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Babás délelőtt a könyvtárban
Minden hónap első csütörtökén 
10 órától 
Versek, mondókák énekkel, 
gitárral 3 éves korig. Várják a 
gyermekeket s az őket kísérő 
szülőket! 
A részvétel ingyenes. 
Előzetes bejelentkezés: 76/555-
323, vamaria@lmizsekultura.hu

ELŐZETES!
Gyermek-agykontroll tanfolyam
2018. november 3-4.
Szeretettel várják a  7-14 éves 
gyermekeket!
Helyszín: Művelődési Ház, 
Lajosmizse, Szabadság tér 12.

"Ha a világon minden 8 éves 
gyereket megtanítanának 

meditálni, egy generáción belül 
eltűnne az erőszak a Földről" 

(Dalai Láma)
Mit "tanul" a gyermek 2 nap alatt?
Gyorsan hatékonyan tanulni, 
ellazulni (levezetni a dühöt, 
stresszt), nagytakarítani a 
gondolataiban (a negatívat 
pozitívvá változtatni), fele-
lősséget vállalni/kiállni 
önmagáért, az egészségéért 
(szavaiért, tetteiért), problémáit 
megoldani...
A tanfolyam játékos, interaktív, 
sok mozgással mindkét nap 
9-16 óráig.
Ára: 22.000 Ft/fő, testvérek 
egyidejű részvétele esetén 
18.500 Ft/fő, ismétlő 7.000 Ft/fő
Oktató: Makra Zsuzsanna, 30/748-
6914, zsu.makra@gmail.com

SZAKKÖRÖK
Ékszerkészítő szakkör
Ékszerkészítés különféle anya-
gokból
Időpontok: október 20., 
november 17., december 8. 
(havi egy szombat 14 órától)
Anyagköltség: 1000 Ft/fő/alkalom

Foglalkozásvezető: Czigány 
Erika ékszerkészítő

Kerámia szakkör
Időpontok: november 17., 
december 1. (havi egy szombat 
14 órától)
Vezeti: Vinnainé Csurpek 
Ágnes fazekas
Anyagköltség: 1000 Ft/fő/
alkalom
Info: 30/984-5211

Papírfonó szakkör
Időpontok: október 20., 
november 24., december 15. 
(havi egy szombat 14 órától)
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Részvétel díjtalan!

Patchwork Klub
Időpontok: október 13., 
november 24., december 8. 
(havi egy szombat 14 órától)
Részvétel díjtalan!

Tűzzománc szakkör
Skultéti Árpád képzőművész 
vezetésével sajátíthatják el a szak-
körtagok a tűzzománc technikákat.
Szombatonként 9 és 14 órakor
Időpontok: október 13., 
november 10., november 24., 
december 8.
Szakkördíj: 1.500 Ft/alkalom

Fabrikáló
Kreatív kézműves foglalkozás
Időpontok: november 24., 
december 8. Kezdés 9 órakor.
A foglalkozáson való részvétel 
200 Ft/alkalom/fő

Zenés foglalkozás Gazsival
Időpontok: november 17., 
december 15. (Kezdés 10 órakor)

A szakkörök helyszíne: 
Művelődési Ház, Lajosmizse, 
Szabadság tér 12. 
Az időpontváltoztatás jogát 
fenntartják!

További programok: 
www.lmizseklultura.hu

GYERMEKPROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

KECSKEMÉT

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY

APRÓK TÁNCA PROGRAMOK
október 20. szombat KUKORICAMORZSOLÓ
Kézművesség: játékok csutkából

november 3. szombat MÁRTON NAP
Kézművesség: agyagliba készítés

november 17. szombat JELES NÉVNAPOK
Kézművesség: citromos linzer sütése

december 1. szombat ADVENT
Kézművesség: agyag gyertyatartó készítés

december 15. szombat KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
Kézművesség: mézeskalács sütés és gyertyakészítés viaszlapból

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

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

Tel.: 76/481-469

TOUREX SPA
Wellness- és Gyógyturisztikai kiállítás
és Országos Természetgyógyász Napok

Időpont: 2018. november 17-18.  (szombat-vasárnap)
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ
Ünnepélyes megnyitó: 2018. november 17. szombat 10 óra
Megnyitja: Dr. Szeberényi Gyula Tamás - Kecskemét Megyei Jogú 
Város alpolgármestere 
A rendezvényt a Kecskemét Megyei Jogú Város támogatja

A kiállításra és az előadásokra a belépés INGYENES!

Díszvendég: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
A mentális egészségügy nemzetközi megfigyelő szervezete

A rendezvényen helyet kapnak gyógyfürdők, gyógyszállók és egyéb 
wellness szolgáltatók. Kiváló szakemberek állnak a látogatók 
rendelkezésére: természetgyógyászok, kineziológus, gyógynövény 
szakértő, grafológus, gyermekrajz elemző, asztrológus, számmisz-
tikus, állapotfelmérők, csontkovács, alternatív mozgás- és masszázs 
terapeuta, reflexológus.

Bővebb információ:  www.programturizmus.hu 
Székely Zsolt 06-30/983-6222

ÁLLATBARÁT PLAKÁT-
PÁLYÁZAT 2018

ÉRTÉKES DÍJAZÁSSAL

Az Orpheus Állatvédő Egyesület alkotói pályázatot hirdet "Állat-
barát Plakátpályázat 2018" címmel, melynek célja az állatsze-
retet és a felelős állattartás népszerűsítése, a környezettudatosság 
fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. az állatvédelem. A 
pályázók pozitív vagy negatív példák bemutatása révén elkészített 
alkotásokkal nevezhetnek. 
Az alkotó témája lehet pl. a házi kedvencek vagy a gazdasági állatok 
tartása, a cirkusz, az állatkert, a vadászat, a prémtermelés, az állatkí-
sérletek, a sintértelepek, vagy egyéb témakör. A pályamű készülhet 
A4/A3 méretben, a plakát készítési technikája (pl. rajz, festmény, 
kréta, egyéb) szabadon választható.

• A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, 
címét, életkorát, telefonszámát, e-mail címét, iskolája elérhetőségét, 
a pályamű címét. A 14 év alattiak a gyermek, a 14 év felettiek a fiatal  
felnőtt életkori kategóriába kerülnek besorolásra.

• Az elkészített pályázati anyagok postára adási határideje 2018. 
október 26.

• Értékes díjazás: a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt alkotások 
készítői között 500 ezer forint értékben kerülnek díjak kiosztásra.

• Beküldési cím: Orpheus Állatvédő Egyesület "Plakátpályázat 2018", 
6701 Szeged, pf,: 929.

A pályamű kötelező melléklete egy, a pályázatot beküldő nevére és 
címére megcímzett, bélyeggel ellátott, közepes méretű válaszboríték!

Figyelem: alkotói közösségek, osztályok, csoportok a pályamunkáikat 
KÖZÖS BORÍTÉKBAN is beküldhetik!

A legsikeresebb (díjazott) alkotók 
egyenként kiértesítésre kerülnek, 
a pályázat teljes kiírása és az 
eredménye a www.zug.hu Állat-
barát Web Kuckó oldalon kerül 
ismertetésre.

Alkotásra Fel!

Orpheus Állatvédő Egyesület

KATONA 
JÓZSEF 

SZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ
A beszélő köntös
október 9. 19:00 Dajka Margit b.
október 10. 19:00 Kiss Manyi b.
október 12. 19:00 Blaha Lujza b.
október 13. 19:00 Arany János b.
október 18. 19:00 Apáczai Csere 
János b.
október 19. 19:00 Bessenyei Gy. b.
október 20. 19:00 Berky Lili b.
október 25. 19:00 Nagy László b.
október 26. 19:00 Németh László b.
október 27. 15:00 Honthy Hanna b.
október 31. 19:00 Latabár K. b.

Jancsi és Julis
október 10. 15:00 Grimm bérlet 
- Bemutató
október 11. 15:00 Mikszáth K.b.
október 17. 15:00 Illyés Gyula b.
október 18. 15:00 Móra Ferenc b.
október 24. 15:00 Janikovszky 
Éva b.
október 25. 15:00 Szabó Lőrinc b.

Kőműves Kelemen
október 14. 15:00 Bérletszünet
október 16. 17:00 Bérletszünet

Csárdáskirálynő
október 21. 17:00 Bérletszünet
október 28. 15:00 Bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

A király beszéde
október 9. 19:00
október 13. 19:00
október 19. 19:00

A képzelt beteg
október 11. 19:00
október 30. 19:00

Rómeó és Júlia
október 24. 19:00
október 27. 20:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

A játék vége
október 14. 19:00
október 17. 19:00

Ványa bácsi
október 23. 19:00
október 24. 19:00

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

www.kecskemetikatona.hu
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Október 20. szombat
ŐSZERDŐ - TÚRA a tőserdei Kontyvirág 
tanösvényen
Az őszi erdő szépségeiben, a nyugovóra 
készülődő természetben gyönyörködhetünk, 
megismerkedünk az őszi termésekkel, gombákkal.
Találkozó: 9:30, Lakitelek, a Holt-Tisza hídjánál
Információ, jelentkezés: Bártol István, 30/4884-539
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 
600 Ft, családi 2000 Ft 

Október 20. szombat
A Táj Nemzetközi Napja- „tájséta” a buckák 
között
Megismerjük a Fülöpházi-buckavidék tájtörté-
neti múltját és tájértékeit. Az élővilág sajátos-
ságai mellett a tanyai gazdálkodásról, a kispar-
cellás kertművelésről, a homokfásításokról, 
homokmegkötésekről, hajdani fürdőhelyekről és a 
szárazodásról is szó lesz. A túra hossza 8-10 km.
Találkozó: 9:00, Naprózsa Erdei Iskola parkolója
Megközelítés: Az 52. sz út 20. km szelvényében 
az erdei iskolát Természetvédelmi Oktatóközpont 
feliratú tábla jelzi.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 
600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Dóka Richárd, 30/994-
7467, dokar@knp.hu

Október 20. és 27. szombat
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
 A Tisza-völgyi bemutatóház megtekintése után a 
tórendszer ideális pontján bevárjuk a darvak esti 
behúzását. Reményeink szerint madarak tízezrei 
húznak el a fejünk fölött a felkelő Hold felől a 
lemenő nap irányába.
Találkozó: 15.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál 
(az E5 főút 158-as km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal 
szatymazi temető megállóig vagy személyautóval 
az E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 
600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Október 28. vasárnap
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
Találkozó:14.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál 

(az E5 főút 158-as km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal 
vagy személyautóval az E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 
600 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu

November 2., 3. és 4. péntek, szombat, vasárnap
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
Találkozó:14.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál 
(az E5 főút 158-as km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal 
vagy személyautóval az E5-ös úton.
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 
600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián, 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu

November 10. szombat
VII. Fehér-tavi Darvadozás (darvas LOGO)
A Hortobágy után a hazai daruvonulási útvonal 
legfontosabb állomása a szegedi Fehér-tó 
környéke. A november derekán itt tartózkodó 
darvak száma eléri a 30-40 ezret. E rendkívüli 
természeti látványosság alkalmából rendezzük 
meg évek óta a Fehértavi Darvadozás - a madár-
vonulás Dél-alföldi ünnepe elnevezésű rendezvé-
nyünket.
Helyszín: Postakocsi csárda (Szatymaz)
Részletes program: www.knp.hu, www.
facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark
Információ: Albert András, 30/481-2887, 
darvadozas.knpi@gmail.com
A program ingyenes.

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

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

MACSKABLÖFF
óvodásoknak szóló előadás
Helyszín: Kisterem
október 9. kedd 10 óra
október 10. szerda 10 óra
október 11. csütörtök 10 óra
október 12. péntek 10 óra
október 15. hétfő 10 óra
október 16. kedd 10 óra
október 17. szerda 10 óra
október 18. csütörtök 10 óra
október 21. vas. 9:30 és 11 óra
október 24. szerda 10 óra
október 25. csütörtök 10 óra
október 26. péntek 10 óra

A LEPKEOROSZLÁN
Óvodásoknak és iskolásoknak 
szóló előadás
Helyszín: Nagyterem
október 9. kedd 14 óra
október 10. szerda 15 óra

október 11. csütörtök 14 óra
október 12. péntek 14 óra
október 15. hétfő 14 óra
október 16. kedd 14 óra
október 17. szerda 14 óra
október 18. csütörtök 14 óra
október 19. péntek 14 óra

MAX ÉS MÓRIC
Az előadás 4 éves kortól 
ajánlott!
Helyszín: Nagyterem
október 14. vasárnap 10:30

ALMAFÁCSKA
Óvodásoknak ajánlott előadás. 
Helyszín: Nagyterem
október 16. kedd 10 óra
október 17. szerda 10 óra
október 18. csütörtök 10 óra
október 24. szerda 10 óra
október 25. csütörtök 10 óra
október 26. péntek 10 óra

RIGÓCSŐR KIRÁLY
Helyszín: Nagyterem
Az előadás 6 éves kortól 
ajánlott.
október 24. szerda 14 óra
október 25. csütörtök 14 óra
október 28. vasárnap 10:30 

Kecskemét, Budai u. 15.
www.ciroka.hu

76/482-217

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ
OKTÓBERI MŰSOR

IZSÁKI PROGRAMOK
Kolon Kávézó - Természettudományi Előadások
Természetvédelem a Kolon-tónál - Élőhelykezelések
Időpont: október 12., p, 19:00 – 21:00
Helyszín: Vino Étterem, Izsák, Dózsa György tér 4.
Előadó: Bíró Csaba
A belépés díjtalan! További infó a Facebook-on.

AB/CD koncert a ZÖREY-ben
Időpont: október 12., p, 20:00 – 23:30
Helyszín: ZÖREY klub Izsák

Az Izsáki Zeneiskola 25 éves Jubileumi hangversenye
Időpont: október 13., szo, 17:00 – 19:00
Helyszín: Táncsics Mihály Általános Iskola aulája
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

Mozdulj Izsák
Időpont: október 13., szo, 17:00 – 18:00, október 15., h, 17:00 
– 18:00, október 20., szo, 17:00 – 18:00, október 22., h, 17:00 – 
18:00, október 27., szo, 17:00 – 18:00
Helyszín: Izsák, Városi Sportcsarnok
A "Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program 2." a Magyar 
Szabadidősport Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
jóvoltából ingyenes sportolási lehetőség kortól, nemtől és edzettségi 
szinttől függetlenül mindenki számára egyórás  alakformáló torna, 
További info a Facebook-on!

Szelektív hulladékgyűjtés
Időpont: 2018. okt. 17., szerda, 2018. okt. 31., szerda

Hazai labdarúgó mérkőzés
Időpont: október 20., szo, 12:15 – 16:15
Helyszín: Izsák, Labdarúgópálya
Bács-Kiskun Megye II. Észak 4. forduló
Izsáki Sárfehér SE - Kerekegyházi SE
U-19 mérkőzés 12:15
Felnőtt mérkőzés 14:30

Kézilabda mérkőzés
Időpont: október 21., v. 14:00 – 19:30
Helyszín: Táncsics Mihály Általános Iskola Sportcsarnoka 
A KIKI SKFT  csapatai a férfi kézilabda bajnokság hazai mérkőzé-
seit a Táncsics Mihály Általános Iskola Sportcsarnokában játssza:   
NB II Férfi Felnőtt-Dél, Férfi Ifjúsági III. osztály-Dél, Fiú Serdülő 
III. osztály-Dél
14:00 serdülő, 16:00 felnőtt, 17:45 ifjúsági mérkőzések.
KIKI SKFT - Dunaújvárosi AC

1956-os forradalom ünnepe
Időpont: 2018. okt. 23., kedd

www.izsak.hu

VÉRADÁS
TERÜLETI VÉRELLÁTÓ - Kecskemét, Koháry István krt. 
október 15. hétfő 08:00 – 18:00 
október 16. kedd 08:00 – 16:00
október 17. szerda 08:00 – 14:00
október 18. csütörtök 08:00 – 18:00
október 19. péntek 08:00 – 13:00
október 24. szerda 08:00 – 14:00
október 25. csütörtök 08:00 – 18:00
október 26. péntek 08:00 – 13:00
október 29. hétfő 08:00 – 18:00
október 30. kedd 08:00 – 16:00
október 31. szerda 08:00 – 14:00

PROTOKON Kft. - Kiskőrös Petőfi u. 99.
október 15. hétfő 12:00 - 15:00

MŰVELŐDÉSI HÁZ - Soltvadkert Kossuth u. 10.
október 29. hétfő 09:00 - 12:00

www.veradas.hu
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Őszi fotópályázat a Szabadidőközpontban
A Benkó Zoltán Szabadidőközpont évszakos 
fotópályázatot hirdet. Az első pályázatot az 
ŐSZ beköszöntével indítják, a fotókat 2018. 
október 1-31. között várják.
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN JÁRT AZ ŐSZ…
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Pályázni maximum 3 képpel lehet, logók, vízjel nélkül.
Képminőség: RGB színprofilban elkészített JPEG 
fájl, maximális minőség (Adobe Photoshop jpeg 
10-nek megfelelő tömörítés ajánlott).
Bármilyen fotográfiai technikával és fotós 
eszközzel készített képekkel lehet indulni.
Csak 2018. okt. 1-31. között készült képeket várnak.
A fotópályázaton 18 éven felüli személyek 
vehetnek részt.
A pályázat abban az esetben érvényes, ha a 
pályázó a fotókkal együtt a letölthető dokumen-
tumok között megtalálható "GDPR hozzájáruló 
nyilatkozatot" és a "Szerzői hozzájáruló nyilatko-
zatot" is elküldi. Letölthető innen: https://www.
szabadidokozpont-kecskemet.hu/hirek/oszi-
fotopalyazat-a-szabadidokozpontban
A pályaműveket képcímmel együtt a marketing@
hiros-sport.hu e-mail címre várják.
A beküldött képeket a Szabadidőközpont 
Facebook oldalán albumba rendezik, és a legtöbb 
like-ot kapott fotó „Közönségdíjban” részesül! 
A Közönségdíj mellett még egy pályázót 
díjaznak, aki a Szabadidőközpont Különdíját 
nyerheti el.

Eredményhirdetés: 2018.11.21. (szerda) 12 óra
A pályázó tudomásul veszi, hogy a tárgyi fotó-
pályázaton nem nyújtható be, illetve nem kerül 

értékelésre a tartalmát, megnyilvánulási módját, 
vagy egyéb tulajdonságát tekintve a jóerkölcsöt, 
jóízlést sértő, valamint a hatályos jogszabályok 
tiltó rendelkezéseibe ütköző fényképfelvétel.
Várják szeretettel a pályaműveket!

PROGRAMOK
október 13. szombat 14 órától
Évszakos séták a Szabadidőközpontban
Őszi sétával folytatódik a nagy sikerű évszakos 
séták programsorozat a Benkó Zoltán Szabadidő-
központban.

október 13-14. szombat-vasárnap
Hófánk pálya akció az Őszi séta idején
október 18-21. csütörtök-vasárnap
Csónakos sporthorgász hétvége

november 3. szombat
Fuss egy napot!

Kecskemét, Csabay Géza krt. 7.
További információ: 

www.szabadidokozpont-kecskemet.hu

BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐ- 
KÖZPONT PROGRAMJAI

SOLTVADKERTI 
PROGRAMOK

Gyöngyház Kulturális Központ Soltvadkert
október 11. csütörtök 17-19-ig
Görög Ibolya: Európaiság - hitelesség - protokoll
A protokoll szakma  legkiválóbb szakértője, Görög Ibolya (az 
alábbi könyvek írója) előadása a Gyöngyház Kulturális Központban 
Soltvadkerten. Belépőjegyek megrendelhetők kedvezményes áron. 
Protokoll - az életem (Atheneum, Budapest, 1999) Mindennapi 
maceráink (Atheneum, Budapest, 2000) A nyilvánosság kelepcéi 
(Atheneum, Budapest, 2004) Viselkedéskultúra (...és egy kis 
protokoll) (Temse Kft, Budapest, 2009) - a Temse Kft. által akkredi-
tált, pedagógus-továbbképzési program előadója[1], Tanácsoskönyv – 
Új kalamajkák (Atheneum, Budapest, 2012)[6], Wellness – illendően 
(Nordtúra, Budapest, 2012), Viselkedéskultúra. És egy kis protokoll. 
Miért is? Jegyzet fiataloknak; 2. jav. kiad. (Azure Arts Informatika 
Kft., Eger, 2015), Protokoll – az életem; 2. átd., bőv. kiad. (Athenaeum, 
Budapest, 2016), Summa Summarum – Európaiság – hitelesség – 
protokoll (Athenaeum, Budapest, 2018)

október 8., 15., 22., 29. hétfő, 17.00 Búzavirág Asszonykórus
október 16., 30. kedd, 17.00 
Filmfalók és Könyvmolyok összejövetele
október 17., 31. szerda, 17.00 Soltvadkerti Alkotók Köre
október 18. csütörtök 14.00 
Mesemondó verseny óvodásoknak és általános iskolásoknak
október 18., csütörtök, 17.00 
Nem vagy egyedül klub klubdélutánja
október 19. péntek 15:00 Ifjúsági Filmklub: Hihetetlen Család 2 
október 19. péntek, 16.00 
Mese-Kuckó – mesélés és interaktív foglalkozás – a könyvtárban. 
 Bodahelyi Antalné vezető óvónő  mesél a gyerekeknek.
A részvétel díjmentes.

Október 23. kedd 15.00 Megemlékezés az 1956-os eseményekről

Ünnepi műsort ad a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI 
8. évfolyama. 
Beszédet mond dr. Raffai Ernő történész kandidátus.
A felújított Első világháborús emlékmű avatója. 
Illyés Gyula: Ne feledd a tért című versét Martin Péter, 
Gyóni Géza: Magyar katonák című versét Haskó Márk mondja el. 
Koszorúzás.
Kiállítások: Fotók az I. világháborúról – Nagy Pál István Helytörténeti 
gyűjtemény – és Flaisz János festőművész tárlata – Gyöngyház Kultu-
rális Központ. Ünnepi Képviselő-testületi ülés.
Szeretettel várja a megemlékezni vágyókat Soltvadkert Város Önkor-
mányzata.

október 26. péntek 14.00
50 éves az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja.
Köszöntőt mond: Lehoczki Ferenc polgármester és dr. Lacziné Ritter 
Andrea intézményvezető. Az ünnepi műsorban fellép  Mészáros János 
Elek Simándy József-díjas operaénekes, a 2012. évi Csillag születik 
tehetségkutató verseny győztese.
E jeles alkalomra minden érdeklődőt szeretettel vár Soltvadkert Város 
Önkormányzata és az Egyesített Szociális Intézmény vezetősége és 
munkatársai a Gyöngyház Kulturális Központ Színháztermébe.
A belépés díjtalan.

Október 27. szombat, 15.00 
„Helyet az ifjúságnak!” avagy Zűrzavar a Mitrópában. Komédia a Pótszék 
Társulat előadásában. Belépőjegyek elővételben már vásárolhatók.

Október 29. hétfő, 15-18.00-ig
Csecsemő és kisgyermek elsősegélynyújtó tanfolyam. 
Bővebb információ és jelentkezés: Tel: 20/340-2222, 70/612-8957

Október 29. hétfő, 16.00 Cukorbetegek Klubja 
Dr. Bilekov Éva előadása a pajzsmirigyről és betegségeiről.
A klubok, körök várják az érdeklődőket, hozzájuk bátran lehet csatlakozni.

TISZAKÉCSKEI PROGRAMOK
AZ ÓKÉCSKEI DALEGYLETTŐL A SZABOLCSKA 
MIHÁLY REFORMÁTUS ÉNEKKARIG 1888-2018
Az énekkar alapításának 130. évfordulója alkalmából kórustörté-
neti kiállítás nyílt szeptember 30-án az Iskolagalériában.
A kiállítás látogatható: szeptember 30-tól november 25-ig, 

keddi napokon, délután 15 és 17 
óra között, illetve előre egyeztetett 
időpontokban.

További információ: 06-20/551-3261

Jubileumi kóruskoncert 2018. november 25-én.

Október 26. péntek 11 óra SZERENCSEKRAJCÁR
Előadás az Arany János Művelődési Központban

További részletek: www.tiszakecske.hu

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
október 12. péntek 21:00 - 01:00 Éjszakai fürdőzés
Helyszín: élményfürdő zóna

október 13. szombat 10.00 - 18.00 Magyar Fürdőkultúra Napja 
Helyszín: élményfürdő zóna

október 14. vasárnap 9.00 -14.00 Vízilabda gyerek, serdülő, ifjúsági 
fiú bajnoki mérkőzések 
Helyszín: 50 méteres medence

október 20-21. szombat-vasárnap Őszi úszóverseny 
Helyszín: 50 méteres medence, uszoda zóna 

október 20-23. szombat-kedd 14.00 -18.00 Október 23-i hosszú hétvégi programok 
Helyszín: élményfürdő zóna

október 21. vasárnap 14:00 - 18:00 Családi nap
Helyszín: élményfürdő zóna

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 

Kecskemét, Csabay Géza körút 5., www.kecskmetifurdo.hu
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I M P R E S S Z U M

Hírös Vidéki Infó
Megjelenik havonta  

25.500 példányban.

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

Szerkesztőség:
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.

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

Nyomda: 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

 KECSKEMÉTEN  a  Rendőr-
fa luban e ladó 266m2 te l -
ken lévő  50m2-es  kü lső  ház-
rész  összközműve l .  Te le-
fonszám:  +36 30 272 9686 

T ISZAKÉCSKÉN 50 nm-es,  ú j -
ép í tésű ,  2  szobás  csa lád i 
ház  e ladó .  Ár :  14 .5  MFt  Te l :  
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Vacs iközben, 
Nagy La jos  kr t . -on ,  70 nm-es, 
3  szobás ,  igényes  lakás  e ladó. 
I rányár  35 MFt  Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Őz  u tcában  
75 nm-es,  nappa l i+étkezős ,  
2  szobás ,  v i lágos  lakás ,  te tő-
tér  beép í thető .  I rányár  36,5 
MFt  Te l . :  +36 70 683 7015

TISZAALPÁR központ jában  
100 nm-es ré tessütő  működé-
s i  engedé l lye l  rende lkező  ház 
e ladó.  Ár :  9  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 647 1274

KECSKEMÉT be lváros i  37 nm-
es,  fö ldsz in t i  i roda ,  sa já t  köz-
műve l ,  c i rkó  kazánna l  e ladó. 
I rányár  14,5  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Rákócz i  u tca 
köze lében 100 nm-es 
nappa l i+étkezős ,  3  szobás ,  e r-
ké lyes ,  lakás .  I rányár  55 MFt 
Te l . :  +36 70 683 7015

TISZAKÉCSKÉN 360 nm-es, 
11 szobás  csa lád i  ház  e ladó. 
Ár :  35 .5  MFt  Te le fonszám:  
+36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Bat thyány  u tca 
végén 41 nm-es 1  szobás ,  gáz-
fű téses  lakás  e ladó.  I rányár : 
14,9  MFt  Te l :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT, Árpádvárosban 53 
nm-es 2 szobás fe lú j í tot t  erké-
lyes lakás e ladó.  I rányár 16,85 
MFt Tel . :  +36 70 683 7015

K I A D Ó 

KECSKEMÉTEN  a  Botond u t-
cában 54 m2-es  üz le the ly iség 
va lamint  2  szobás  lakás  k iadó. 
+36 30 915 5123

KECSKEMÉTEN TELEPHELYNEK 
vagy  raktárnak k iadó,  550 nm 
te lken,  120 nm-es tég laépü le t . 
Ár :  100.000 F t . /hó  Te le fon-
szám:  +36 70 686 5152

KECSKEMÉTEN igényes  és  fe l -
ú j í to t t  be lváros i  81 nm-es üz-
le t  k iadó.  Ár :  170.000 F t . - /hó 
Te l :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  be lváros i  48 nm-
es üz le t  k iadó.  Ár :  100.000 
F t . - /hó  Te l :  70/683-7015 

KECSKEMÉT,  Nagykőrös i  u tcá-
ban 55 nm-es,  2  szobás ,  fö ld-
sz in t i ,  igényes ,  berendezet t 
i roda  k iadó.  Ár :  150.000,-F t /
hó  Te l . :  70/683-7015

KECSKEMÉT,  Kossuth  té ren  
55 nm-es 2  szobás  l i f tes  lakás 
berendezve k iadó.  Ár :  110.000 
F t . - /hó  Te l :  70/683-7015

KECSKEMÉT be lvárosában  
61 nm-es 2  szobás  fö ldsz in t i 
ház  k iadó.  Ár :  100.000 F t . - /hó 
Te l :  70/686-5148

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

V IDÉKEN és  Kecskeméten E l -
adó házat ,  ha  e l  szere tné 
adn i ,  keressen:  Te le fonszám:  
+36 20 999 3645

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

ELADÓ LAKÁST,  HÁZAT keresek 
6-25 MFt . - ig  Kecskeméten és 
környékén!  Ho l ló  Mónika  Te l . : 
+36 20 914 3929

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

KECSKEMÉT,  Erzsébet  kör-

ú t i ,   ké t rendbe l i  házun-

kat  t i szakécske i ,  lak i te lek i , 

szentk i rá ly i  házra  cseré lnénk.  

+36-70 329 5414 

G É P  -  S Z E R S Z Á M

 H A S Z N Á L T  j ó  á l l a p o t ú 
BETONKEVERŐ gépet  vennék! 
+36 20 530 6488.  

V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádogos 

gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú rógépet , 

gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO hegesz tő t , 

műszerészesz tergát ,  marógé-

pet ,  kompresszor t ,  inver ter t , 

k is  gépeket .  +36 70 624 5475 

S Z O L G Á L T A T Á S

 REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes  körű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  Prec íz 
munka,  kedvező ár .  +36 20 
624 1272,  +36 70 265 6065 

 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 

 R E D Ő N Y E X P R E S S !  R é g i e k 
j a v í t á s a ,  ú j a k  k é s z í t é s e 
garanciával ,  gurtn ik  cseré je . 
+36 30 780 94 90 

 K U L C S M Á S O L Á S - B I C S K A H Á Z

A K , K U L C S P E N G É K , A U T Ó T Á V I

RÁNYÍTÓK,  ind í tásgát lók .  C i -

pő jav í tás ,  mindennemű é le-

zés ,  táska jav í tás ,  e lemcsere , 

bőrárúk  jav í tása .  Minden in fó 

a  facebookon-  Pá l  Lász ló  e .v .  

É L E T M Ó D - E G É S Z S É G

 KÉZ-  és  lábápo lás ,  műkö-

röm ép í tés  Kecskeméten.  Be-

je lentkezés :  Kovács  Mer-

cédesz  +36 70 611 4431  

Á L L A T

AKCIÓ!  Konyhakészen kapha-

tó  h ízo t t  kacsa és  l iba ,  5-6kg-

osak be lsőségge l  együt t . 

5000Ft /db .  5db- tó l  ingyenes 

házhoz  szá l l í tás .  Te le fonszám: 

+36 30 972 9681 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

KISKŐRÖSÖN k is termelő i  borá-

szat i  fe lszere lés  (dará ló ,  p rés , 

kád,  ba l lonok)  e ladó.  Te le-

fonszám:  +36 30 223 4581 

 KUKORICA zsáko lva  és  k is 

bálás szalma e ladó!  Telefon: 

+36 20 941 5540 

O K T A T Á S

 OKJ-S Da jkatanfo lyam és  Pe-

dagóg ia i  és  csa ládseg í tő  asz-

sz isz tens ,  Gyógypedagóg i-

a i  assz isz tens  képzés  indu l 

okóber i  kezdésse l  Kecskemé-

ten,  ó rák  szombatonként ,  k i -

do lgozot t  tananyagga l  rész-

le t f i ze tés i  lehetőségge l .  Te-

le fonszám:  +36 30 287 4808 

Á L L Á S T  K Í N Á L

 KECSKEMÉTI  lakatos ipa-

r i  cég keres  gyakor la t ta l  ren-

de lkező  hegesz tőket  és  la-

katosokat .  Bér  megegyezés 

szer in t .  Remi  Wor ld  K f .  +36-

70/2330590 +36 70 4179013 

V ILLANYSZERELŐT és  segéd-

munkást  keresünk magas kere-

set i  lehetőségge l .  E rnőbauv i l l 

K f t .  +36 30 316 9620 

BŐVÜLŐ csapatába S i-

mon Ingat lan  Bács-K is-

kun és  Pest  megyében,  va la-

mint  Budapest re  ingat lanér-

tékes í tő t  keres .  Je lentkezés :  

in fo@simoningat lan .hu 

FELÜLETKEZELŐ üzembe fér-

f i  munkatársakat  keresünk 3 

műszakos  munkarendbe.  Ny i -

to t t  poz íc iók :  szemcseszóró- , 

fe l rakodó- ,  leszedő- ,  cs iszo-

ló- ,  hegesz tő- ,  por fes tő  mun-

katárs .  Szakmai  tapasz ta la t 

e lőnyt  je lent .  Megbízhatósá-

got ,  a lka lmazkodókészséget 

várunk,  cserébe hosz-

szú távú  lehetőséget  a ján-

lunk.  U tazást  té r í tünk,  je len-

lé t i  bónuszt  adunk,  ca fe ter ia 

ju t ta tás  van.  Je lentkezés  he-

lye :  KNOTT-Techn ik- f lex  K f t . 

2700 Ceg léd ,  Pest i  ú t  76.  Mo-

b i l ,  V IBER:  +36 70 341 7577  
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KARRIER
Juss el egy állásinterjúra!
Avagy, az első kihívás nem az állásinterjún 
kezdődik, hanem az előtt. Vannak esetek, amikor 
a cég kifejezetten pályakezdőt vagy frissdiplo-
mást keres, de sajnos az is gyakori, hogy a frissen 
végzetteknek fel kell venniük a versenyt a több 
éve szakmában mozgó tapasztalt jelöltekkel is. 
Ha más pályakezdőkkel együtt pályázol egy 
pozícióra, ott sem feltétlen könnyebb a dolgod: 

nincs annyi összehasonlítási alap, mint a tapaszta-
lattal rendelkezők esetében, így sokkal több múlik 
az állásinterjún és a gyakorlati képességeken.

Ahhoz tehát, hogy esélyt kapj megmérettetni 
magad egy állásinterjún, szükséged lesz egy 
önéletrajzra, valamint arra, hogy álláslehetősé-
geket keress, és jelentkezz is rájuk!

Milyen lesz az első állásinterjú?
Mint ahogy a bevezetőben is említettem, egy 
pályakezdő interjúztatása során nincs lehetőség 
a szakmai múltról, a korábbi tapasztalatokról, 
vagy arról beszélni, milyen feladatokat látott el 
az előző munkahelyén, miért jött el onnan, stb. 
Ezeknek a kérdéseknek más témakörök veszik át 
a helyüket, hiszen más módszerekkel kell kide-
ríteni, hogy mennyire lenne jó munkaerő valaki 
korábbi tapasztalatok nélkül, úgy, hogy nagy 
valószínűséggel csak elméletben, az iskolapad 
mögül, vagy egyetemi és főiskolai előadásokon 
ülve tudta legfeljebb, mit csinálnak a szakmá-
jában dolgozó emberek.

A kérdések sokkal inkább irányulnak arra, hogy mik 
az illető karriercéljai, mik a motivációi, mi érdekli a 
szakmán belül, miért ezt a szakmát választotta.

Mivel a tapasztalatokról nem lehet beszélni, 
ezért nem tanácsos úgy elmenni egy pályakezdő 
interjúra, hogy nem gondoltad át magadban, 
hogy mivel akarsz foglalkozni a jövőben, mi 
az, ami érdekel a szakmádon belül, mit vársz el 
az adott cégtől. Ne feledd, a felkészültségen, az 
összeszedettségen, a lelkesedésen és határozott-

PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSINTERJÚ
Milyen egy állásinterjú, ha pályakezdő vagy? Ha esetleg az lesz a legelső 
interjúd? Gyakran tesznek fel kérdéseket a tapasztalatokra, eredményekre, 
korábbi munkahelyekre vonatkozóan – ha pályakezdő vagy, akkor valószí-
nűleg inkább iskolapad mögül láttad a szakmád, így nem tudod megkapni 
ezeket a megszokott kérdéseket. Cikkünkből kiderül, milyen egy állásinterjú 
tapasztalat nélkül, jobb esetben az első munkahelyedre!

www.cvonline.hu

Nálunk
több mint
6000 állás

vár!

ÁLLÁST
KERESEL?
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ságon kívül nem sok más dolog tud kiemelni a 
többi pályakezdő közül!

Aranyszabály az állásinterjúknál (nem csak 
pályakezdő, első néhány interjúnál!), hogy 
mindig készülj fel, mielőtt elmennél az adott 
céghez! Tudd:

A pontos megnevezését a pozíciónak!
Hogy mik a feladatkörök az adott pozíciónál (az 
alapján, amit hallottál tanulmányaid során, vagy 
amit a hirdetésben írtak)!

Hogy mik az elvárások, követelmények – még 
akkor is, ha nem is teljesen felelsz meg mindnek! 
A "soft skillek"-et se felejtsd el (például: céltuda-
tosság, proaktivitás, csapatmunka, stb.)!
A cég profilját, hátterét, rövid történetét – mivel 
foglalkoznak, honnan ismerheted őket, stb. Ez 
nagyon jó pont szokott lenni, hiszen innen látják, 
hogy a cég, mint brand, márka, vagy arculat 
érdekel téged, és nem csak egy bármilyen helyet 
keresel, ahol fizetést kapsz!

Érdemes még hangsúlyt fektetni a testbeszédre, 
mimikára is! Általában (ez nem csak állásinterjú 
szituációra vonatkozik) nem csak szavakkal, 
beszéddel kommunikálsz, hanem non-verbális 
(azaz, nem szavakkal történő) kommuniká-
ciót is használsz. A testtartásod, arckifejezésed 
rengeteg dolgot elárulhat rólad. Ügyelj arra, 
hogy a testbeszéded is legyen határozott, és ne 
álljon ellentmondásban azzal, amit mondasz – ha 
dadogva, remegő hangon, beeső válltartással azt 
mondod, céltudatos és határozott vagy, az nem 
túl hiteles. Törekedj arra, hogy a nyitottság, a 
pozitivitás, a vidám és lelkes kisugárzás áradjon 
rólad! A szemkontaktus és a mosoly szintén 
fontos eszközök. 

Kényes téma: az anyagiak
Egy tapasztalt munkavállalónak, akinek már volt 
legalább egy munkahelye, van már némi viszo-
nyítási alapja, hogy mekkora összeget célozzon 
be, ha rákérdeznek a fizetési igényeire. Mivel 
napjainkban egyre ritkábban jelölik meg előre 
a munkaadók az álláshirdetésben, hogy mennyi 
lesz a bér – sokkal inkább bértárgyalásokat hasz-
nálnak, vagy a jelöltek esetén testre szabják az 
ajánlatot -, ezért egy igencsak előnyös tulaj-
donság, ha valaki reális értéket tud mondani, ha a 
jövőbeli fizetéséről van szó.

Ha pályakezdő vagy, érdemes lehet tanáraidnál, 
oktatóidnál érdeklődni arról, milyen bérezést 
érdemes elvárni, vagy esetleg mi az, ami alá nem 
érdemes adni. Sok iskolában, egyetemen szer-
veznek olyan programokat, amiken néhány éve 
végzett volt tanulók mesélnek tapasztalataikról 
(esetleg ajánlanak cégeket, munkahelyeket) – náluk 
talán még inkább érdemes ilyenek után érdeklődni.

Ha arra kerül a sor, hogy egy összeget kell 
mondanod az állásinterjún, figyelj oda, hogy 
ne mondj túl sokat, mert ha irreálisan sokat 
mondasz, a cég azt fogja hinni, nem tudsz két 
lábbal a földön járni – ha pedig túl keveset 
mondasz, akkor nyilván neked lesz hátrány, hogy 
a szaktudásodat nem fizetik meg kellőképp. Egy 
jó bértárgyalás során mindkettő félnek sikerül 
kompromisszumra jutnia. Fontos, hogy amíg a 
fizetést fontolgatod, vedd figyelembe azt is, hogy 
a legtöbb munkaadónál vannak béren kívüli jutta-
tások (cafeteria) is! Gondold át: jobban megéri 
egy olyan cégnél dolgozni, ami valamennyivel 
kevesebbet ajánl, mint egy másik cég, viszont 
minden utazásod állja?

Forrás:
cvonline.hu

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3 
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik legalább 120 
km-re laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük, jöjjön el a következő toborzó napunkra.
2018.10.17., 14:00 – Kunszentmiklós,  Varga Domokos Általános Művelődési Központ, Damjanich u. 7.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és
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