
Első alkalom: március 13. péntek
Az ifjúsági korosztálynak 16:30-18:00-ig, a felnőtt
korosztálynak 18:15-19:45-ig
Babenyecz Erika tánctanár, Pro-Art Alapfokú
Művészeti Iskola
Városi ünnepség
az 1848-as forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából.
március 15. 8:00-17:00-ig
Versmondó és Komplex irodalmi verseny
március 16. 8:00-17:00-ig
Helyszín: Kossuth Lajos Evangélikus Iskola és
AMI

További részletek:
www.soltvadkert.hu

www.videkiinfo.hu 

Egészség

Kultúra

Hétköznapok

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
PROGRAMOK

február 9. vasárnap 9.00-14.00 VÍZILABDA FIÚ BAJNOKI VÍZILABDA MÉRKŐZÉSEK
(50 méteres versenymedence)
február 14. péntek 21.00-01.00 VALENTIN NAPI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS Best of R'N'B & pop
slágerekkel (Élményzóna)
február 15-16. szombat-vasárnap 10.00-24.00 és 00.00-12.00 UNIVER 24 (50 m-es versenymedence)
február 16. vasárnap 14.00-17.30 Lány bajnoki vízilabda mérkőzések (50 m-es versenymedence)
február 16. vasárnap 14.00-18.00 FEBRUÁRI CSALÁDI NAP (Élményzóna)
február 22-23. szombat-vasárnap 9.00-11.00 14.00-16.00 VÍZILABDA RÉGIÓS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM (50 m-es versenymedence)
február 26. szerda 10.00-16.00 BM úszóbajnokság (50 m-es versenymedence)
február 29. szombat 9.00-19.00 Vízilabda Vidék II. Bajnokság (50 m-es versenymedence)
március 1. vasárnap 9.00-19.30 Vidékbajnokság, Fiú bajnoki vízilabda mérkőzések (50 m-es
versenymedence)
március 7-8. szombat-vasárnap 9.00-19.00 ÚSZÁS BÁCSVÍZ-KUPA
(50 m-es versenymedence)
március 13. péntek 21.00-01.00 MÁRCIUSI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
(Élményzóna)

Kecskemét, Csabay Géza körút 5.,
www.kecskmetifurdo.hu

IZSÁKI PROGRAMOK
SZELEKTÍV- ÉS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
február 19., szerda
március 4., szerda
FUTSAL BAJNOKSÁG
február 10. hétfő 16-19 óráig
Helyszín: Izsák Városi Sportcsarnok
Bács-Kiskun megye Futsal U15 és U17
bajnokság 11. fordulója
16:00 U15 IZSÁKI SÁRFEHÉR SE - MÉLYKÚTI SE
18:00 U17 IZSÁKI SÁRFEHÉR SE - MÉLYKÚTI SE
FUTSAL U17 TORNA
február 15., szombat 8:00 – 12:10
Helyszín: Izsáki Sportcsarnok, Izsák, Csokonai u. 16.
Bács-Kiskun megye Futsal U17FIÚ csoport izsáki
fordulója (5 csapat, 10 mérkőzés)
08:00 IZSÁKI SÁRFEHÉR SE - KEREKEGYHÁZI SE
08:25 KUNSZÁLLÁS SE - DUNAÚJVÁROS PASE
08:50 KISKUNHALASI FC - IZSÁKI SÁRFEHÉR SE
09:15 KEREKEGYHÁZI SE - KUNSZÁLLÁS SE
09:40 DUNAÚJVÁROS PASE - KISKUNHALASI FC
10:05 IZSÁKI SÁRFEHÉR SE - KUNSZÁLLÁS SE
10:30 KEREKEGYHÁZI SE - DUNAÚJVÁROS PASE
10:55 KISKUNHALASI FC - KUNSZÁLLÁS
11:20 IZSÁKI SÁRFEHÉR SE - DUNAÚJVÁROS PASE
11:45 KEREKEGYHÁZI SE - KISKUNHALASI FC
KISS FOREVER BAND KONCERT
február 21. péntek 21 órától
Helyszín: ZÖREY klub, Izsák, Dózsa György tér 4.
Rockfarsang a ZÖREY klubban, fellép a KISS
Forever Band, Európa első számú KISS tribute
bandája és a kecskeméti Mad Gun zenekar
Kapunyitás: 20:00
IX. TOPA KUPA
február 22., szombat 8-20 óráig
Helyszín: Izsák, Városi Sportcsarnok
Tóth Mihály 'TOPA' (1954 -2006) EMLÉKTORNA
Öregfiúk teremlabdarúgó torna, a 45 év feletti
korosztály részvételével
Az eredményhirdetést követően közös vacsora a
Vino étteremben.
ULTIVERSENY A BIRKÁS BORHÁZBAN
február 22., szombat 9-16 óráig
Helyszín: Birkás Bor- és Pálinkaház, 52-es főút
34-es kilométerkő

Gyermek

Sport

FUTSAL BAJNOKSÁG
március 2. hétfő 16-19 óráig
Helyszín: Izsák Városi Sportcsarnok
Bács-Kiskun megye Futsal U15 és U17
bajnokság 14. fordulója
16:00 U15 IZSÁKI SÁRFEHÉR SE NEMESNÁDUDVARI KSE
18:00 U17 IZSÁKI SÁRFEHÉR SE NEMESNÁDUDVARI KSE
FUNK&SOUL JOY - NŐNAPI PARTY
március 7., szombat 21 órától
Helyszín: ZÖREY klub, Izsák, Dózsa György tér 4.
A Funk&Soul Joy kizárólag képzett zenészekre, jazz-művészekre, és jazz-tanárokra épülő
projektzenekar, a vérbő amerikai fekete tánczene
legizgalmasabb korszakának, a nagy funk- és soulkorszaknak az újraalkotására és élvezetére.
A Nőnap előestei koncertre érkező vendégeket
pezsgővel és klubszendviccsel fogadjuk!
Kapunyitás: 20:00 Koncert kezdete: 21:00
A koncertet követően Szórát Csaba (DJ Zee)
keveri a zenét a Nőnapi bulihoz...
Beatangrock Band & Lucky Men koncert
március 14., szombat 21 órától
Helyszín: ZÖREY klub
Beatangrock Band és a Lucky Men zenekar
koncertje a ZÖREY klubban. A zenekarok repertoárjában, a saját számokon kívül még hallható:
Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, Pink Floyd, Queen,
Led Zeppelin, Rainbow, Garry Moore, Beatrice,
P.Mobil, P.Box, HBB, Bikini, Edda, Időgép és
még sokan mások.
Kapunyitás: 20:00

További információ: www.izsak.hu
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VÉRADÁS KEREKEGY-

HÁZA

KATONA JÓZSEF
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Területi Vérellátó Intézet
Kecskemét, Koháry krt. 4.
Telefon: +36 76 485 040
2020.02.10. 08:00-18:00
2020.02.11. 08:00-16:00
2020.02.12. 08:00-14:00
Kiskőrös Művelődési Ház
Kiskőrös, Petőfi tér 4.
2020.02.11. 09:00-13:00
2020.02.12. 09:00-13:00

Adj vért, és mentsd
meg három ember
életét!

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
"Nemi szerepek, kapcsolati minták és családmodellek
átalakulása napjainkban."
Kozma-Vízkeleti Dániel családpszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus előadása
2020. február 17. hétfő 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési
Ház (Kerekegyháza, Szt. István tér 12.)

V. Bor és Ulti rendezvény a Birkás Borházban
A bort sok mindennel lehet párosítani, megtesszük
ezt az ultival is!
Egy egész napos program keretében borokat
kóstolunk, és versenyszerűen ultizunk.
Előzetes jelentkezés szükséges!
PÁL UTCAI FIÚK KONCERT
február 22., szombat 21 órától
Helyszín: ZÖREY klub, Izsák, Dózsa György tér 4.
Az 1983-ban alakult Pál Utcai Fiúk (röviden:
PUF) magyar alternatív rock együtteskoncertje a
ZÖREY-ben Kapunyitás: 20:00

Rendezvény

www.kerekegyhaza.hu

KISKUNSÁGI
NEMZETI PARK
Programok,

túranaptár

Február 11. ÖTÓRAI ZÖLDTEA a Természet Házában
Találkozó: 17:00 óra, Természet Háza (Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.)
Részvételi díj: ingyenes
Természetismereti előadássorozat
Kezdés: 17:00 óra
Téma: Gyógynövények a szépség és egészség szolgálatában
Előadó: Fekete Judit, népi gyógyász
Március 10. ÖTÓRAI ZÖLDTEA a Természet Házában
Találkozó: 17:00 óra, Természet Háza (Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.)
Részvételi díj: ingyenes
Kezdés: 17:00 óra
Téma: A kígyók arisztokratája, a rákosi vipera
Előadó: a Rákosi Vipera LIFE program munkatársa
Március 14. EGYHAJÚVIRÁG TÚRA A CSODARÉTEN
Találkozó: 10:30, Ásotthalom szélén, a Gárgyán- erdő mellett
található „Ásotthalom erdei pihenő” nevű buszmegállóban
Részvételi díj: felnőtt 1000 Ft, diák és nyugdíjas 500 Ft, családi 2500 Ft
Információ, jelentkezés: Krnács György, 30/4458-293
Kora
tavasztól
őszig
egymást váltják a szebbnél
szebb virágcsodák, folyamatosan
virágpompába borítják a rétet. A
terület egyik legjelentősebb növénytani értéke
az egyhajúvirág, amely
ilyenkor
rózsaszínre
pettyezi a rétet.

További programok: knp.hu/hu/programok
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HÍRÖS

HÍRÖS

15, illetve 5 fő részére munkás szálló, apartmanok kiadók.
Fizetés havonta megegyezés
szerint. Két havi kaució szük séges! +36 70 407 2649
EGYÉB

TANYÁRA segítséget keresek
ottlakással Csongrádra! +36
30 246 5454
ADÁS-VÉTEL
INGATLAN

KECSKEMÉTEN, a Hunyadi-vá rosban 58 nm-es, 2 szobás,
sziget elt, tégla lakás eladó.
Irányár 18,6 MFt Tel.: +36 70
686 5148
KECSKEMÉT, Balaton utca 24.
alatt 2 éves, 32 nm-es, 1,5
szobás, berendezett lakás eladó. Irányár 25,5 MFt Tel.: +36
70 683 7015
KECSKEMÉT, Aradi Vértanúk
terén 54 nm, 5. em-i felújított,
erkélyes lakás liftes házban
eladó. I.ár: 19,7 MFt 30/1976539

KECSKEMÉT, Homokbányán 1
szobás újszerű 30 nm lakások
eladók. I.ár: 15,5 MFt 30/6162143

KECSKEMÉT, Petőfivárosban 54

KECSKEMÉTEN, a Mátyási utcában 47 nm-es 2 szobás, új épí tésű lakás, 24 nm-es terasszal
eladó: 39,4 MFt. Tel.: +36 20
428 4022

LAJOSMIZSÉN 55 nm, 3. em-i

KECSKEMÉTEN, a Hunyadi-vá rosban 45 nm-es, 2 szobás,
2002-ben épült fsz-i, tégla lakás, parkolóval eladó. Irány ár 20,9 MFt Tel.: +36 20 289
6598

nm, 2 szobás, erkélyes, felújí tott, 1 em-i lakás eladó. I.ár:
19,99 MFt 30/616-0663

azonnal költözhető, 2 szobás
lakás

saját

tárolóval

eladó.

I.ár: 17,65 MFt 30/197- 6539
KECSKEMÉT,

Széchenyiváros-

ban 1. em-i, erkélyes 3 szobás,
felújítandó lakás eladó. I.ár:
22,7 MFt 30/576-9476
KECSKEMÉTEN az egyetemtől
350m-re családi ház telek áron

KECSKEMÉTEN, a Balaton utcán
épülő, egyedi lakások, előjegy zésre lefoglalhatók epitosimon.
hu Tel.: +36 76 480 750

eladó. +36 30 906 68 59

KECSKEMÉT, Csokor utcában,
60 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
fsz-i lakás eladó. Irányár 24,5
MFt Tel.: +36 70 683 7015

HELVÉCIÁN 120 nm-es 3 szobás, szigetelt ház, 1.446 nm
telekkel 32,5 MFt Tel.: +36 70
686 5148

eladó. I.ár: 16,9 MFt 30/576-

N AGYKŐRÖSÖN, 71 nm-es, 2
szobás, 725 nm telken, ker tes ház 10,8 MFt Tel.: +36 70
686 5148

KECSKEMÉT, Műkert központjában 54 nm 1+1 szobás jó állapotú, földszinti lakás eladó.
I.ár:19,5 MFt 30/616-2143

KECSKEMÉT, Széchenyivárosban 51 nm, 2 szobás felújított, 2. em-i liftes lakás eladó.
I.ár:19,99 MFt 30/616-0663

KECSKEMÉT

Máriavárosban

253 nm, összközműves építé si telek 60 % beépíthetőséggel
9476
KIADÓ

KECSKEMÉTEN a Kazinczy u. 60
nm-es, 2,5 szobás, gázfűtéses
lakás kiadó Ár: 120.000 Ft/hó
Tel.: +36 70 683 7015

LAKATOS-, bádogos- és eszter gagépeket vásárolunk. +36 70
624 5475
SZOLGÁLTATÁS

 edőnykészítés, teljes körű
R
javítás, gurtnicsere. Precíz
munka, kedvező ár. +36 20
624 1272, +36 70 265 6065
ÉRTÉKBECSLÉS gyorsan: hitel,
értékesítés, vagyonmegosztás,
örökség esetén. Tel: +36 70
683 7015
 edőny szerviz! Leszakadt, nem
R
működő redőnyök teljes körű
javítása, gurtnik cseréje. +36
20 543 6161, +36 30 919 0446

AKTUÁLIS LAPSZÁMUNKAT
MEGTALÁLHATJA
A KÖVETKEZŐ
LERAKATI PONTOKON IS:
- ÁGASEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.
-B
 ÓCSA, Polgármesteri Hiv.
Művelődési Ház
Reál Élelmiszer, Kecskeméti út 14.
-B
 UGACPUSZTAHÁZA, Könyvtár
Élelmiszer üzlet, Csobolyó u. 1.
- CSENGŐD, Polgárm. Hiv.
Matyó Virágbolt, Dózsa Gy. 62.
MILÁN Bolt, Dózsa Gy u. 62.
- F ELSŐLAJOS, Polgárm. Hiv.
Élelmiszerbolt, Iskola u. 3.
- F ÜLÖPHÁZA, Polgárm. Hiv.
Ady Műv. Ház és Könyvtár
Élelmiszerbolt, Kossuth u. 4.
- F ÜLÖPJAKAB, Polgárm. Hiv.
Napsugár ABC, Alkotmány u.19.
Integrál 22., Petőfi u. 8.
- F ÜLÖPSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.
Könyvtár és Közösségi Ház
Reál Élelmiszer, Petőfi S. u. 22.
- IZSÁK, Polgárm. Hiv.
-K
 ASKANTYÚ, Polgárm. Hiv.
Könyvtár, Hunyadi J. u. 34.
„BAMBI”, Rákóczi F. u. 4.
- KECEL, Polgárm. Hiv.

MESTERBOSZORKÁNY, jöven dőmondó, rontáslevétel, szerelmi energiák, halottlátás, isteni gyógyító erővel. +36 70
434 2178

- KEREKEGYHÁZA, Polgárm. Hiv.

Á CS, tetőfedő,bádogos munkát
vállalunk, ereszcsatorna javítás készítés, Lindab lemeztető készítés +36 70 205 6088

-K
 UNBARACS, Polgárm. Hiv.,
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
Vegyesbolt, Petőfi S. u. 7.

VESZÉLYES, megdőlt, szűk helyen lèvő fák gallyazása, kivá gása! +36 30 456 0888

-K
 UNSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.
COOP Élelmiszer, Kossuth u. 16.

ÁLLAT

TOJÓHIBRID jérce Tetra SL18
hetes kapható: 2.000 Ft/db
+36 20 941 5540
OKTATÁS

 KJ-S tanfolyamok Kecskemé O
ten: Kisgyermek gondozó és
nevelő, Pedagógiai és család segítő munkatárs, Gyógype dagógiai asszisztens és Dajka
tanfolyam. Képzés szombatonként, kidolgozott tételek, rész letfizetés +36 30 287 4808
ÁLLÁST KÍNÁL

ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó villanyszerelőt és segédmunkást
keresünk Ernő Bauvill Kft. +36
30 316 9620
 LBERTIRSÁRA lapterjesztő
A
munkatársat keresünk heti 1
- 2 napos elfoglaltsággal,
lehet nyugdíjas is! Hírös
Modul Kft. +36 20 530 6488

- KISKŐRÖS, Polgárm. Hiv.
-K
 UNADACS, Polgárm. Hiv.,
Művelődési Ház
Élelmiszer üzlet, József A. u. 2.

- KUNSZENTMIKLÓS, Polgárm. Hiv.
- LADÁNYBENE, Polgárm. Hiv.
- LAKITELEK, Polgárm. Hiv.
- NYÁRLŐRINC, Polgárm. Hiv.
- ORGOVÁNY, Polgárm. Hiv.
- PÁHI, Polgárm. Hiv.
Reál Csemege, Rákóczi u. 38.
- S OLTSZENTIMRE, Polgárm. Hiv.
COOP ABC, Szent Imre út 35.
Vegyes kereskedés, Szt I. út 29.
- SOLTVADKERT, Polgárm. Hiv.
- SZABADSZÁLLÁS, Polgárm. Hiv.
- S ZENTKIRÁLY, Polgárm. Hiv.
Family Market, Kossuth u. 34.
CBA Élelmiszer, Kossuth u. 25/c
Faragóné V. Anikó Kossuth u. 9.
Mini ABC, Ifjúság u. 1.
- T ABDI, Polgármesteri Hiv.
Faluház, Kossuth L. u. 1.
ABC Szent István u. 2.
- T ÁZLÁR, Polgármesteri Hiv.
COOP 15. ABC, Árpád u. 3.
- T ISZAKÉCSKE, Polgárm. Hiv.
Arany J. Művelődési Központ

www.videkiinfo.hu 
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MOST MUTASD MEG! DE
HO GYAN?! MONDJ EGY JÓ OKOT!

K ARRIER

A l e g t ö b b e n d i á k ko ru n k b a n m e g s z e r e z z ü k e l s ő m u n k a ta pa s z ta l at u n k at, m é g i s ú g y t ű n i k , a m i ko r f r i s s d i p l o m áva l ( ú j r a ) k i l é p ü n k a m u n k a e r ő p i a c r a , a l e g k ü l ö n b ö z ő b b
v é lt va g y va l ó s f é l e l m e k s z e m b e s ü l ü n k . Va j o n k é p e s e k l e s z ü n k - e
m e g g yő z n i i s m e r e t l e n e m b e r e k e t a r át e r m e t t s é g ü n k r ő l e g y o lya n
s z a k t e rü l e t e n , a h o l a ta n u l m á n ya i n k at l e s z á m í t va a l i g , va g y e g yá lta l á n
n e m r e n d e l k e z ü n k ta pa s z ta l at ta l ?

MONDJ EGY JÓ OKOT!
Pályakezdőként talán nem tudod felsorolni a korábbi munkahelyeiden elért kimagasló sikereket – azonban a legújabb
HR trendek szerint nem is feltétlenül ez a siker kulcsa. Olyan
élénken változik a piac, olyan izgalmasan tűnnek el és
bukkannak fel új feladatok, hogy felértékelődött a készségek
szerepe. Nem az a lényeg, hogy valaki mit csinált a múltban,
hanem az, vajon képes-e a tudását alkalmazni. Valójában ezt
kell az állásinterjún megmutatnod.
Az egyik barátnőm még középiskolásként egy önkiszolgáló étteremben kasszázott. Ebben a pozícióban nemcsak a
fejszámolást tanulta meg villámgyorsan, de sokat fejlődött a
kommunikációs és a problémamegoldó készsége is. És még
valami, ami később óriási versenyelőnyt jelentett számára.
Az első napon megbeszélte vele a főnöke, hogy bár a borravalót neki fogják adni a vendégek, a pénz közös, a csapat
többi tagjának is egyformán jár: a szakácsnak a finom ételért,
a konyhalányoknak a kedves kiszolgálásért, és a takarítónőknek a tiszta mosdóért. Egy ilyen tapasztalat nemcsak
életre szóló csapatjátékos szemléletet ad; hanem kiváló példa
is, amellyel illusztrálhatod a munkahelyi csapat iránti elkötelezettségedet egy állásinterjún vagy a motivációs leveledben.
HA ÚGY ÉRZED, UTÁL AZ INTERJÚZTATÓ
Egészen biztos, hogy nem veled van problémája, nyugodj
meg. Ha úgy érzed, az interjúztató direkt “kínoz” a keresztkérdéseivel, gondolj arra, hogy ha eleve unszimpatikus lennél,
nem hívtak volna be személyes beszélgetésre.

Több mint
6 000 álláshirdetéssel
várjuk!

Egyszerűen nincs ideje egy HR-esnek arra, hogy olyan jelöltekkel bajlódjon, akik biztosan nem jók a pozícióra. Sokkal
inkább arról van itt szó, hogy próbál minél jobban megismerni
téged, ezért teszi fel ezeket a furcsának ható kérdéseket.
Lehet, hogy egyik-másik váratlanul ér, egy számodra amúgy
is feszült helyzetben, de ne feledd, a faggatózás célja, hogy
képet kapjanak rólad.

www.cvonline.hu

És persze, a HR-es is ember, a maga személyiségével – van,
aki nagyon könnyen megtalálja a hangot a jelöltekkel, és
öt perc múlva már együtt nevetgélnek, és van olyan is, aki
magának való, és az interjúd helyett inkább otthon lenne a
macskájával.

Hírös Vidéki Infó

Amiben biztos lehetsz, az az, hogy a legjobb tudásuk szerint
végzik a munkájukat, és az a céljuk, hogy betöltsék a pozíciót.
NEM HÍVTAK VISSZA, SZÓVAL MÉGISCSAK UTÁLTAK
Az interjú végén valószínűleg azzal váltok el, hogy megbeszélitek, 1-2 hét múlva jelentkezik az interjúztatód. Nyugodtan
kérdezz vissza, hogy keresheted-e te is őt – és ha rábólint,
bátran hívd is fel, ha az ígért visszajelzés elmarad. Ha tetszik
a cég, és szívesen dolgoznál ott, merj egy kicsit tolakodni érte.
És ha már proaktivitás: az interjúról hazaérve nyugodtan küldj
egy e-mailt, amelyben megköszönöd, hogy rád szánta az
idejét – ezzel még frissében ráerősíthetsz a jó benyomásra,
amit a találkozón keltettél.

Forrás: cvonline.hu Szerző: Mucsi Boglárka
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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 hirdetések tartalmáért
felelõsséget nem vállalunk!

7

8

HÍRÖS

2020. február 3.

A c í m o l da l i c i k k f o ly tatá s a
A közel tíz éve indult egyedülálló kezdeményezést, miszerint
kreditért színházi előadáson vehetnek részt a hallgatók, felelevenítettük, és egy magasabb szintre emeltük. A következő
szemesztertől immáron mind a négy karon lesz lehetőség
szabadon választható modulként felvenni a limitált fővel
működő színházi kurzust. Most először, egyetemi bérletkonstrukciót is hirdetünk, 2 nagyszínházi és egy szabadon válaszható
kisszínházi előadást kínálunk a bérletben. Szorosabbra fonjuk a
kapcsolatot a hallgatói érdekképviselettel, a Hallgatói Önkormányzattal is. Szeretnénk nyereményjátékokkal és rendezvényeken való részvételekkel intenzívebben jelen lenni az egyetemista korosztály életében, valamint évadonként két alkalommal
a színházi előadótermekbe egy-egy produkciót elhozni.
A Színház egyfajta magatartásváltozás célzó kampányként
tanévenként 4 darab színházi bérlettel támogatja a legkiemelkedőbb tanulmányi átlaggal rendelkezdő hallgatókat az
egyetem négy karáról, amelyet az egyetemi tanévnyitó ünnepségen, ünnepi keretek között adunk majd át – részletezte a
Színház vállalásait a kurzus ötletadója, Réczei Tamás. "A jövő

EGYRE JOBBAN HASZNÁLHATÓ
A KECSKEMÉTI BUSZOK KÖZLEKEDÉSÉT FIGYELŐ ALKALMAZÁS
Ja n uá r ó ta a k e c s k e m é t i ú j h e ly i já r at o k m o z g á s át l e h e t
n yo m o n kö v e t n i e g y a l k a l m a z á s s e g í t s é g é v e l . A z u ta s o k
e z e n k e r e s z t ü l tá j é ko z ó d h at n a k a já r at o k i n d u l á s á n a k
é s é r k e z é s é n e k p o n t o s i d ő p o n t ja i r ó l .

nemzedékeit nevelő szakembereink akkor fogják majd a gyermekeket a művészetek - ezen belül a színház látogatására,
- szeretetére nevelni, ha ők maguk is színházba járó, a kultúra
és művészetek iránt érdeklődő értelmiségiek lesznek. A színházzal közös célunk, hogy a leendő értelmiségi fiatalok látogassanak előadásokat, találkozzanak színészekkel, maguk
is vásároljanak bérletet, azaz a kultúra felé nyitott, gondolkodó emberekké formálódjanak – foglalta össze a fentieket
Dr. Rigó Róbert, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző
Karának dékánja.
Török Katalin, Kecskeméti Katona József Színház

Január óta az új helyi járatok mozgását lehet nyomon követni egy alkalmazás segítségével.
Az utasok ezen keresztül tájékozódhatnak a járatok indulásának és érkezésének pontos
időpontjairól. Az alkalmazás a közlekedési társaság meglévő rendszeréhez illeszkedően, az
abban lévő adatokkal működő internetes utastájékoztatási szolgáltatást biztosít. Az alkalmazás a három legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező böngésző (Google Chrome,
Internet Explorer, Firefox) legfrissebb verziójára optimalizált, mobil és asztali eszközökön
egyaránt használható felülettel rendelkezik. A helyi buszoknak egyelőre 50 százaléka érhető
el az alkalmazás segítségével, de a járatok száma folyamatosan növekszik.

Az alkalmazás a https://menetrend.kecskemet.hu/app/
schedules/20200127/tracks, címen érhető el.
Forrás: hiros.hu

