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IZSÁKI PROGRAMOK
november 14., szerda
Szelektív hulladékgyűjtés és zöld hulladékgyűjtés

november 17., szombat 
10:45 – 14:45 HAZAI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Helyszín: Izsák, Labdarúgó pálya
Bács-Kiskun MEGYE II. ÉSZAK 4. forduló
IZSÁKI SÁRFEHÉR SE - HELVÉCIAI SE
U-19 mérkőzés 10:45
Felnőtt mérkőzés 13:00

14:00 – 15:00 KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Helyszín: Izsáki Városi Sportcsarnok
A KIKI SKFT  csapatai a férfi kézilabda bajnokság hazai mérkő-
zésit  ezúttal a Táncsics Mihály Általános Iskola Sportcsar-
noka helyett Izsáki Városi Sportcsarnok játssza:   Fiú Serdülő III. 
osztály-Dél
KIKI SKFT - Szolnoki KCSE 

16:00 – 17:30 Szemezgetés az erdélyi magyar irodalomból
Helyszín: Izsáki Református Gyülekezeti Ház (Kálvin tér 1.) 
„Vezesd még egyszer… – szemezgetés az erdélyi magyar iroda-
lomból” címmel tart előadást Dr. Medvigy Endre és Dr. Gy. Szabó 
András

17:00 – 18:00 MOZDULJ IZSÁK
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.

19:00 JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Helyszín: Táncsics Mihály Általános Iskola,  
Izsák, Kossuth Lajos út 39.
Jótékonysági bál az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola 
3. osztályosai részére, a gyerekek erdei iskolája támogatásra, az új 
iskola sportcsarnokában!
Belépőjegyek:  vacsorajegy 5500 Ft, pártolójegy 2000 Ft.

november 18. vasárnap
09:00 U15 KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK
11:00 U14 LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK
16:00 KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
17:45 KÉZILABDA MÉRKŐZÉS

november 20., kedd 
17:00 – 22:00 INFORMATIKAI KÉPZÉS
Táncsics Mihály Általános Iskola, Izsák, Kossuth Lajos út 39.

november 24. szombat 
17:00 MOZDULJ IZSÁK
19:00 MARGARET ISLAND a ZÖREY-ben 
Kapunyitás 19:00 Koncert: 20 órától

november 25. vasárnap
09:00 U14 KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK

november 28. szerda
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

december 1. szombat
17:00 IZSÁKI SZÍNHÁZI ESTÉK
Helyszín: Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház
A Bugaci Tanyaszínház társulata  bemutatja, A miniszter félrelép 
című két részes bohózatot. 
Belépődíj nincs, de becsületkasszás támogatást szívesen fogadnak.

december 2. vasárnap
14:00 KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
17:00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Izsák főterén, az közös adventi koszorúnál
Az ünnepváró műsor mellett, a Vino étterem kitelepült sátrában 
forralt bor, tea és sütemény fogyasztató, valamint - hagyományosan 
adománygyűjtés is lesz.

www.izsak.hu

KATONA 
JÓZSEF 

SZÍNHÁZ
NAGYSZÍNHÁZ

NYARALÁS
A borongós őszi napokon ki ne 
merülne el szívesen az elmúlt 
nyaralások kedves emlékeiben?
Filippo, a szenvedélyes kártyás 
filmproducer, lánya eljegyzé-
sének alkalmából közös nyara-
lásra invitálja rokonait, barátait 
és egyben üzletfeleit. De 
mindenki tudja, hogy a nyaralás 
sosem úgy alakul, ahogy azt 
az emberi eltervezi – ezúttal 
szerelmi és anyagi bonyodalmak, 
titkok, és a mindent tudó (avagy 
tudni vágyó) személyzet teszik 
még izgalmasabbá a nyári kalan-
dozást. A jelszó: nyaralunk, ha 
beledöglünk is!
Carlo Goldoni a mai napig az 
egyik legismertebb és legtöbbet 
játszott olasz szerző – neve 
egyet jelent a minőségi komé-
diával, a vicces és olykor kínos 
helyzetek sokaságával, és a 
mindenki számára ismerős karak-
terek kalandjaival. A XVIII. 
századi olasz dráma megújító-
jának darabját ezúttal Rusznyák 
Gábor átiratában és rendezésében 
tekinthetik meg. 
november 16. 19:00 Katona J.b. 
- Bemutató
november 17. 19:00 Radó V. b.
november 21. 19:00 Kiss M. b.
november 23. 19:00 Blaha L. b.
november 24. 19:00 Arany J. b.
november 30. 19:00 Bessenyei Gy. b.

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
november 18. 17:00 Bérletszünet

A BESZÉLŐ KÖNTÖS
november 27. 17:00 Latinovits Z. b.
november 28. 17:00 Bajor G. b.
november 29. 17:00 Petőfi S. b.

Gyermekek a Gyermekekért 
Jubileumi jótékonysági gála
november 26. hétfő 17:00

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

A KÉPZELT BETEG
november 20. 17:00

A KIRÁLY BESZÉDE
november 28. 19:00
november 29. 19:00 

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
november 14. 19:0

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

VÁNYA BÁCSI
november 25. 19:00

AZ ÜGYNÖK HALÁLA
november 23. 19:00 Bemutató
november 24. 19:00
november 30. 19:00

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

www.kecskemetikatona.hu

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

SZAKKÖRÖK
Ékszerkészítő szakkör
Ékszerkészítés különféle anya-
gokból
Időpontok: 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: 06-30/984-5211

Papírfonó szakkör
Időpontok: november 24., 
december 15. (havi egy szombat 
14 órától)

Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Részvétel díjtalan!

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

Tűzzömánc szakkör
Skultéti Árpád képzőművész 
vezetésével sajátíthatják el a szak-
körtagok a tűzzománc technikákat
Szombatonként 9 és 14 órakor
Időpontok: 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

GYERMEK PROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

KECSKEMÉT

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY
november 17. szombat 10:00-17:30 ÖRMÉNY NAP a 
Szórakaténuszban (Ingyenes program!)
november 24. szombat 10:00-15:00 PIXEL JÁTÉKNAP - 
Táncpadok és szombatok (Ingyenes program!)
november 24. szombat 10:00-16:30 TÁRSASJÁTÉK NAP
RODOLFÓ BŰVÉSZKÖR minden hétfőn 16:00-17:00 óráig

APRÓK TÁNCA PROGRAMOK
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
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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

November 17-18.  szombat-vasárnap és 
november 24. szombat
ŐSZI DARULES A SZEGEDI FEHÉR TÓNÁL
Találkozó: 13.30, 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.

December 8. szombat
MIKULÁS NAPI BUCKATÚRA A 
FÜLÖPHÁZI BUCKAVIDÉKEN
Találkozó: 9:00, a Naprózsa Erdei Iskola parko-
lójában
Megközelítés: Az 52. sz út 20. km szelvényében 
az erdei iskolát Természetvédelmi Oktatóköz-
pont feliratú tábla jelzi. GPS: 46°52’6,737”É, 
19°25’33,075”K

A túra végén meleg teára invitáljuk a résztvevőket 
a Naprózsa Erdei Iskolába.
Mikulás sapkát viselőknek a túra ingyenes.
Információ, jelentkezés: Gilly Zsolt, +36 
30/4884-565

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

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

SOLTVADKERTI 
PROGRAMOK

Gyöngyház Kulturális Központ Soltvadkert

FLAISZ JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
November 23-ig látogatható.

November 14., 28., szerda 17 óratól 
SOLTVADKERTI ALKOTÓK KÖRE

November 17. szombat 15.00 DUMASZÍNHÁZ

November 17. szombat 16:00 
KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA

November 12., 19., 26. hétfő 17.00 
BÚZAVIRÁG ASSZONYKÓRUS

November 19. hétfő 17:00 
ŐSZI FILMKLUB: ÁTEJTVE

November 22., csütörtök 17.00 
NEM VAGY EGYEDÜL KLUB klubdélutánja

November 23-án pénteken 16.00-tól MESEKUCKÓ

November 24. szombat, 14.30-tól 
CSITÁRY-HOCK TAMÁS ELŐADÁSA a Tündérkéz Jótékony-
sági Egyesület szervezésében. Bővebb információ az egyesület 
Facebook oldalán.

November 26. hétfő 16.00 CUKORBETEGEK KLUBJA

November 26. hétfő 17:00 
ŐSZI FILMKLUB: BRILIÁNS VÁLÁS

November 26. hétfő, 17.00 VAKU
Nyitott civil közösségi fórum Vadkert Kultúrájáért.

November 27. kedd, 17.00 FILM ÉS KÖNYVKLUB

November 28. szerda, 17.00 MEZŐFI HORVÁTH ANTÓNIA 
klinikai szakpszichológus előadása. 
Tabuk nélkül az anyaságról címmel.
A részvétel díjmentes, az Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös jóvol-
tából.

December 2. vasárnap 16.00 
ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ELŐTTI RÁHANGO-
LÓDÁS az Anima vonósnégyessel. 
A zenekar vezetője a vadkerti származású Soós Gábor hegedűművész.
Szervező: Aktív nyugdíjasok.

17.00 a Hősök terén ad műsort és gyertyát gyújt a Kossuth Lajos 
Általános Iskola és AMI.

További részletek: 
www.soltvadkert.hu

CIRÓKA
BÁBSZÍNHÁZ
ALMAFÁCSKA
Helyszín: Nagyterem
november 16. péntek 10:00 
november 19. hétfő 10:00 
november 20. kedd 10:00
november 21. szerda 10:00
november 22. csütörtök 10:00
november 23. péntek 10:00

MACSKABLÖFF
Helyszín: Kisterem
november 14. szerda 10:00 
november 19. hétfő 10:00
november 20. kedd 10:00
november 21. szerda 10:00
novmeber 23. péntek 10:00

A ZÖLD MADÁR
Helyszín: Nagyterem
november 14. szerda 14:00
november 15. csütörtök 14:00
november 16. péntek 14:30
november 18. vasárnap 10:30
november 19. hétfő 14:00
novmeber 20. kedd 14:00
november 21. szerda 15:00
november 22. csütörtök 14:00
november 23. péntek 14:00
november 26. hétfő 14:00
november 27. kedd 14:00
november 28. szerda 14:00
november 29. csütörtök 14:00
nov. 30. péntek 10:00 és 14:00

DANNY MESÉL - Szaszuma 
és a szél - interaktív mesék 
afrikai ritmusokra
november 25. vasárnap 10:30

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

76/482-217

TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK

Az Ókécskei Dalegylettől a 
Szabolcska Mihály Refor-
mátus Énekkarig 1888-2018
Az énekkar alapításának 130. 
évfordulója alkalmából kórustör-
téneti kiállítás nyílt szeptember 
30-án az Iskolagalériában.

A kiállítás látogatható:  
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.

Novemberi KÖNYVBÖRZÉK az Álomfogó Alapítvánnyal 
Helyszín: Arany János Művelődési Központ (Tiszakécske, Béke u. 134.)
Időpontok: november 10., 17., 24. 
szombatonként 10-18 óráig
A börze bevételét kulturális 
porgramokra fordítják.
Használt könyvek egységesen 
200 Ft, új könyvek 400 Ft, akciós 
könyvek 100 Ft adomány ellenében 
vihetőek el.
Novemberben műszaki könyvek akciójával várják az érdeklődőket.

AZ INDONÉZ SZIGETVILÁG CSODÁI
BARDÓCZ ATTILA vetítéssel egybekötött élménybeszámolója
Időpont: 2018. november 16 (péntek) 18:30
Helyszín: VÁROSI KÖNYVTÁR TISZAKÉCSKE Kossuth u. 40.
A részvétel ingyenes!

ALZHEIMER-CAFÉ/DEMENCIA-KÁVÉHÁZ
Szeretettel várják az érdeklődőket az Alzheimer-Café 2. előadására.
Időpont: 2018. november 27. kedd 17:00
Helyszín: Tiszakécske, Művelődési Ház kávézója
Előadó: dr. Zsirmon István gyógyszerész
Téma: A szellemi hanyatlás lassításának lehetőségei
A részvétel ingyenes! 
Az előadás után lehetőség van arra, hogy az érintettek tapasztalataikat, 
ötleteiket megosszák egymással.

További részletek: www.tiszakecske.hu
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2018. november 17. szombat
Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4. 

Szabadtéri Színpad

9:30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja - Százszorszép Óvónői 
Bábcsoport zenés bábjátéka

11:30 Óvodások műsora

12:00 Jó ebédhez szól a nóta - Nádas Anti közreműködésével

13:00 Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és 
Citerazenekar

14:30 Szivárvány Néptáncegyüttes műsora

15:00 Újboráldás

16:00 A délutáni jókedvhez és az esti vacsorához a zenét Kothencz 
Lali énekes és Marko Nani zenész szolgáltatja

ŐSSZEL IS FITTEN!

9:00 - 10:30 Libafutam helyszíni regisztráció

10:30 Bemelegítés Béres Alexandrával

11:00 LIBAFUTAM futó- és kerékpáros 
verseny több távon
Futóknak 5, 10 és 21 km futás

Kerékpárosoknak 21 és 41 km
Regisztrációs díj:
felnőtt: 700 Ft/fő,
diák 18 éves korig: 500 Ft/fő,
családoknak (4 fő): 1000 Ft/család
Előzetes regisztráció: János Vitéz Látoga-
tóközpont
cím: 6200 Kiskőrös, Martini U. 6.
telefon: + 36 20 230 4442
e-mail: janosvitezlk@gmail.com
Akik előzetesen regisztrálnak pólót kapnak ajándékba.

Előregisztráció: november 3-ig

11:30 Aerobik Béres Alexandrával

13:00 Jóga Bus Esztivel

14:00 Alakformálás, feszesítés korhatár nélkül Bondor Krisztával, 
Ferenczy Évivel és Sárosi Marikával (E-Fit)

15:00 Preventív mozgásszervi torna Tagai Timivel (Shredx 
Fitness)

16:00 Capoeira Szabó Gabival (Fritti Sport)

TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ÉLETMÓD-TANÁCSADÁS SZLÁVIK-
KUPÁN EMESE DIETETIKUS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ (földszint 5. Terem)

Csillámtetoválás!

Tornaszőnyeget és váltócipőt feltétlenül vigyenek magukkal!

A libafutam kivételével a többi programon való részvétel ingyenes!

További információ: 
www.kiskoros.hu

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont 174 
hektárnyi füves-fás parkja csodálatos termé-
szeti környezetet biztosíthat egy könnyed 
sétához, kocogáshoz vagy egy kellemes 
vasárnap délutánhoz, hiszen különböző kikap-
csolódási lehetőségekkel várja az oda kilá-
togatókat. A város sport- és lakóterülete-
ivel határos park 40 hektárnyi taván lehet 
horgászni, wakeboardozni, kajak-kenuzni 
vagy épp sárkányhajót bérelni.

A körülkerített zöldövezet három kimért futó-
pályával (1 km; 2,77 km; 3,54 km) közked-
velt sportolói körökben is. Emellett strand-
röplabda-, strandkézilabda-, strandfoci 
pálya, kültéri fitneszpark, street workout pálya, játszótér, 3 kiépített bográcsozó hely, fedett szaletli és 
télen-nyáron üzemelő Hófánk pálya várja a kecskeméti és a turista közönséget. A park egyik büszke-
sége a csaknem 50 m magas domb, amelyet mesterséges úton hoztak létre, és amelynek tetejéről nem 
csak a park területe csodálható meg madártávlatból, hanem Kecskemét városa is.

NYITVA TARTÁS
NOVEMBER-DECEMBER: minden nap 7.00 – 17.00

ŐSZI FOTÓPÁLYÁZAT A BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐKÖZPONTBAN! 
Segítsd Te is like-oddal a kedvenceidet, hogy a legtöbb szavazatot kapott fotó elnyerje a "Közönségdíjat"!
Szavazás: 2018. november 19., hétfő 24.00 óráig
Eredményhirdetés: 2018. november 21., szerda 12.00 óra
A pályaművek megtalálhatók a szabadidőközpont hivatalos Facebook oldalán, és szavazni is itt lehet.

PROGRAMOK
I. BENKÓ LAKE CARP MASTER BOILIE CUP 
2018. november 15-től 18-ig horgászverseny lesz a szabadidőközpontban.

Bővebb információ a szervezőktől:
E-mail: fruktusz@hotmail.com
Telefon: +36 70 967 4074

december 1-2. szombat-vasárnap Mikulásváró hófánk pálya akció

december 5. szerda Mikulás a hófánk pályán

december 27-30. csütörtök-vasárnap Évzáró hófánk pálya akció

Kecskemét, Csabay Géza krt. 7.
További információ: www.szabadidokozpont-kecskemet.hu

BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐ 
KÖZPONT PROGRAMJAI

november 17. 
szombat 21.00-01.00
Dolce Dance 
Éjszakai Fürdőzés 
Helyszín: Kecske-
méti Fürdő, élmény-
fürdő zóna

november 18. vasárnap 14.00-18.00
CSALÁDI NAP
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, élményfürdő zóna

november 18. vasárnap 9.00 - 15.00
Gyerek, serdülő, ifjúsági lány vízilabda 
bajnoki mérkőzések 
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 50 méteres 
medence

november 24. szombat 13.00 - 16.00
A MOZGÁS LEGYEN AZ ÉLETED! 
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, élményfürdő zóna

november 25. vasárnap 9.00 - 14.00
Gyerek, serdülő, ifjúsági fiú vízilabda bajnoki 
mérkőzések
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 50 méteres 
medence

december 1. szombat 9.00 - 12.30, 14.00 - 19.00
december 2. vasárnap 9.00 - 15.00
V. Fiatal Uszonyosúszók Világtalálko-

zója Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 50 méteres 
medence

december 8. szombat  9.00 - 14.00
Úszás KESI háziverseny

december 9. vasárnap 10.00 - 12.00, 14.00 - 
16.00
Vízilabda Tehetséggondozó porgram 

december 15. szombat 9.00 - 14.00 
Gyerek, serdülő, ifjúsági fiú vízilabda bajnoki 
mérkőzések
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 50 méteres 
medence

december 16. vasárnap 9.00 - 19.00
Rövidpályás búvár OB
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 50 méteres 
medence

december 20-22.csütörtök-szombat
Úszás Cikluszáró verseny
Helyszín: Kecskeméti Fürdő, 50 méteres 
medence

A szervezők a programváltoztatás jogát 
fenntartják! 

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

KECSKEMÉTI FÜRDŐ



www.videki info.hu 5HÍRÖS

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,  be lváros i  
37  nm-es,  fö ldsz in t i  i roda , 
sa já t  közműve l ,  c i rkó  kazán-
na l  e ladó.  I rányár  14,5  MFt 
Te l . :  +36 70 683 7015

ELADÓ Kecskemét  be lváro-
sában e lső  emele t i  53nm-
es,  2  szobás  po lgár i  lakás 
kocs ibeá l lóva l .  Iá :  18 ,7Mf t 
+36 30 907 5486 

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 

KECSKEMÉT,  Rákócz i  u tca 
köze lében 100 nm-es 
nappa l i+étkezős ,  3  szo-
bás ,  e rké lyes ,  lakás  e ladó. 
I rányár  55 MFt  Te le fonszám:  
+36 70 683 7015

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

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

KERESEK Kecskemét  köze-
l i  tanyás  ingat lanokat ,  több 
Ha fö ldde l  a ranyka lászos 
gazdák részére  20 MFt- ig .  
+36 30 197 6543

Kecskemét ,SZÉCHENYI  vá-
rosban 55nm-es 2  szobás  
8. emelet i  lakás eladó.  Telefon: 
+36 20 565 0330 

LAJOSMIZSE köze l i ,  4532 nm 
terü le ten  1  éve  fe lú j í to t t ,  80 
nm lakóház+40 nm lakha-
tó  mel léképü le t  e ladó.  I .á r : 
20 ,9  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Rendőr fa luban 
800 nm te lekke l ,  2+1 szobás 
csa lád i  ház ,  38 nm lakható 
mel léképü le t te l  e ladó.  I .á r : 
22 ,5  MFt  +36 30 576 4203

KECSKEMÉT Széchenyi-
városban,  fe lú j í tot t ,  55 nm, 4. 
emelet i ,  gázfűtéses tégla la-
kás,  sok extrával  e ladó.  I .ár . : 
22,9 MFt.  +36 30 576 4203

KEREKEGYHÁZA központ jában 
1540 nm te lken,  2  generác i -
ós  114 nm,  5  szobás  csa lád i 
ház  e ladó.  I .á r :  18 ,9  MFt  +36 
30 616 2143

KECSKEMÉT be lvárosában  
1 .  emele t i ,  2  sz in tes ,  nappa-
l i+3 szoba,  amer ika i  kony-
hás  igényes  lakás  e ladó.  I .á r : 
37 ,9  MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT,  Akadémia  kr t -
on  e lső  emele t i ,  e rké lyes , 
c i rkó  fű téses ,  sz igete l t  tég-
la  lakás  e ladó.  I .á r :  19 ,5  MFt 
+36 30 576 9476

K I A D Ó

KECSKEMÉTEN be lváros-
ban 56nm 2 szobás  lakás 
k iadó.  100.000Ft+ kauc ió ,  
+36 30 958 5121 

KECSKEMÉT,  Kossuth  té ren 
55 nm-es 2  szobás  l i f tes  la-
kás  berendezve k iadó.  Ár : 
110.000 F t /hó  Te l :  +36 70 
683 7015

KECSKEMÉT,  be lvárosban 61 
nm-es 2  szobás  fö ldsz in t i 
ház  k iadó.  Ár :  100.000 F t /hó 
Te l :  +36 70 686 5148

K I A D Ó  I R O D A

KECSKEMÉT,  Nagykőrös i  u t-
cában 55 nm-es,  2  szobás , 
fö ldsz in t i ,  igényes ,  berende-
zet t  i roda  k iadó.  Ár :  150.000 
F t /hó  Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  be lváro-
s i  48 nm-es üz le t  k iadó.  Ár : 
100.000 F t /hó  Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

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

VIDÉKEN és Kecskemé-
ten e ladó házat ,  ha e l  sze-
retné adni ,  keressen.  Tel :  
+36 70 337 9742

BUDAPESTEN és Kecskeméten 
Eladó lakást keresek. Király 
Szabolcs Tel: +36 70 686 5149

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

G É P  -  S Z E R S Z Á M

ELADÓ:  hévér ,  ü l lő ,  kut r ica , 
kéz ikocs i ,  su tú ,  bordás le-
mez- lépcső,  lábba lha j tós  kö-
szörű .  +36 30 655 6890 

V E G Y E S

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 ter-
gát ,  marógépet ,  kompresz-
szor t ,  inver ter t ,  k is  gépeket .  
+36 70 624 5475 

S Z O L G Á L T A T Á S

 M INŐSÉGI  té rkövezés t  és 
egyéb  kőműves  munkákat 
vál la lunk.  +36 20 412 9837 

HÍVJ  bá t ran ,  ha  seg í t ségre 
v a n  s z ü k s é g e d ! ! !  L e l k i 
t e r a p e u t a ,  k á r t y a j ó s l á s , 
metamor f  masszázs  -  régóta 
a  s z a k m á b a n ,  b i z t o s  a 
seg í tség!  +36 30 548 8718 

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

VESZÉLYES,  megdő l t ,  ma-
gas  fàk  ga l l yazàsa,  k ivàgàsa! 
+36 30 456 0888 

 REDŐNY jav í tása  és  kész í tése , 
gur tn ik  cseré je .  0630/780-
94-90,  0670/248-29-87  

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

T Á R S K E R E S É S

Középkorú  hö lgy  50 fe le t-
t i  ú r iember  tá rsaságát  keres i 
komoly ,  nem a lka lmi  kapcso-
la t ra .  06-30/268-3839

Á L L Á S T  K Í N Á L

A ceg léd i  te lephe lyű  Pet-
ra  Trans  Kf t  nemzetköz i  te-
hergépkocs i -vezető t  keres 
o lasz-magyar  v iszony la t ra , 
e lsősorban gabonaszá l l í tás-
ra  (nem un iós  munka)  nyer-
ges  szere lvényre .  Ami t  k íná-
lunk:  korszerű  já rművek,  k i -
emel t  bérezés .  Hav i  á t lag  ke-
reset  450.000 F t .  É rdek lődn i : 
+36 30 584 9566

PEST megyében tehenésze-
t i  te lephe ly re  fe jn i  tudó há-
zaspár t  keresek o t t lakássa l . 
Szabó Péter  +36 30 983 7468 

A ceg léd i  te lephe lyű  Pet-
ra  Trans  Kf t .  keres  teher-
gép járművek,  mezőgazdasá-
g i  gépek jav í tásában,  kar-
bantar tásában já r tas  karosz-
szér ia lakatos ,  gép lakatos 
munkatársakat .  É rdek lődn i :  
+36 30 476 9819

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

KECSKEMÉTI-  Remi  Wor ld  K f t 
-  lakatos ipar i  cég keres  gya-
kor la t ta l  rende lkező  hegesz-
tőket ,  lakatosokat , lézervágó 
gép keze lőket  és  é lha j l í tó t . 
Bér  megegyezés  szer in t .  +36-
70/2330590 +36 70 4179013 

A ceg léd i  te lephe lyű  Pet-
ra  Trans  Kf t .  keres  teher-
gép járművek,  mezőgazdasá-
g i  gépek jav í tásában,  kar-
bantar tásában já r tas  karosz-
szér ia lakatos ,  gép lakatos 
munkatársakat .  É rdek lődn i :  
+36 30 476 9819
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Hard skill, soft skill
Amikor életrajzot írunk, rendre felsoroljuk tanulmányainkat, munkatapasztalatainkat, mindazokat a 
dolgokat, amikkel szakmailag gyarapodtunk az elmúlt évek során. Ezeket a mérhető, igazolható kész-
ségeinket nevezzük hard skillsnek, azaz kemény készségeknek. Ide tartozik a szakirányú végzettség, a 
technikai kompetenciák, minden, ami vizsga útján megszerezhető, tehát amiről papírunk van, illetve a 
szakmai tapasztalat is, melyről az állásinterjú során számot adunk. Vannak azonban olyan kérdések is, 
melyeknek látszólag nincs köze a szóban forgó munkához, és első hallásra talán irrelevánsnak is tűnnek. 
A munkaadók ilyenkor viselkedés alapú interjúkérdéseket tesznek fel, melyekkel a soft skillst, vagyis a 
puha készségeket figyelik. A soft skills, más néven szociális készségek nem írhatóak le képzettséggel, 
szubjektívek, rögtön nem láthatóak. Egy Harvard-i kutatás szerint akár 85%-ban meghatározhatják a 
munka sikerességét, így ezek alapján érthető, hogy a munkaadók minél szélesebben szeretnék feltérké-
pezni ezen készségek meglétét, amennyiben az szükséges a betöltendő pozícióhoz.

Honnan tudom, hogy jó vagyok?
A soft skills gyűjtőfogalom, mindazon készségek összessége, melyek az interperszonális képességeket 
jelentik. Ide tartozik a fejlett empátia, a könnyed és nyílt kommunikáció, a jó csapatjátékos attitűd, 
a megszerzett tudás továbbadására való képesség éppúgy, mint a felelősségvállalás, a felmerülő 
probléma megoldására koncentráló szemlélet. Ezek meglétének alapvető feltétele a jó önismeret, 
ezért javasolt a szakmai képzéseken túlmenően némi önismeretet is tanulnunk, hogy tisztábban lássuk 
saját képességeinket. Jellemző ugyanis, hogy a munkavállalók gyakran tévesen mérik fel saját kész-
ségeiket, általában túlbecsülik azt, ráadásul minél kevésbé kompetensek, ez annál inkább igaz. Ezt a 
jelenséget Dunning-Kruger hatásnak nevezik, mely leggyakrabban nem nagyképűségből, inkább az 
önismeret vagy önbizalom hiányából fakad. Kevésbé jellemző, de szintén előforduló az önmarketing 
hiánya, kultúránkban általános vélekedés az, hogy aki dicsekszik, kiemeli sikereit, az ellenszenvet 
vált ki másokból.

Fontos a kommunikáció
Érdemes időnként elbeszélgetnünk a főnökünkkel, esetleg kollégáinkkal, hiszen az ő visszajelzéseik 
alapján könnyebben mérhetjük fel saját képességeinket. A közös célok megfogalmazása, a felmerülő 
problémák megoldása fontos, ha hosszú távú együttműködést várnak egymástól a felek, és emellett 
lehetőséget ad a fejlődésre is. Érdemes őszintén végiggondolni, vannak-e problémáink például a 
határidők betartásával? Sikerül-e megfelelően priorizálni a feladatokat? Hogyan reagálunk, ha nagy 
felelősséggel járó munkát bíznak ránk? Egy vezető pozíció betöltéséhez különösen fontos tisztában 
lenni ezekkel a kérdésekkel, hiszen az állásinterjún szinte biztosan vizsgálni fogják ezeket. Érdemes 
őszintének lenni, így önmagunkat és másokat is védhetünk a csalódástól és kudarcélménytől.

Kérdések az állásinterjún
Többféle módszer létezik az interperszonális készségek feltérképezésére, ajánlott ezért felkészülten 
érkezni az interjúra, hogy ne a helyszínen illetődjünk meg, ha különös vagy váratlan kérdéssel talál-
kozunk. Amennyiben az interjú csoportosan zajlik, máris élhetünk a gyanúval, hogy a cégnek fontos a 
soft skills megléte, hiszen eleve csoportos közegben tesztelik a jelölteket. Ilyen esetben igyekezzünk 
önmagunk maradni, ne erőltessünk olyasmit, ami a korábbiakban sem volt jellemző ránk, ugyanakkor 
legyünk észrevehetőek, ne bújjunk el a „tömegben”, koncentráljunk saját erősségeinkre. 

Amennyiben egyszemélyes interjún veszünk részt, fontos a kérdésekre adott reakciónk. Ne háborod-
junk fel, ha negatív tulajdonságainkról kérdeznek, de ne is ostorozzuk magunkat. Fontos megmutatni, 
hogy kovácsolunk előnyt a minket ért kudarcokból, hogy birkózunk meg a minket ért kritikával. Szemé-
lyiségünkre irányuló kérdéseket ne személyeskedésnek vegyünk, hanem lehetőségnek arra, hogy bemu-
tatkozhassunk. A legjobb, ha válaszok egyszerűek és frappánsak, rólunk szólnak és nem a volt kollégá-
inkról, főnökünkről. Az interjún felmerülő leggyakoribb kérdésekről korábbi cikkünkben 
olvashatnak.

A lágy készségek fejleszthetők
A jó hír az, hogy az interperszonális képességek fejleszthetőek. Számtalan könyv 
és soft skill tréning létezik, melyekkel finomíthatjuk, bővíthetjük készségeinket. Ha 
nyilvánosan kell előadást tartani, többféle képzés közül is választhatunk, 
lehet például a testbeszédre koncentrálni, vagy akár arra, hogyan 
vezessünk le egy workshopot, vagy prezentációt. Időgazdálko-
dásról, konfliktuskezelésről, vagy a motiváló vezetési tech-
nikákról is tanulhatunk. A tanfolyamok alapja továbbra 
is az önismeret, mely már-már alapvető elvárás egy 
mai munkavállalótól. Különösen fontos, ha vezetői 
pozícióra jelentkezik, illetve ha kommunikáció, 
marketing, pr, humánerőforrás, értékesítés, vagy 
bármely olyan területen szeretne elhelyezkedni, 
ahol ügyfelekkel kell kapcsolatban lenni, tárgya-
lásokat, egyeztetéseket kell folytatni, illetve 
másokkal kell folyamatosan együttműködni.

Forrás:
cvonline.hu

SOFT SKILLS, VAGYIS A PUHA 
KÉSZSÉGEK – MIT KELL TUDNI RÓLA?
Manapság már szinte minden álláshirdetésben szerepel a „kiváló kommuniká-
ciós és problémamegoldó képesség” mint elvárás, de mit is jelent ez pontosan? 
Hogyan állapítható meg egy jelöltnél, hogy kiváló-e ezeken a területeken, és 
miért fontos ez?
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www.cvonline.hu

 

álláshirdetéssel várjuk! 
Több mint 6000 

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 felvételi napunkra.
2018.11.22. 14:00 – Kunszentmiklós, Varga Domokos Általános Művelődési Központ,  
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.

További tesztírási időpontokat 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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