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Unja már az üres ígéreteket? Szeretne gyorsan, könnyedén munkahelyet 
váltani? Segítünk! Ha stabil, jól fizető munkahelyre vágyik, és hosszú 

távra tervez, jelentkezzen most! Gyártópartnereink számára keresünk az 
alábbi pozíciókba munkaerőt:

Fémipari gépkezelő
Összeszerelő Takarító
Takarító csoportvezető Tesztoperátor
Üzletági adminisztrátor
SAP Ticketkezelő adminisztrátor
Logisztikus

Bizalmát magas kezdő órabérrel, cafeteriával, bónuszokkal, ingyenes 
céges buszjáratokkal, jó hangulatú csapattal és igényes, modern 

munkakörnyezettel háláljuk meg.

Jelentkezni személyesen a Kecskemét, Dobó krt. 12. I.em. 122-es irodában, 
telefonon a 06 30/259-5801-es telefonszámon vagy a 

gyomber.erzsebet@whc.hu e-mail címen. Állásajánlatainkat 
megtekintheti a  honlapon.

Műszakvezető

www.whc.hu
Jelentkezésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a honlapon

 elérhető szabályzat szerint. Adatkezelési nyil.szám: NAIH-102776/2016

Szolgáltatók
rovattal
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IV. ŐSÖK NAPJA
2017. augusztus 11-12-13.
A Magyar Turán Alapítvány által életre 
hívott Magyar Turán Szövetség 2017-
ben, augusztus 11-12-13-án rendezi 
meg a IV. Ősök Napját. 

A Bugacon megrendezésre kerülő ünnep 
a magyar ősöknek és a magyar történe-
lem nagy alakjainak állít emléket, az Ősök 
Napja mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az egész Kárpát-medencei magyar-
ságot egyesíteni tudja. Az elmúlt években létrejött össznemzeti összefogás lehe-
tővé tette, hogy hagyományt teremtsenek. A legnagyobb történelemformáló őse-
ink – akiknek e Hazát is köszönhetjük – tiszteletére szervezett Ősök Napja ünnepsé-
get minden második évben rendezik meg.

Minden nemzet életének az egyik elengedhetetlen alapeleme a kollektív nemzeti 
tudat. A Magyar nemzet valós hagyományainak megőrzése és átadása az egymást 
követő generációknak a Magyarság megmaradásának a legfontosabb záloga! A 
nemzetet összefogó kapcsok egyik legfontosabb eleme a nemzeti történelmünk is-
merete, valamint a magyar történelem legnagyobb eseményeinek, nemzetrészeket 
és generációkat összekötő közös megünneplése.

A magyar társadalmi élet és ünneprend egyik régi hiányossága és adóssága, hogy 
nincs egy olyan ünnepünk amikor a magyarság legnagyobb valós őseiről (Árpád 
Vezérlő Nagyfejedelem, Atilla Nagyfejedelem) az ő történelemformáló szerepükről 
(Honfoglalás) és a magyarságot megtartó tetteiről (pozsonyi csata) emlékezik meg 
méltósággal az egész nemzet.

A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepségén tradicionális sereg-
szemle, harci bemutatók, lovas versenyek és lovas vetélkedők, íjász programok, a 
magyar –hun-avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei és magyar táltos-zenei 
programok lesznek. Hatalmas jurtatábor épül, kézműves bemutatók, kézműves vá-
sár, gyermek programok és tudományos ismeretterjesztő előadások fogják emelni 
az ünnepi hangulatot.

További információk és majd a részletes programok folyamatosan olvashatók 
lesznek a hivatalos honlapon:  
www.kurultaj.hu és a hivatalos facebook oldalukon: Kurultaj-Magyar Törzsi Gyűlés 
(közösség) http://www.facebook.com/kurultaj

Magyar Turán Szövetség, www.kurultaj.hu

Július 22. szombat

CSALÁDI NAP A HOLT-TISZA 
PARTJÁN
14 órától Kalandozó Park: 
• 15 db lábbal hajtható gokart a Séta-
kert betonpályáján 
• Mobil kalandpark: drótkötélen bicik-
lizés, függőhidak, rekeszépítés
• Fotózás a Mézga család bőrébe bújva
• Borostyánkő Hagyományőrző Egye-
sület viking harcos bemutatója
• Boglárka Hagyományőrző Egyesü-
let  fajátékai
• Légvár
• Kézműves foglalkozás Balázs Renával 
és a Tűbarátnők Kézimunkakörrel 
• Könyvbörze az Álomfogó Alapítvány-
nyal
18:00 MILAGRO (Santana tribute 
band)
19:00 PADÖDŐ
POKORNY SZILÁRD STAND UP ESTJE
PHLOX TŰZZSONGLŐR CSOPORT: 

több, mint 15 fajta eszközzel, kosztü-

mös, koreografált műsor, tűzfújás/tűz-
nyelés, sárkánytűz

További információ:
www.tiszakecskekultura.hu

Július 23. vasárnap 19 óra

"DÚS KINCSÉBŐL” 
500 év visszhangja nemzedékeken 
át a tiszakécskei Református Temp-
lomban
Andrássyné Mátyus Gabriella (orgona) 
és Andrássy György (basszus) koncertje
Helyszín: Református Templom

Júliusi Könyvbörzék 
az Álomfogó Alapítvánnyal az Arany 
János Művelődési Központban szom-
batonként 10-18 óráig
Használt könyvek egységesen 200 Ft, 
új könyvek 400 Ft, akciós könyvek 100 
Ft adomány ellenében vihetőek el.

július 15. Passuth-akció
július 22. Családi nap a Holt-Tiszán
július 29. Dumas-akció

www.tiszakecske.hu

PROGRAMOK TISZAKÉCSKÉN

HÁZI KEDVENCEINKET IS HŐGUTA FENYEGETI
Az állatvédők gyakran találkoznak a lakosság által rövid láncra kikötött, árnyék-
tól mentes helyen, megfelelő mennyiségű – friss ivóvíz nélkül tartott kutyákkal.

A nappali 30 foknál magasabb csúcshőmérséklet idején a rosszul tartott házi ked-
vencek rövid időn belül hőgutát kaphatnak, mely hosszú távon pusztuláshoz ve-
zet. A nyári meleg napokon a hosszabb ideig tartó sétáltatást érdemes kora reggel 
és késő délután megtartani. A naptól felhevült aszfaltot is érdemes elkerülni, hiszen 
ott könnyen égési sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya mancsát.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján a nagy nyári kánikulában aggó-
dó állatbarátok körében rendszeres téma a tűző napon kikötött, víz nélkül tartott ál-
latok számára történő segítségkérés. Seres Zoltán, egyesületi elnök szerint gyakran 
felejtenek kertben, udvaron egy – két napig (vagy tovább is) emberek házi kedven-
ceket. Van, hogy élelem – ivóvíz nélkül szenvednek az állatok. A kánikulában a ked-
vencek mellett gazdasági célú háziállatokra is fokozottabban oda kell figyelni. Ne 
csak a saját állatainkat óvjuk, figyeljünk oda a szomszéd portán tartott állatokra is.

A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon a nagy kánikulában. Ha 
mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik a na-
gyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem 
tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel törté-
nő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat 
keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát.

AZ ORPHEUS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET 4 LEGFONTOSABB TANÁCSA KUTYÁK 
KÁNIKULÁBAN TÖRTÉNŐ TARTÁSÁHOZ:
• a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melye-
ket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük,
• állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon 
el tud bújni,
• kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani,
• házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban (még nyitott ablaknál se), hiszen 
a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe szökhet.
A nagy nyári magas hőmérsékletet könnyebben átvészelik házi kedvenceink, ha hű-
vös helyen készítünk kuckót számukra. Fontos a napjában többször újratöltött vizes 
tál. Ha módunkban áll nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne 
kívánjunk tőle “csúcsteljesítményt”. A nagy nyári melegben egy autóban 5-10 perc 
alatt 60 fokra is felugorhat a levegő hőmérséklete, ami a bent tartózkodó élőlények 
számára hosszabb távon végzetes lehet. A lakásban a sötétítés, a ventilálás segíthe-
ti a meleg átvészelését.

Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a nyelve állandóan 
kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy 
hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesz-

tett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. 
A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés 
életmentő lehet ebben az esetben. A háziállatokért a 
gazdák a felelősek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető 
lehet az állatok szenvedtetése és pozitív élményekkel 
élhető át a nyári forróság.

Orpheus Állatvédő Egyesület www.zug.hu
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BIZTONSÁGBAN UTAZÁS KÖZBEN
A nyári szabadság alatti utazások során magunk és családtagja-
ink biztonsága mellett mobileszközeink biztonságára és a biz-
tonságos internethasználatra is figyelmet kell fordítani. Gondos-
kodni kell a mobileszközök (notebook, tablet, okostelefon) fi-
zikai biztonságáról a lopás vagy elvesztés megelőzése érdek-
ékében, illetve a rajtuk tárolt adatok védelméről, az illetéktelen 
hozzáférés megakadályozásáról egy mégis bekövetkezett lopás 
vagy elvesztés esetére.

A munkahelyi vagy otthoni internetelérés – megfelelő beállítá-
sok esetén – biztonságosnak tekinthető, ez azonban nem mondható el az utazás 
során leggyakrabban használt ingyenes WIFI-hozzáférésekről vagy a nyilvános szá-
mítógépekről.

FELKÉSZÜLÉS AZ UTAZÁSRA

Az indulás előtti teendők során a biztosítás megkötése mellett a mobileszkö-
zeinket is fel kell készíteni az utazásra:

• Mentsük le és törüljük az eszközökről azokat a fájlokat, információkat, amikre az 
utazás során nem lesz szükségünk! Így az eszköz elvesztése, ellopása esetén
más nem férhet hozzájuk, számunkra azonban továbbra is elérhetőek maradnak.

• Védjük az eszközöket megfelelő jelszóval vagy képernyőzárral.

• Lehetőség szerint állítsunk be teljes tárhelytitkosítást.

• Frissítsük a készülékeinken a programokat, alkalmazásokat, köztük a vírusvédel-
mi szoftverünket.

• Készítsünk biztonsági mentést minden olyan eszközről, amit magunkkal viszünk 
az utazásra.

• Kapcsoljuk be a helymeghatározást az eszközön. 

MOBILESZKÖZÖK FIZIKAI BIZTONSÁGA

• Csomagoláskor a laptopot és a tabletet ne tegyük külső, 
könnyen elérhető rekeszbe!

• Repülőn lehetőség szerint a kézipoggyászban vigyük ma-
gunkkal a mobileszközeinket!

• Repülőn, vonaton vagy buszon utazva figyeljünk az eszköze-
inkre, különösen az átszállásoknál!

• Lehetőleg ne használjuk a laptopot nyilvános helyeken! Kerüljük el, hogy felhívjuk 
a tolvajok figyelmét!

• Ne hagyjuk az eszközöket látható helyen, például gépkocsi utasterében!

• Szállodában javasolt a szobában található széfben tárolni az értékeket, így a szo-
bában hagyott mobileszközöket is!

• Ne hagyjuk őrizetlenül a mobiltelefont az étkezésekkor az asztalon!

• A strandon se hagyjuk őrizetlenül a mobiltelefont!
Használjuk az értékmegőrzőt!

INGYENES WIFI-HASZNÁLAT

Az ingyenes WIFI a szállodákban, repülőtereken, éttermek-
ben nyújt internetelérést. Nem tudjuk azonban, hogy ki üze-
melteti, és ki kapcsolódik hozzá, így azt sem, hogy az ingyenes 
WIFI-hálózaton keresztül küldött és fogadott adatokat (például 
felhasználónevek és jelszavak) ki láthatja még. A WIFI-hotspot és 
az eszközünk közötti kapcsolat nem titkosított, így akár az is lehallgatható.

• Ingyenes WIFI esetén használjunk titkosított adatátvitelt.

• Ha böngésző címsorában egy lakat és a https:// szöveg jelenik meg a honlap címe 
előtt, akkor a honlappal való kapcsolat titkosított és biztonságos.

• Ha lehetőségünk van, használjunk Virtuális Magánhálózatot (VPN-t)! Ennek segít-
ségével a WIFI-n keresztül küldött és fogadott minden információ 
titkosítva lesz. VPN-t létrehozhatunk akár az otthoni routerünk se-
gítségével is.

• Kerüljük a pénzügyek intézését az ingyenes WIFI hálózatokon. Ha 
utazás közben szükséges ilyen ügyek intézése, használjunk inkább 
mobilinternet-szolgáltatást.

NYILVÁNOS SZÁMÍTÓGÉPEK

A nyilvános számítógépek esetében nem lehet tudni, hogy 
nem fertőzött-e, vagy nem gyűjt-e adatokat.

• Csak és kizárólag publikus információk böngészésére 
használjuk: időjárás, menetrend, térkép, látnivalók keresése.

• Soha ne lépjünk be róla levelezésünkbe, közösségi fió-
kunkba vagy banki oldalunkra.

www.police.hu

KECSKEMÉTI FÜRDŐ 
ÉS STRAND
július 14. péntek 21 órától 1 óráig 
JÚLIUSI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
Helyszín: Kecskeméti Élményfürdő és 
Csúszdapark (rossz idő esetén Kecske-
méti Fürdő)
Jegyértékesítés kezdete: 20:30

július 15. szombat 
Kecskeméti Sportiskola házi úszó-

versenye

július 16. vasárnap
CSALÁDI NAP (Esőnap: július 23.)

július 28. péntek 
STRANDOK ÉJSZAKÁJA

augusztus 11. péntek
AUGUSZTUSI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS

augusztus 13. vasárnap 
JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI NAP 
(Esőnap: augusztus 20. vasárnap)

augusztus 27. vasárnap 
NYÁRBÚCSÚZTATÓ RETRO PARTY

Kecskemét, Csabai Géza krt. 5. 
Tel.: 76/500-320 

www.kecskemetifurdo.hu

július 15. szombat 8-13 óráig
PAVERPOL ÉS KREATÍV MŰHELY
Kreatív műhelyfoglalkozás Csomák 
Lászlónéval a Petőfi Sándor Művelődé-
si Központban

július 21. péntek
TÁJHÁZI MŰHELY - 40 ÉVES A  
SZLOVÁK TÁJHÁZ

PROGRAM:
Tájházi Műhely 2017/1.
Dél-alföldi Regionális Tájháztalál-
kozó és módszertani nap
„Megújuló nemzetiségi a tájházak a 
Dél-Alföldön, 40 éves a Szlovák Táj-
ház Kiskőrösön” címmel konferencia

10.00 Köszöntő: Domonyi László pol-
gármester
Szakmai köszöntő: Dr. Bereczki Ibolya 
ágazatokért felelős főigazgató -helyet-
tes (Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
10.10 Dr. Vígh Annamária főosztályve-
zető (EMMI Közgyűjteményi Főosztály): 
Kiállítás-megújítások a Kubinyi Ágos-
ton programban
10.30 Dr. Szonda István (Magyarorszá-
gi Tájházak Központi Igazgatósága): 
Magyarországi Tájházak Központi Igaz-
gatósága feladata, működése, szakta-
nácsadói és mentori hálózat kialakítá-
sa, adatbázis-építés
10.50 Dr. Király Katalin igazgató 
(Legatum Kht): Szlovák gyűjtemények 
megújulása a Dél-alföldi Régióban
11.10 Kispálné dr. Lucza Ilona: A szlo-
vák nemzetiségi kultúra a tájházban 

– 40 éves a szlovák tájház
Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeum  (néprajzi látványtár) Pető-
fi tér 5. sz.

Délutáni program: Szlovák Tájház 
(Kiskőrös, Szent István út 23.)
12.00 Köszöntő: Domonyi László pol-
gármester
12.08 „Emlékszilánkok a tájház életé-
ből” című kiállítás és szakmai köszöntő
Andó György, a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója
12.20 Ebéd (Szlovák Tájház)
13.30 Szlovák Nemzetiségi Népdalkör 
és Citerazenekar dalcsokra

A hagyományőrzőket bemutatja: 
Gmoser Györgyné a Kiskőrösi Szlová-
kok Szervezetének elnöke

Daltanítás, játékos mondókák

Kézműves hagyományok, egész na-
pos alkotóudvar (csizmatalpalás, kék-
festőből babák, gyöngyözés, ruha-
hajtogatás, öltözködés, szalma- és 
csuhéjtárgyak készítése, népi játékok)

A hagyományos kemencés ételek ké-
szítése.

július 31. hétfő
MEGEMLÉKEZÉS PETŐFI SÁNDOR 
HALÁLÁNAK 168. ÉVFORDULÓJÁRÓL
Helyszín: Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeum
Szervező: Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeum

www.kiskoros.hu

KISKŐRÖSI PROGRAMOK

HÍRÖS AGÓRA 
IFJÚSÁGI OTTHON
MESEUDVAR
Mesés, vidám „csobbanás” a nyári élmé-
nyekbe kisgyermekes családok részére
a Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon udvarán

július 12. szerda 17.30 óra
AZ ELTÁNCOLT PAPUCSOK
Magyar népmese a Lóca Együttes elő-
adásában, népzenei köntösben.

július 19. szerda 17.30 óra
VÁSÁRFIA
A BaHorKa Társulat improvizációs folklór-
színháza gyerekeknek és felnőtteknek.

július 26. szerda 17.30 óra
BINDE BÁCSI KECSKÉI
Az Apnoé Zenekar gyermekkoncertje
A program a Kecskeméti Kodály Feszti-
vál rendezvénye a NKA támogatásával.

augusztus 2. szerda 17.30 óra
ELVESZETT MESTERSÉGEK NYOMÁBAN
A Csörömpölők Együttes gyermek-
műsora
Bővebb információ: www.hirosagora.hu
Belépődíj: 850.- Ft gyerekeknek, 
1.250.- Ft felnőtteknek
Jegyek válthatók: elővételben az Ifjú-
sági Otthon pénztárában, a helyszínen 
korlátozott számban kaphatók jegyek.

Kecskemét, Kossuth tér 4.
Tel.: 76/481-686
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Nyaraljon úgy, ahogyan szeretne! Miért kellene kompromisszumo-
kat kötnie?! Csak egy napot szeretne gondtalanul eltölteni, vagy 
egy hosszabb nyaraláshoz keres úti célt? Az a jó választás, ahol a 
család minden tagja jól érzi magát. Az is, aki egész nap csak a víz-
ben lenne, az is, aki a sport szerelmese és az is, aki egészségba-
rát feltöltődésre vágyik. A Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdő való-
di családi vállalkozás. A tulajdonosok élete több mint 30 éve arról 
szól, hogy a vendégek mindenféle nagy szavak nélkül, egyszerűen 
jól érezzék magukat. 

Csobbanás. Óriáscsúszdás strandmedence, kaland- és bébi meden-
ce - hogy csak néhányat említsünk, ahol a vízi örömök kedvelői az 
életkoruknak megfelelő élményeket találhatnak. És persze ki ne fe-
lejtsük az uszodát, no meg a termálvízzel feltöltött medencéket!

Kicsik és nagyok. Mit szólna hozzá, ha 
már a reggeli előtt fürödhetne egyet a 
szállásától karnyújtásnyira lévő me-
dencék egyikében? A fürdővel össze-
nyitott kempingben, a minden igényt 
kielégítő apartman házakban vagy a 
klimatizált, vadonatúj bungalókban 
egyaránt kényelmesen és nyugodtan 
eltöltheti a család a vakáció napjait. Jut 
idő a nagy beszélgetésekre, a kártyá-
zásra, társasozásra, és jó sok könyvet is 
ki lehet végre olvasni. Még az is köny-

nyen előfordulhat, hogy teljesen elfeledkezik a mobiltelefonjáról.

Unalomról szó sem lehet – Programokból nincs hiány. 
Nyáron csak úgy pezseg az élet a Tisza-parti Gyógy-és Élményfür-
dőben! Vízi torna, strandfoci, pingpong és tengo pálya várja a spor-
tok kedvelőit. A gyerekek kézműves foglalkozásokon is kipróbál-
hatják az ügyességüket, már ha sikerül őket kicsalogatni a meden-
céből. A zene sem hiányozhat: a koncerteken mindig garantált a jó 
hangulat. A nyári időszakban minden hétvégén tematikus progra-
mok várják a fürdőzőket.

A játék kedvéért. A szabadság képes előcsalogatni a felnőttek játé-
kos énjét is, ezért nem csak a gyerekeket várja a fürdő játszótere. Jó 
kis móka a csúszdázás is, ki tudja, lehet, hogy a nagypapi is kapha-
tó egy gyorsasági versenyre?! És amikor az időjárás borúsra fordul, 

akkor örülnek csak igazán a csöppségek 
- és persze a szüleik is - a Wesco játékok-
kal berendezett játszógalériának.

Csak finoman. Ha nyár, akkor sült hal, 
lángos, fagylalt és palacsinta? Termé-
szetesen ezek is szerepelnek a büfé kí-
nálatában, de az önkiszolgáló étterem 
és a pizzéria is ízletes finomságokkal 
várja a vendégeket.

Tisza-parti Gyógy-és Élményfürdő
Tiszakécske, Rózsabarack tér 2.

Fürödjön a nyárban!
Csillogó vizű medencék, csodás pázsit, játszóterek és számta-
lan programlehetőség várja a Tisza-parti Gyógy-és Élményfür-

dőben Tiszakécskén, ahol családias miliő és mosolygós kedves-
ség varázsolja a nyaralást valódi élménnyé. Idén is vár minden-

kit a fürdő, ahol kiváló szálláslehetőségek híján sem marad az em-
ber, látogasson el Ön is!

Szolgáltatók

NYÍLÁSZÁRÓ TECHNIKA 

AJTÓ - AblAk - redőny

szúnyog-
háló

garázs-
kapuk

fa nyílás-
zárók

redőny
külső és 

belsőtokos

ajtó
kültéri 

ablak
gyártás és

forgalmazás

látogasson el bemutatótermünkbe:

kecskeméT, IzsákI u. 31
AHOL FOLyAmAtOs AkciókkAL várjuk!

06 30/428-1252 • 06 20/954-2660
www.uvegkocka.hu

Ingyenes helyszínI felmérés! hívjon még ma!
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•  Mióta működik a cég, honnan indultak?
Egészen fiatal korom óta mindig is tervezői pályára készültem, 
mindig is ezt szerettem volna csinálni, így választottam a Buda-
pesti Műszaki Egyemet. 1985-től mint magántervező dolgoztam, de 
szerettem volna egy saját csapatot alkotni fiatal mérnökökből, így 
1990-óta már nem egyedül, hanem „teamben” végezzük a munkát, 
ez most is így van.

•  Mesélne a csapatáról, hogyan alakul a csapatmunka?
Jelenleg heten dolgozunk tervezőként, a csapat fiatal mérnökökből 
áll, akik vagy jogosultsággal, vagy prejogosultsággal rendelkeznek, 
hogy ezáltal magántervezésekben is részt tudjanak venni. Mindig 
is úgy gondoltam, hogy manapság a fiatalok nem tudják a szak-
mát a gyakorlat szintjén megtanulni, maximum rajzolóként tud-
nak érvényesülni, mert nincsenek mestereik, sem lehetőségük arra, 
hogy az egyetemeken a tankönyveken túl is tudjanak tapasztalato-
kat szerezni. Nekem személyesen fontos az, hogy belőlük több éves 
tapasztalattal rendelkező tervező legyen, így nem egymás konku-
renciái leszünk, hanem egy idő után egymástól fogunk tanulni.  
Emellett azt is képviseljük, hogy nagyobb beruházásokhoz több 
síkú tervezés szükséges, egy-egy tervező kisebb projekteket tud 
egyedül megvalósítani, csapatban viszont a nagy méretű megren-
delések is kivitelezhetőek.

•  Mi a fő profiljuk?
Irodánk egy régi szemléletmódot képvisel: megpróbáljuk a régi épí-
tőmérnöki tervezést megvalósítani, értem ez alatt, hogy korábban a 
mérnök a magasszintű építészet minden dimenzióján szakképzett 
és tapasztalt volt, a mérnök mindent megoldott. Nem volt szükség 
külön útépítőmérnökökre, statikusokra, hanem minden tudást bir-
tokolt. Irodánk igyekszik ezt a szemlélet képviselni, egy helyen lét-
rehozni egy tudásbázist, melyből építkezni lehet.

•  Milyen megrendelésekkel találkoznak leggyakrabban?
A profilunkhoz tartozik az építészet, szerkezettervezés, köz-
lekedéstervezés, mélyépítés, amelyek az magasépítésmesteri 
munkákat magába foglalja. Arra próbálom szoktatni a dolgozó-
inkat, hogy ezt egy egészként/egészben lássák, ne „feldarabol-
va”, részenként. Tehát meglehetősen sok mindennel foglalko-
zunk tervezőirodánkban.

•  Milyen projekteken dolgoznak jelenleg, ki tudna emelni ezek 
közül néhányat?

Jelenleg is több nagyobb projekten dolgozunk, ezek közé tarto-
zik Cegléden egy 39 lakásos társasház statikai tervezése. Emel-
lett több mezőgazdasági építmény tervén is dolgozunk, több te-
lepülésen. Közlekedéssel kapcsolatos tervezések is folynak ezek 
közül ki tudnám emelni például Ceglédet, Nyárlőrincet. De 
ugyanúgy dolgozunk csomópontok, körforgalmak tervezésén. 
Folytatunk még szakértői vizsgálatokat, szakértői tervezéseket. 
Nagykőrösön a Szalay-kúria felújításában is közreműködtünk.

•  Ki tudna emelni egy-két munkát, amire büszkék?
Több dologra is büszkék vagyunk, ezek közül ilyen például a 
tápiószentmártoni Község Házának a felújítási terve, de szintén 
ilyen Kiskörén a templom, illetve a könyvtár felújítási terve. Úgy 
érezzük, hogy Abony főterének terve egy nagyon jól sikerült pro-
jekt volt, ez meg is valósult, illetve szintén főtereket terveztünk 
Jászkarajenőre, Kocsérra. Mátraszentimrén egy 50 szobás szálloda 
szerkezeti, illetve alapozó tervét készíthettük el. Ennek első üteme 
már le is zárult.

•  Tehát országszerte találkozhatunk a munkáikkal.
Igen, úgy érzem ez egy nagy büszkeség lehet számunkra, hogy bár-
merre járunk viszontláthatjuk munkáinkat.

•  Milyen kihívásokkal kell megküzdeni egy tervezőirodának?
A jogszabályi hátteret mindenképp ki kell emelni. Tervezőink nem jo-
gászok, viszont a jogszabályok folyamatosan változnak, így mindig is-
merni kell ezeket. Ha csak a szerkezetépítést emelem ki akkor azt kell 
mondjam, hogy az új EuroKód szabvány kb. 8000-10.000 oldalt ölel fel. 
Az útépítési-műszaki szabályozások szintén 8000 oldal körülire tehe-
tőek. Ezeken felül még hozzá adódnak a szakterveket érintő jogszabá-
lyozások, ebből sincs hiány. Ahogy egyre több szabályozás lép életbe, 
úgy egyre nagyobb a felelősség a tervezőkön, emiatt sok mérnök inkább 
abba is hagyta már a tervezést. Kihívások között kell még megemlíteni 
a kamarai árszabályozást is, hiszen ezeket nagyon nehéz betartani, ez-
zel is meg kell küzdenie egy tervezőirodának manapság.

•  Mitől mások, mint a többi tervezőiroda, mi lenne az, ami miatt 
ajánlaná Magukat?

A sokszínűségük miatt. Ahogy korábban is mondtam nálunk min-
den szakmacsoport megtalálható, tehát egy tudásbázist próbáltam 
kialakítani. Bármilyen problémával, kéréssel fordulnak hozzánk mi 
ezeket egy irodán belül meg tudjuk oldani, nem szükséges külön-
böző tervezőket felkeresni, mert nálunk itt helyben minden meg-
található, egymást ismerő, összeszokott, jól működő csapat dolgo-
zik együtt. Igyekszünk, mint hardveresen, mind szoftveresen kielé-
gíteni a XXI. század igényeit, ezt úgy érezzük sikerül is. Emellett 
csapatunk folyamatosan fejlődik szakmailag, hiszen folyamatosan 
képezzük magunkat, hogy egy mindenre kiterjedő tudást tudjunk 
magunkénak, hogy bármilyen kéréssel is fordulnak hozzánk meg-
rendelőink mi azt meg tudjuk oldani.

Török Petra

„ Mindig is tervezői pályára készültem”
Interjú Zakar Lászlóval a Hírös Modul Kft. ügyvezetőjével, aki már több mint 30 éve van a pályán. 
Szakértelmét igyekszik átadni csapatának, akik rendkívül fogékonyak erre. Őt kérdeztük múltról, je-
lenről és tervekről.
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Légy részese egy sikeres logisztikai vállalat dinamikus 
fejlődésének! Ha szeretnéd közelebbről megismerni az autó-

gyártás világát, jelentkezz hozzánk az alábbi munkakörbe:

KOMISSIÓZÓ
Feladatok:
•  Autóalkatrészek lista  

szerinti előkészítése
•  Gépjármű alkatrészek 

pakolása
•  Felettes utasításainak 

végrehajtása
• Szabályok betartása
•  Színvonalas és pontos 

munkavégzés

Elvárások:
• 8 általános végzettség
•  Többműszakos munkarend 
vállalása
•  Feladatok pontos és precíz 

elvégzése
•  Megbízhatóság és  

Amit kínálunk: 
• Pontosan utalt jövedelem  • Bónusz

• Cafeteria  • Munkába járás támogatása
• Munka betanítása  • Könnyen megközelíthető munkahely

• Fejlődési lehetőség
Jelentkezéseket a munka@duvenbeck.de email címre várjuk.

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 be lvároshoz  köze l 
39 nm-es,  fö ldsz in t i  egyszoba-
há lós ,  gáz fű téses ,  fe lú j í to t t  la-
kás ,  4  nm-es kamráva l  e ladó. 
8 ,3  MFt .  É rdek lődn i  te le fonon: 
06-20/530-6488

ELADÓ Nyár lő r inc  mel le t t i  Tanya! 
A  tanyán lévő  80 nm-es házhoz 
6500 nm-es fö ld  te rü le t  egy  3  ha 
szántó  és  3000 nm akácos  erdő 
ta r toz ik .  Ára  9 ,5  MFt .  Te le fon : 
+36-70/9777-844

HETÉNYEGYHÁZÁN a  főút  mel-
le t t  e ladó egy  2560 nm-es te-
lek ,  bru t tó  50 nm-es lakha-
tó  gazdaság i  épü le t te l ,  garázs-
zsa l  és  egy  p incés  tá ro lóva l . 
Buszmegál ló  a  köze lben.Te le fon :  
+36-70/9777-844

KECSKEMÉTEN 1 szobás  azonna l 
kö l tözhető  be lváros i  lakás  e ladó: 
11,5  MFt  Te le fon :  +36-70/489-
2011

KECSKEMÉTEN 2 szobás  erké-
lyes ,  gáz fű téses ,  tég laép í tésű 
be lváros i  lakás  e ladó:  16,3  MFt 
Te l . :  +36-70/489-2011

CSALÁDI  ház  He lvéc ia  központ-
jában e ladó.  Fe lú j í to t t  fü rdő-
szoba,  ké t  nagy  szoba.  Azonna l 
kö l tözhető !  18,3  MFt  Te le fon :  
+36-70/489-2011

ELADÓ társasház i  lakás  Kecs-
keméten a  Szécheny ivárosban, 
csak be  ke l l  kö l tözn i !  Te le fon : 
+36-70/669-53-40

ELADÓ f rekventá l t  he lyen csa lá-
d i  ház  Kecskeméten a  Rendőr fa-
luban!  +36-70/669-53-40

ORGOVÁNY köze lében 5 ,5  ha  te-
rü le ten  fekvő  csa lád i  ház  e ladó! 
+36-70/669-53-40

ELADÓ Kecskemét  be lvárosában 
egy  remek adot tságokka l  ren-
de lkező  házrész !  +36-70/669-
53-40

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN e ladó ép í-
tés i  te lek  Ár :2 ,5  MFt  Te l :06-
70/667-8742

KISKUNFÉLEGYHÁZA Gyémánt  La-
kóparkban ikerházak hosszú táv-
ra  k iadók Ár :1400 F t /Nm Te l :06-
70/667-8742

TÁRSASHÁZI  Lakás  Kecskemé-
ten a  Hunyad i  városban e ladó 
Ár :12,5  MFt  Te l :06-70/667-8742

ÉPÍTÉSI  te lek  Ba l lószögben e ladó 
Ár :5  MFt  Te l :06-70/667-8742 

KECSKEMÉT -  Ta l fá ján  Tanya 2 
hektár  szántóva l  e ladó Ár :9  MFt 
Te l :06-70/667-8742

KECSKEMÉT Be lvárosában csa lá-
d i  ház  e ladó Ár :98,5  MFt  Te l :06-
70/667-8742

90 m2-es  Csa lád i  ház 
Hetényegyháza főutcá ján  e ladó. 
Azonna l  kö l tözhető !  17,2  MFt 
Te l . :  +36-70/489-2011

2 SZOBÁS Kecskemét 
Széchény iváros i  lakás  e ladó. 
Sz igete l t  tá rsasházban,  cseré l t 
ab lakok.  13,99 MFt  Te l . :  +36-
70/489-2011

3 SZOBÁS igényes  csa lád i  ház 
Kecskemét  határában e ladó: 
23,5  MFt  Te l . :  +36-70/489-2011

K I A D Ó

KIADÓ Kecskemét  be lváros i  tá r-
sasház i  lakás ,  karnyú j tásny i ra 
a  fő tér tő l !  80 .000 F t /hó  +36-
70/669-53-40

A D Á S - V É T E L

ÉREMBOLT vásáro l  rég i  pén-
zeket ,  k i tünte téseket ,  bé lyeg-
gyű j teményt ,  képes lapokat ,  pa-
p í r rég iséget  és  mi l i tá r is  tá r-
gyakat .  Kecskemét ,  Ceg lé-
d i  u .  74.  06-20/573-2599  
www.krozus .gpor ta l .hu

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 ,  marógépet , 
kompresszor t ,  inver ter t ,  k is  gé-
peket .  0670/624-5475

J Á R M Ű

OPEL CORSA 1 .4-es ,  fekete ,  
20  éves  nagyon jó  á l lapotban 
165.000 km-re l  e ladó 350.000 
F t-ér t  Kecskeméten.  Te le fon : 
0630/486-67-40

S Z O L G Á L T A T Á S

ASZTALOSMUNKÁK bútorok  ké-
sz í tése  fábó l- lapbó l  kedve-
ző  áron.  0670/677-25-77, 
asz ta loske l l@gmai l .com

REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jeskörű  ja-
v í tás ,  gur tn icsere .  Prec íz  mun-
ka,  kedvező ár .  06-20/624-1272, 
06-70/265-6065

REDŐNY szerv iz !  Leszakadt ,  nem 
működő redőnyök te l jeskörű  ja-
v í tása ,  gur tn ik  cseré je .  06-
20/543-6161,  06-30/919-0446

REDŐNYMESTER Redőny,  re luxa , 
szúnyoghá ló  jav í tása-cseré je  ga-
ranc iáva l .  Gur tn i  és  zs inór  csere ! 
Te l . :06-70/658-3516

Á L L A T

14 hetesTETRA SL to jóh ibr id 
jé rce  kapható :  1 .500 F t /db . 
Te l . :06-20/941-5540

Ü D Ü L É S

SIÓFOKI  Aranypar ton  közvet len 
v ízpar t i  és  v ízhez  100m-re  lévő 
apar tmanok k iadók.  Te le fon : 
0630/476-20-26

HORVÁTORSZÁGI  tenger-
par ton  apar tman k iadó 06-
30/318-1810 06-20/956-
7766 Tovább i  in formác ió : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
horvatorszag iapar tman ht tp : / /
www.horvatorszag iapar tman.com

Á L L Á S T  K Í N Á L

KIEMELKEDŐ bérezésse l  szer-
számgéptesz te lő  munkakör-
be keresünk munkatársa-
kat  ké t  műszakos  munkarend-
be,  kecskemét i  munkavégzés-
se l .  Je lentkezés :  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :06209560131 E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

CSALÁDIAS környezetbe ,  te-
kercse lő  munkakörbe munka-
társakat  keresünk két  műsza-
kos  munkarendbe,  kecskemé-
t i  munkavégzésse l .  Je lentke-
zés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  T :06209560131 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

BETANÍTOTT fémipar i  munka-
társ  munkakörbe munkatársa-
kat  keresünk két-három mű-
szakos  munkarendbe,  kecske-
mét i  munkavégzésse l .  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  T :06209560131 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

KECSKEMÉTRE raktárosokat  és 
hegesz tőket  keresünk azon-
na l i  be lépésse l .  K iemel t  bére-
zés  és  műszakpót lék ,  ca fe tér ia , 
bónusz  ju t ta tás ,  13 hav i  f i ze-
tés ,  ingyenes  busz jára tok .  Je-
lentkezés :  Trenkwalder  K f t . 
6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :06309813301 E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

EGY műszakos  munkarendbe, 
összeszere lő  poz íc ióba mun-
katársakat  keresünk Kecske-
méten.  Próba idő  u tán  béreme-
lés ,  ingyenes  céges  busz já-
ra t ,  ha tározat lan  ide jű  szerző-
dés .  Je lentkezés :  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :  06309813301 E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

K IEMELT a lapbér re l  és  egyéb 
ju t ta tásokka l  gépkeze lő  poz í -
c ióba keresünk munkatársakat 
három műszakos  munkarend-
be.  Je lentkezés :  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :06209560131 E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

KÖNNYŰ f i z ik ia  munka Kecs-
keméten,  kar r ie rép í tés i  lehe-
tőségge l .  12  órás  munkarend-
be 3+3 munkavégzésse l  mun-
katársakat  keresünk.  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  T :06309813301 E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ könnyű f i -
z ika i  poz íc ióba keresünk mun-
katársakat ,  három műszakos 
munkarendbe,  Kecskemét  leg-
nagyobb autó ipar i  gyárába.  Je-
lentkezés :  Trenkwalder  K f t . 
6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :06209560131  E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

TÉSZTAIPARI  betan í to t t  mun-
kásokat  keresünk,  három mű-
szakos  munkarendbe,  kecske-
mét i  munkavégzésse l .  Je lent-
kezés :  Trenkwalder  K f t .  6000 
Kecskemét ,  Bat thyány  u tca 
10.  T :06209560131  E-mai l : 
kecskemet@trenkwalder .com.

BETANÍTOTT gépkeze lő  poz í -
c ióba keresünk munkavá l la ló-
kat ,  autó ipar i  beszá l l í tó  par tne-
rünkhöz ,  LAJOSMIZSÉRE.  Köny-
nyű f i z ika i  munka,  három mű-
szakos  munkarend.  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :06209560131 E-mai l :  
kecskemet@trenkwalder .com.

TARGONCAVEZETŐ poz íc ió-
ba keresünk munkatársakat  há-
rom műszakos  munkarend-
be,  kecskemét i  munkavégzés-
se l .  Je lentkezés :  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :06309813301  E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

GÉPZELŐ,  összeszere lő  poz íc ió-
ba keresünk munkavá l lakat ,  k i -
emel t  kereset i  lehetőségge l , 
Kecskemét  leg ismer tebb gyár-
tó  te lephe lyére .  Szerződéses 
busz jára tok ,  három műszakos , 
8  órás  munkarend.  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :  06209560131 E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

CNC gépkeze lő  és  gépbeá l l í -
tó  poz íc ióba keresünk munka-
társakat  kecskemét i  munkavég-
zésse l .  Á t lag  fe le t t i  műszakpót-
lék ,  határozat lan  ide jű  szerző-
dés .  Je lentkezés :  Trenkwalder 
K f t .  6000 Kecskemét ,  Bat thyány 
u tca  10.  T :06309813301 E-ma-
i l :  kecskemet@trenkwalder .com.

AUTÓBUSZOS K IRÁNDULÁSOK 
KECSKEMÉTRŐL:

AGGTELEK-  MISKOLCTAPOLCA 
bar- langfürdő  2017.  augusztus  5 . 
Részvéte l i  d í j :  6 .800 F t

EGER-SÁROSPATAK-TOKAJI  bor-
kósto lás  2017.  szeptember  16. 
Részvéte l i  d í j :  8 .500 F t  / fő .



www.videki info.hu 7HÍRÖS

HEGESZTŐ ROBOTOK KEZELÉSÉRE 
betanított munkatárs

RAKTÁRI ANYAGMOZGATÓ

CNC GÉPEK KEZELÉSÉRE 
betanított munkatárs

ÖSSZESZERELŐ  
betanított munkatárs
(nők és férfiak jelentkezését egyaránt várjuk)

Jelentkezz a Bosal Hungary Kft.-hez!
MUNKALEHETŐSÉG

Jelentkezés
Ha felkeltette érdeklődésedet valamelyik 
lehetőség, jelentkezz hozzánk!

Elektronikus úton:

Job.hungary@bosal.com
Postai úton:

Bosal Hungary Kft.
Kecskemét-Kadafalva, 
Heliport Ipari Park 
Hrsz:11751/43 
6000

Amit mi KÉRÜNK:
 • Elkötelezettség
• Csapatmunka
• Hosszú távú tervek
• Több műszakos munkarend vállalása

Amit KÍNÁLUNK:
 • Cég által finanszírozott képzés
• Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség
• 22:00-06:00-ig 50%-os éjszakai pótlék
• Cafeteria rendszer
• 13. havi fizetés
• Bónusz rendszer
• Ingyenes, bővülő buszjárat
• Stabil vállalati háttér
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A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves ta-
nulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába jár-
nak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, amit a NAV-nál kell igényelni a 
17T34-es nyomtatványon. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő 
munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján – az adatbázisok rovatban -, a felfüggesztett, a 
be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos munkába állni.

A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles, a személyi jövedelemadó mértéke 
15%, amit a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó béréből. Ha munkaviszony-
ban, vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor 
egyéni járulékot is kell fizetnie. A foglalkoztatónak a jövedelemről és a levont közter-
hekről igazolást kell kiállítania, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által ké-
szített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munka-
kört, munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – mun-
kaszerződéshez, mely csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A mun-
kaviszony létrejöttét a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerző-
désben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy teljesítmény-
bérben is. A munkavállalónak azonban mindenképp meg kell kapnia a minimálbért, 
ami 8 órás foglalkoztatásnál bruttó 127 500 forint.

A diákok egyszerűsített foglalkoztatásban is dolgozhatnak, ebben az esetben nem kötele-
ző az írásba foglalt szerződés. A Nemzetgazdasági Minisztérium Nyári diák-
munka programjában azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a 
program indulásakor (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket, befejezé-

sekor (augusztus 31-én) pedig még nem múltak el 25 évesek. 
A programmal a diákok a területi, települési önkormányzat-
oknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél kap-
hatnak munkalehetőséget. A diákok június 19-étől regisztrál-
hatnak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál.

Nemzeti Adó és Vámhivatal
www.nav.gov.hu

Dolgos vakáció
A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a közteherviselés 
szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra 
– a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyan-
olyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében.


