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- Lángol a szomszéd kéménye, kérem jöjjenek gyorsan! – hangzott a segély-
kérés az egyik hajnalon. Amíg a tűzoltók a helyszínre érkeztek az éber szom-
széd felébresztette a ház lakóit, akik még aludtak és mit sem észleltek a tűzből. 
A bejelentő határozott és helyes magatartásának köszönhetően sikerült még 
idejében megfékezni a lángokat és nem sérült meg senki a tűzben.

Fontos, hogy figyeljünk magunkra, családunkra, környezetünkre, szomszédainkra, hiszen a fi-
gyelmesség, az öngondoskodás, a felelősségtudat nagyon sok esetben megóvhat bennün-
ket és a körülöttünk élőket.  Egy tűzeset észlelésénél sincs ez másként. Egy valós veszélyhely-
zetnél fontos a gyors helyzetfelismerés és a felelősségteljes gondolkodás és cselekvés, hiszen 
minden perc értékes az emberi élet és az ingatlanok, vagyontárgyak megóvása érdekében. 
Egy-két követendő jó tanács a helyes sorrendről, amikor lakástüzet észlelünk:

1.  A tűz, füst észlelése esetén minél hamarabb 
meg kell győződni arról, hogy mi ég és mit 
veszélyeztet, különös figyelemmel arra, hogy 
van-e életveszély?

2.  Menekülni higgadtan, helyes irányba! Első-
sorban a szabadba, vagy más a tűztől, füst-
től védett térbe. Lépcsőházban lefelé! (A füst 
először felfelé terjed, majd megtölti a teret.)

3.  Tűzoltókat értesíteni (112) tömören össze-
foglalni hol, mi ég és mit veszélyeztet.

4.  Képesség birtokában a személymentést 
megkezdeni, lehetőség szerint a saját élet 
veszélyeztetése nélkül! Kétség esetén vár-
juk meg a tűzoltókat! Fontos tudni, hogy egy 
ájult felnőtt személy mozgatása egy másik 
felnőtt részéről is nagyon nehéz feladat. Leg-
többször a füst és a forró gőzök, gázok jelen-
tik a legfőbb nehezítő körülményt, annak be-
légzése rövid időn belül csökkenti a mentő 
személy teljesítményét. Szánkat szövettel el-
takarva csökkenthetjük a tüdőnkbe jutó ká-
ros anyag mennyiségét. A füst fentről lefelé 
telíti a helyiséget, ezért a padlóhoz közelebb 
haladva jobbak a látási viszonyok, ott kisebb 
a füst sűrűsége, így eredményesebb a mene-
külés és a mentés is. A mentést a füsttől, tűz-
től, omlástól védett első térig végezzük, ott 
várjuk be a tűzoltók, mentők segítségét és ha 
tudunk, nyújtsunk elsősegélyt!

5.  Elzárni a füst, a tűz útját az ajtók ablakok be-
csukásával! Egy lakáson belül, de egy lépcső-

ház esetében is jelentősen lelassítja a tűz és a 
füst terjedését az ajtók becsukása, időt nyer-
ve a menekülésre, vagy a tűzoltók bevárására.

6.  Ha valaki a lakáson belül reked, mert a tűz 
vagy a füst a menekülési útvonalon van, ak-
kor egy a tűztől távolabb eső szabadba nyí-
ló ablakkal rendelkező szobában helyezked-
jen el, úgy hogy maga mögött az összes aj-
tót csukja be! Ebben a szobában nyisson ma-
gának egy szabadba nyíló ablakot a levegő-
zés, valamint az elhelyezkedés jelzése, a men-
tendő személyek minél gyorsabb megtalálása 
érdekében! Ha nem veszélyezteti ezzel az éle-
tét, vegyen magához telefont és jelezze a la-
kásban való elhelyezkedését a segélyhívó szá-
mon (112) vagy olyan személynek, aki azt sze-
mélyesen vagy telefonon át tudja adni a tűzol-
tóknak! Akkor is ezt a fent leírt módszert alkal-
mazza, ha nincs a lakásnak szabadba nyíló nyí-
lászáróval rendelkező helyisége. Ilyenkor is fo-
kozottan ügyeljen az ajtók réseinek tömítésé-
re, a padlószint közelében való elhelyezkedés-
re és helyzetének a tűzoltók számára való jel-
zésére. (Telefon hiányában bármilyen hangjel-
zéssel vagy hanghatás kiváltásával)

7.  A veszélyben lévő személyeket értesíteni! A 
többi lakó értesítésével jelentősen csökkent-
hető a mentendő személyek száma!

8.  Megvárni a tűzoltókat felkészülni az útba-
igazástukra, a fontos infromációk átadására!

hiros.hu

AZ IDEJÉBEN ÉSZLELT TŰZ ÉLETET MENTHET

KARRIER
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BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT
Az internet a mindennapok része. Használatával könnyebbé, egyszerűbbé tehetjük életünket. A 
virtuális tér azonban valós veszélyeket is jelent.

Digitálisan tárolt személyes és pénzügyi adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelen személyek-
hez kerülhetnek. Az elkövetők módszerei időről-időre változnak, de az ajánlott biztonsági intézkedések 
és magatartási szabályok tudatos betartásával jelentősen csökkenthetőek a felmerülő kockázatok.

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE
A technikai megoldások jelentik az első lépcsőfokot. Gondoskodjunk arról, hogy a számítógépünk és 
az otthoni hálózatunk is biztonságos legyen.
Ennek érdekében:
•  Rendszeresen frissítse számítógépén az operációs rendszert és az Ön által használt programokat, 

mobileszközein pedig az alkalmazásokat!
•  A kártékony programok elleni védekezés céljából feltétlenül javasolt vírusírtó program telepítése és 

rendszeres frissítése!
•  Számítógépén a felhasználói fiókok felületén állítsa be, hogy a fontosabb műveletekhez (például: 

program telepítése) a felhasználó engedélyére legyen szükség!
• Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az ajánlott szint alá!
• Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen!

TUDATOS INTERNETHASZNÁLAT
A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos átadja a kulcsot és a kódot, vagy nyitva hagyja 
az ajtót és nem kapcsolja be a riasztót. Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű sza-
bály betartásával elkerülhetőek:
• Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa meg!
• Soha ne adjon meg jelszót, PIN-kódot e-mailben küldött kérésre!
• Belépéskor mindig gépelje be az URL-címet, ne a kapott linkre kattintva lépjen be az oldalra!
•  Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy az adott bank eredeti olda-

lán adja meg az adatokat, más oldalon (példuál: kereskedő oldalán) ne adja meg azokat!
• Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjon meg!

ADATAINK FOKOZOTT VÉDELME
Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védelmére további megoldásokat (értéktároló, széf ) haszná-
lunk. A digitálisan tárolt adatain védelme érdekében is fokozott körültekintéssel járjunk el: egyrészt, 
hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt elvesztésük (például: technikai probléma, 
szándékos károkozás) esetén is vissza tudjuk állítani őket:

• Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát!
•  Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a megosztott tartalmakat csak 

az ismerősei láthassák!
• Csoportosíthatja ismerőseit, ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit láthat.
•  Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő bejelentkezés során ellenőrizze, hogy 

az oldal vagy alkalmazás milyen személyes adataihoz (születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre 
stb.) fér hozzá! Szükség esetén módosíthatja az elérhető információk körét.

•  Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet használatát – minden esetben jelent-
kezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő.

•  Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól! Erre alkalmas lehet 
egy külső merevlemez, amit csak a biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a szá-
mítógéphez, vagy olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi verzióját is.

100%-os biztonság nincs! DE: A biztonságos környezet megteremtésével, tudatos 
internetezéssel és adatainak fokozott védelmével biztonságosabbá tehetjük a világ-
háló használatát.

police.hu

KECSKEMÉTI TANYAI TERMÉK PIAC
Csütörtökönként 13 órától 17 óráig várja a vásárlókat a  
Kecskeméti Tanyai Termék Piac a Városháza előtt.

Az idén már negyedik éve, hogy az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésé-
vel létrehozott piacon Kecskemét és térsége 15 kistermelője kínál-
ja termékeit.

Az árusok Kecskemét, Lajosmizse, Kunbaracs, Helvécia, Tiszaalpár és 
Ladánybene kistermelői, akiknél savanyúságot, mézet, pékárut, ho-
moktövis- és tejtermékeket, olajat, száraztésztát, tojást, gyógynövé-
nyeket, lekvárokat, befőtteket, füstölt húsárut lehet venni, ám a kí-
nálat egyre bővül.

Ettől az évtől hétről-hétre akciókkal várják az árusok régi- és új 
vásárlóikat.

KISKŐRÖS
EGÉSZSÉGHÉT a 

Petőfi Sándor Művelő-
dési Központban  

február 12. - február 17.

2018. február 12. hétfő
16:30 - 17:00 Meridián torna
18:00 Tartásjavító torna 
(polifoam matracot mindenki 
vigyen magával)

2018. február 13. kedd
9:00 - 13.00 Véradás
9:00 - 13:00 Egészségfejleszté-
si Iroda egészségfelmérése és 
életmód-tanácsadása

2018. február 14. szerda
9:00 - 13.00 Véradás

2018. február 15. csiitörtök
10:00 - 11:00 Zöldségszobrá-
szat óvodásokkal
17:30 Jóga nyílt nap

2018. február 16. péntek
10:00 Csiribiri babatorna nyílt 
nap

2018. február 12-17-ig 
Testünk a csoda interaktív 
kiállítás
Megtekintése csoportok szá-
mára előzetes bejelentkezés-
hez kötött (78/312-315).

SZŰCSINGER DUÓ
2018. február 16.
Lemezfelvétel ide, alkotói kre-
ativitás oda a Szűcsinger duó 
fergeteges estje Kiskőrösön is.

Helyszín: Petőfi Korzó Kávé-
ház (Kiskőrös, Petőfi tér 6. )

Időpont: 2018. február 16., 
péntek 19:00

Szálinger Balázs - költő
Szűcs Krisztián - zenész (ex. 
HS7)
Petőfi Sándor a celeb hazatér!
Dal, vers és kabaré

A rajongói estre a belépés 
INGYENES!

www.kiskoros.hu

LAJOSMIZSE 
VÁROS MŰVE-
LŐDÉSI HÁZA 
ÉS KÖNYVTÁRA
BABÁS JÓGA 
2018. február 15., csütörtök
A foglakozást Rimóczi Klári jó-
gaoktató tartja. 
A részvétel ingyenes. 
(A foglalkozás minden hónap 
harmadik csütörtökén 10 órá-
tól kerül megrendezésre.) 

PAPÍRFONÓ SZAKKÖR
február 24., szombat 14:00-tól
Foglakozásvezető: Varga Ibolya

PATCHWORK KLUB
február 17., szombat 14 órától

TŰZZOMÁNC SZAKKÖR
Skultéti Árpád képzőművész 
vezetésével sajátíthatják el a 
szakkörtagok a tűzzománc 
technikákat. (Info: 76/555-323)
február 17., szombat
március 3. szombat
március 24. szombat
április 7. szombat
április 28. szombat
május 12. szombat
május 26. szombat
június 9. szombat

Zenés foglalkozás Gazsival
március 24. szombat 10 óra
április 7. szombat 10 óra
május 19. szombat 10 óra
június 16. szombat 10 óra

ÉKSZERKÉSZÍTŐ SZAKKÖR
Ékszerkészítés különféle anya-
gokból. (Az időpont változta-
tás jogát fenntartják.)
Vezeti: Czigány Erika
Anyagköltség: 
1000 Ft/fő/alkalom
Március 10. szombat 14 óra
Április 7. szombat 14 óra
Május 19. szombat 14 óra
Június 2. szombat 14 óra

Lajosmizse, Szabadság tér 12.
www.lmizsekultura.hu
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KECSKEMÉTI 
FÜRDŐ
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉSEK 

2018-BAN

március 9. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

április 13. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

május 11. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

június 8. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

július 13. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Élményfür-
dő és Csúszdapark (esőhelyszín: 
Kecskeméti Fürdő)

július 27. péntek 21:00 
Strandok Éjszakája
Helyszín: Kecskeméti Élményfür-
dő és Csúszdapark (esőhelyszín: 
Kecskeméti Fürdő)

augusztus 10. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Élményfür-
dő és Csúszdapark (esőhelyszín: 
Kecskeméti Fürdő)

október 12. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

november 9. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

december 7. péntek 21:00
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

Kecskemét,  
Csabay Géza krt. 5.

Tel.: 76/500-320
www.kecskemetifurdo.hu

UTAZÁS  
KIÁLLÍTÁS

2018. február 23-24. 
(péntek-szombat)

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

A belépés díjtalan.
KEDVEZMÉNYEK, 
NYEREMÉNYEK, 
UTAZÁSOK SORSOLÁSA!

http://www.countypress.hu/
weboldal/tourex

Székely Zsolt 06-30/983-6222

KATONA JÓZSEF 
SZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 
február 27. 19:00 Bérletszünet

FÜGGÖNY FEL!

Ki ne gondolt volna már arra, 
hogy színház az egész világ? És 
színész benne minden ember? 
Főleg persze azok, akik tényleg 
színészek. Mert ők is emberek.
Michael Frayn komédiája bepil-
lantást enged a kulisszák mögé...  
február 20. 19:00 Dajka M.b.
február 21. 19:00 Kiss M.b.
február 22. 19:00 Nagy L.b.
február 24. 19:00 Csortos Gy.b.

KŐMŰVES KELEMEN
február 13. 17:00 Latinovits Z.b. - 
Nulladik óra
február 14. 17:00 Bajor G.b. - 
Nulladik óra
február 15. 19:00 Apáczai Cs.J.b.
február 16. 19:00 Ódry Á.b.

A HÓKIRÁLYNŐ
február 17. 11:00 Családi b.
február 21. 15:00 Janikovszky É.b.

A JÓEMBER SZECSUÁNBÓL
február 17. 19:00 Arany J.b.
február 18. 15:00 Gombaszögi E.b.

HESSMESE
február 20. 15:00 Benedek E.b.
február 28. 15:00 Tersánszky J.J.b

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

A KÉPZELT BETEG
február 24. 15:00
február 28. 17:00 Nulladik óra 

ÜBÜ KIRÁLY
február 16. 19:00 Bemutató
február 17. 19:00
február 25. 15:00

CARMEN
február 22. 19:00

FILM-SZÍNHÁZ-KLUB
(INDUL A BAKTERHÁZ)
beszélgetéssel egybekötött vetí-
tés a színház archívumából
Az est felvezető beszélgetéssel 
indul és kötetlen eszmecserével 
zárul, ahol az aktuális produkció 
egyik alkotójával találkozhatnak 
a kedves nézők...
február 26. hétfő 18.00

RUSZT JÓZSEF  
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

VÉRNÁSZ
február 18. 17:00
február 18. 20:00
február 23. 19:00
február 25. 20:00

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

kecskemetikatona.hu

PALACSINTA- 
FESZTIVÁL
Kecskemét főterén egy 
igazi gasztrofesztiválra  
kerül sor 2018. február 
23-24-25-én!
Szereted a PALACSINTÁT? Akkor 
eljött a TE időd!

• Palacsinta különlegességek
• Palacsintasütő- és evő versenyek
• Színpadi programok, koncertek
• Igazi magyar betyárságok
•  Népi mesterségek bemutatója, 

gyermek foglalkoztatás
•  Nagyszabású minőségi kéz-

műves vásár

PROGRAMOK
PÉNTEKEN:
Ceglédi Betyárokkal jurta állítás, 
METRO főző show, koncertek, 
palacsintaevő verseny…

SZOMBATON: 
Palacsintasütő verseny, METRO 
főző show, Palacsintaevő 
versenyek, Argos kutyasuli 
bemutatója, Nick Árpád 
erőművész, Betyáros leánykérés 
és bepillantás a múltba a Ceglédi 
Betyárokkal, koncertek, Rock’n 
Roll Party, MH toborzó…

VASÁRNAP:
Gyermek programok:
•  Versmondás és ének palacsin-

táért
• Palacsintasütő és evő verseny
•  Palacsinta királylány és királyfi 

választás
• Gyermek koncert

Ezenkívül zenés sport 
programok, zenei előadások, 
palacsintás ügyességi verseny 
hölgyeknek, uraknak…

A program INGYENESEN 
látogatható.

NYITVA TARTÁS:
Pénteken 14.00-21.00 óráig, 
szombaton 09.00-21.00 óráig és 
vasárnap 10.00-18.00 óráig.

A palacsintasütő verseny egész 
napos szombati látványosság, 
ahol a versenyző csapatok 3 
kategóriában mérettetnek meg: 
édes, sós, kreatív.

További információ: 
www.keszin.hu

www.facebook.com/
kecskemetpalacsintafesztival/

SEUSO-KINCS KIÁLLÍTÁS
A késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüstkincse Szé-
kesfehérvár, Zalaegerszeg és Kaposvár után, az országos körút 
negyedik állomásaként lesz látható Kecskeméten.

A Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítása Kecskeméten a Cifra-
palotában és 2018. február 18-ig tekinthető meg.

A Seuso-kincs ezüstedényei minden bizonnyal saját koruk művé-
szetének is csúcsdarabjai. Ez a különleges eszmei és anyagi érték-
kel bíró műtárgyegyüttes, mielőtt méltó helyét elfoglalná a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, hat vidéki múzeumban is bemutatkozik.

A 14 nagyméretű ezüstedény 
össztömege 68,5 kg. Az ezüst-
műves remekművek saját ko-
rukban összesen 2040 solidust 
érhetettek. Ez azért is meg-
hökkentő, mivel a 4. század-
ban egyetlen solidusból 350 li-

ter búzát vagy 109 liter bort lehetett vásárolni! A Seuso-kincset két, 
ételek tálalására szolgáló nagyméretű lapos tál, két további tálaló 
és valószínűleg dísztálként is használt tál, egy mosdáshoz használt 
mély tál és két hozzá tartozó, geometrikus díszítésű kancsó, továbbá 
egy dionüszoszi ábrázolásokkal, egy állatalakokkal és egy görög mi-
tológiai ábrázolással díszített kancsó alkotja. Két vödör, egy illatsze-
res tégelyek tárolására szolgáló doboz, valamint egy amfora is része 
az együttesnek. A kincseket a 4. század utolsó évtizedeiben vagy az 
5. század elején rejthették el, feltehetően egy háborús konfliktus elől 
menekülve. Az ezüstedényeket egy rézüstben helyezték el úgy, hogy 
a nagy tálakat az üst aljába, lefelé fordítva egymásra, majd a kisebb 
edényeket a tetejükre fektették.

A római császárkor késői szakaszából (4. - 5. század) származó kincs-
lelet nevét az úgynevezett Seuso-tál feliratán megnevezett tulajdo-
nosáról, Seusóról kapta, aki a Római Birodalom latin és görög kultú-
rán nevelkedett gazdag elitjéhez tartozott. Nevét más történeti for-
rás nem őrizte meg, de elképzelhető, hogy a hivatali apparátus tag-
jaként vagy a hadsereg tisztjeként császári szolgálatban állt. Család-
jának vagyonához nemcsak ezüstedények, hanem egy Balaton kör-
nyékén fekvő nagybirtok és villa is hozzátartozhatott.

A késő császárkorból ismert mintegy harminc, lakoma-készlet da-
rabjait is tartalmazó nemesfém kincslelet között a Seuso-kincs 
mind művészi, mind anyagi értékét tekintve kiemelkedő helyet fog-
lal el. A kiállításon bemutatott ezüstkészlet össztömegével a fenn-
maradt késő császárkori ezüst ötvösművészeti kincsleletek között a 
legértékesebbnek számít.

A Seuso-kincset az 1970-es években találták mega Balatonhoz közeli 
Kőszárhegy környékén. Azóta sok viszontagságon ment keresztül, és 
több évtizeden át a nyilvánosság előtt is rejtve maradt. A rendelke-
zésre álló adatok szerint a leletet az 1970-es években egy fiatalember 
találta, azonban hivatalos bejelentést nem tett: feltételezhető, hogy 
a kincs darabjait az illegális műkincspiacon kívánta értékesíteni. Bizo-
nyíték ezekre azonban nincs, mivel a megtaláló gyilkosság áldozata 
lett. A műkincs-együttesnek ezután nyoma veszett, majd a műkincs-
piacon bukkant fel. A rendelkezése álló információk alapján a 15 ma 
is ismert darabot a 80-as években vásárolta meg egy befektetőcso-
port. A kincset egy angol konzorcium egy 1990-es New York-i árveré-
sen kívánta értékesíteni, mai értékén számítva mintegy 100 millió eu-
rós kikiáltási áron, ennek az összegnek a többszöröséért.
A magyar állam sosem mondott le tulajdonjogáról, és hogy vissza-
szerezze a páratlan értékű ezüsttárgyakat. Több éven át tartó sike-
res tárgyalássorozat eredményeképpen 2014-ben és 2017-ben ha-
zatérhetett a kincs jelenleg ismert 15 darabja. Három évvel ezelőtt 
15 millió euró, legutóbb pedig a leletegyüttes még értékesebb da-
rabjai esetében 28 millió euró kompenzációs díjat fizetett. Ez ösz-
szességében jóval kevesebb, mint az 1990-es évek elején tervezett 
aukciós kikiáltási ár. Nagyságrendjét tekintve egy kincs tulajdonjo-
gáért folytatott, megnyert per esetén a magyar államnak megköze-
lítőleg ugyanekkora összeget kellett volna fizetnie a kincs jóhisze-
mű vásárló státuszában levő korábbi birtokosainak.

A tárgyalásoknak köszönhetően a nagyközönség mostantól szaba-
don megcsodálhatja a késői császárkor kiemelkedő művészi színvo-
nalú műkincsegyüttesét.

A vándorkiállítás hat helyszínén a különleges értékű kincslelet mel-
lett minden településen megismerhetünk egy-egy kiállított anyagot, 
amely az adott múzeumhoz, területhez kapcsolódik. Kecskeméten 
szintén a Cifrapalotában tekinthetik meg a Seuso-kincs korszakához 
illeszkedő, két helyi leletet: a szabadszállási üvegpoharat, valamint a 
frissen, Mercedes-ásatásokon feltárt hun vezér síranyagát.

További információ: http://muzeum.kecskemet.hu/seuso/
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Újra gyümölcsültetvény-összeírásra kerül sor Magyarországon február 14. és április 16. között. 
A korábbi összeírásokhoz képest bővült a gyümölcsfajok listája. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ak-
tívan részt vett az előkészítő munkában, mivel kiemelten fontosnak tartja, hogy az ágazat fejlődését 
szolgálni hivatott stratégiák készítéséhez pontos helyzetfelmérés készüljön.

Az Európai Parlament és az Európa Tanács 1337/2011 EU rendeletének értelmében az Európai Unió 
tagállamainak ötévente kötelező gyümölcsültetvény-összeírást kell végrehajtaniuk. Ennek megfelelő-
en az összeírásra ismét sor kerül Magyarországon is február 14. és április 16. között. Az összeírás lebo-
nyolítását a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) végzi.

Az összeírás az ország árutermelő gyümölcsöseire terjed ki. A korábbiakhoz képest bővült a gyümölcs-
fajok listája: idén az alma-, a kajszi-, a körte- és az őszibarack- mellett már a bodza-, a cseresznye-, a 
dió-, a meggy- és a szilvaültetvényeket is számba veszik. Az adatszolgáltatásra kijelölt gyümölcsösöket 
a tavalyi évben egységes területalapú támogatást (SAPS) igénylők nyilvántartása alapján választják ki a 
2500 négyzetméter területű, vagy annál nagyobb árutermelők közül, ami az ország mintegy 1500 tele-
pülésén közel 15 ezer gazdaságot érint.

Az összeírás első fázisában, 2018. február 14-28. között az ültetvényhasználóknak lehetőségük lesz 
elektronikus formában, az interneten keresztül kitölteni a kérdőíveket. Az ehhez szükséges információ-
kat a KSH postai és elektronikus úton is eljuttatja az érintetteknek. Azokat a gyümölcstermelőket, akik 
nem élnek az internetes kitöltés lehetőségével, az összeírás második fázisában, március 1. és április 16. 
között a KSH munkatársai személyesen keresik majd fel.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara álláspontja szerint az ültetvény-összeírás kiemelt jelentőségű fel-
adat, hiszen a magyar gyümölcskertészet állapotának lehető legpontosabb felmérése elengedhetet-
len az ágazat fennmaradásához és fejlődéséhez szükséges különböző időtávú stratégiák kidolgozásá-

hoz. Ennek megfelelően a köztestület már 
az összeírást megelőző előkészítő munká-
ban is aktívan részt vett. A kérdőívek kidol-
gozásánál a vezérelv a lényegre törő infor-
mációszerzés mellett a gazdák legkisebb 
leterhelése volt. A kamara arra kéri a 2018. 
évi országos gyümölcsültetvény-összeírás-
ban érintett tagjait, hogy a tavaszi mun-
kák jelentette elfoglaltságaik mellett szán-
janak időt a kérdőív pontos kitöltésére, ez-
zel is segítve az ágazat jelenlegi helyzeté-
nek felmérését, illetve részletesebb meg-
ismerését.

Forrás: NAK

ORSZÁGOS GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY-ÖSSZEÍRÁS

CIRÓKA  
BÁBSZÍNHÁZ
Hogyan fogjunk csillagot?
A történet hőse egy kisangyal, 
Theo. Mindig hamisan szól a 
harsonája, unja a tökéletes fel-
hőket, és nem igazán képes bár-
kire vagy bármire vigyázni. 
Saját magára legkevésbé. Így es-
het meg, hogy Theo egy nap vé-
letlenül elveszít egy csillagot. 
Leszáll a földre, ahol egy nyüzs-
gő város zűrzavarában találja 
magát. Az idő gyorsan telik, neki 
pedig meg kell keresnie az elve-
szett csillagot napnyugtáig. És 
ez csak a kalandok kezdete... 
február 19. hétfő10:00
február 19. hétfő14:00
február 20. kedd 10:00
február 20. kedd 14:00
február 21. szerda 10:00
február 21. szerda 14:00
február 22. csütörtök 10:00
február 22. csütörtök 14:00
február 26. hétfő 10:00
február 26. hétfő 14:00
február 27. kedd 10:00
február 27. kedd 14:00
február 28. szerda 10:00
február 28. szerda 14:00 

A lepkeoroszlán
Sokféle élet létezik: sokféle gye-
rekkor, sokféle barátság. Bertie 
például Dél-Afrikában tölti a gye-
rekkorát, egy zárt farmon, a sza-
vanna kellős közepén. A farm ke-
rítésén túl csak úgy nyüzsögnek 
a leopárdok, foltos hiénák, cer-
kófmajmok, zsiráfok és elefántok: 
mintha Bertie egy állatkertben 
élne- csakhogy ebben az esetben 
ő van bezárva...
Szülei féltik, ezért nem mehet ki a 
farmról, odahaza viszont nincs ki-
vel játszania. Bertie egyetlen örö-
me, hogy a házuk mellett álló fá-
ról nézheti a szavanna életét. Egy 
nap megpillant egy fehér orosz-
lánkölyköt, és ez - ahogy az em-
ber életében minden jelentős ba-
rátság - egy csapásra megváltoz-
tatja az életét...
február 12. hétfő14:00
február 13. kedd 14:00
február 14. szerda 14:00
február 15. csütörtök 14:00
február 16. péntek 14:00
február 18. vasárnap 17:00

Hinta-palinta
február 18. vasárnap 09:30
február 18. vasárnap 11:00

Ebcsont és nyúlcipő

február 25. vasárnap 10:30

Kecskemét, Budai u. 15. 
06-76/482-217,

ciroka@ciroka.hu, 
www.ciroka.hu

VÉRADÁS
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
KISKŐRÖS PETŐFI TÉR 4.
február 13. kedd 09:00 - 13:00
február 14. szerda 09:00 - 13:00

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Soltvadkert, Kossuth u. 10.
március 28. szerda 09:00 - 12:00

SCHNEIDER ELECTRIC HUN-
GARY KFT. 
Kunszentmiklós, Kossuth La-
jos út 60.
február 28., szerda11:00 - 14:30

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
Kunszentmiklós, Damja-
nich u. 7.
március 20., kedd 09:00 - 13:00

www.veradas.hu

AZ ORIGAMI CSODÁLATOS VILÁGA
VÁNDORKIÁLLÍTÁS A TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN 
(Kecskemét, Rákóczi u. 2.) 2018. január 19-től február 20-ig

A Magyar Origami Kör 1988 januárjában alakult meg Kecskeméten 
Kricskovics Zsuzsanna animációs művész vezetésével. A Kör célja 
az volt, hogy minél több emberrel megismertesse az origamit, el-
sajátíttassa a tanítókkal, óvónőkkel, szülőkkel az alapokat, hogy az-
tán ők továbbadhassák tudásukat.

Az elmúlt 30 évben nem csak a pedagógiában, rehabilitációban nyer-
te el megfelelő helyét a hajtogatás, hanem kialakult egy művészeti alkotásokat létrehozó csoport is, a Ma-
gyar Origami Kör művészeti szekciója.

AZ ORIGAMI CSODÁLATOS VILÁGA vándorkiállítás bepillantást enged a papírhajtogatás sokszínű-
ségébe. A látogatók megismerkedhetnek az origami rövid történetével, a ghian-zhi technikával, a 
kuszudamákkal, a tesszalációval, a papírfajtákkal. A művészeti szekció tagjai mellet bemutatkoznak a 
legtehetségesebb hazai origamisok. A kiállításon különleges alapanyagokból készült origami alkotá-
sokkal találkozhatnak az érdeklődők. A kartonhajtogatás, vizes-technika, textil origami és fémhajtás te-
szi különlegessé a tárlatot. A bemutatott alkotások nagy része az alkotók saját ötletei alapján készültek.

ZSEBE JÓZSEF (MOK Művészeti Szekció)
Az ország nemzetközileg elismert origami művésze. A 2016-os Tajvani Origami Világkiállítás meghívott 
kiállítója volt. Munkáira a letisztult vonalvezetés jellemző. Kreatív kartonból és nehéz akvarell papírból 
vizes technikával hajtogat, valamint kifejlesztette a fémhajtogatás technikáját.
BUDAI PÉTER (MOK Művészeti Szekció)
10 évesen hajtogatta első saját origami alkotását. Több könyve jelent meg kül- és belföldön egyaránt. 
Rendszeres meghívott vendége volt nemzetközi origami találkozóknak.
SEBŐK ZSOLT (MOK Művészeti Szekció)
Egyedi, saját stílusa miatt egyértelműen felismerhetők az általa készített hajtogatások. Munkáira jel-
lemző a színes papír használata. Több rétegű, fémfóliás papírból hajtogat, aminek segítségével szo-
bor-szerűen tudja elkészíteni a figuráit.
HORVÁTH HELLA (MOK Művészeti Szekció)
A hazai tesszalációs hajtogatás mestere. Több belsőépítészeti pályázatot nyert hajtogatott lámpa burá-
ival, melyek az itt kiállított képek továbbgondolásai.
PELLE JÁNOS – arckép
Az egy papírból készített arc alapja a tesszalációs alaphajtás, melyet a művész különböző módon hú-
zott ki a térbe. Ezek a kitüremkedő, kisimult lapok formázzák meg az emberi arcot.
MOLNÁR LÁSZLÓ – ghian-zhi technika
Az egyik legismertebb új origami technika képviselője, amit az tesz különlegessé, hogy ő a kiürült tea-
tasakot hajtogatja meg és építi össze különböző kiállítási darabokká.
A 2013-ban Pécsett elindított vándorkiállítás eddig több mint 40 városban mutatkozott be.

HÍRÖS AGÓRA  
IFJÚSÁGI  
OTTHON
Február 17. szombat 16 óra
ZsebSzínháZ
A TITKOK TITKA - kacagó koncert
LEVENTE PÉTER gyermek-
műsora 4-104 éveseknek
Belépődíj: 2.000 Ft gyerekek-
nek, 2.500 Ft felnőtteknek

Február 17. szombat 9 - 15-ig
VI. MAGVAS NAP
A jövő kiskertje a balkonlá-
dáktól a tanyákig
Köszöntőt mond: Mikulás Fe-
renc, a Kecskemétfilm Kft. ügy-
vezető igazgatója
Belépés díjtalan!
Részletek: www.magvasnap.hu

Február 17. szombat 14 óra
KERÁMIA WORKSHOP
Tárgyalkotó műhelyfoglalkozás 
ifjúsági és felnőtt korosztálynak
„GÖRBETÁNYÉR-GÖRBE-
BÖGRE”
Részvételi díj: 3000 Ft

Kecskemét, Kossuth tér 4.
Tel.: 76/481-686

www.hirosagora.hu

HÍRÖS AGÓRA 
KULTURÁLIS  
KÖZPONT
február 20., kedd 19 óra
Dalok párban
A KISCSILLAG zenekar akusz-
tikus koncertje

Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.,
Tel.: 76/503-880,

www.hirosagora.hu
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KECSKEMÉTEN Hetényegyház i 
ú t  mel le t t  1100nm-es te-
lek  e ladó.  I rányár :4 ,4Mf t  
+36 70 227 15 96

CSERKESZŐLŐN,  4  szobás , 
ker tes ,  te tő térbeép í te t t  csa lá-
d i  ház  e ladó.  Ár :  8 ,99 MFt  Te l : 
+36 70 198 2729

BUGACPUSZTAHÁZÁN, 4 szo-
bás, 90 nm-es kertes családiház 
nagy telekkel eladó. Ár: 9,7 MFt 
Telelonszám: +36 70 198 2729

CSERKESZŐLŐN,  6  szobás , 
200 nm-es csa lád i  ház  kü-
lön  apar tmanokka l  e ladó.  Ár :  
55  MFt  Te l :  +36 70 198 2729

KEREKDOMBON,  a  fürdő  köze-
lében 4 .050 nm-es ép í tés i  te-
lek ,  közművek az  u tcába Ár : 
3  MFt  Te l :  +36 70 686 5151

TISZABÖG,  a  főút  mel-
le t t  2 .111 nm-es ép í tés i  te-
lek  közművek az  u tcában Ár :  
2  MFt  Te l :  +36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN,  2016-ban 
épü l t ,  70  nm-es 2  szobás  csa-
lád i  ház ,  25 nm-es te rasz-
sza l  és  38 nm-es garázzsa l . 
Ár :  17 ,5  MFt  Te le fonszám:  
+36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN a strandhoz 
közel ,  k is  épület te l  rendelkező 
4.982 nm-es épí tés i  te lek.  Ár : 
7 MFt Tel :  +36 70 686 5151

ELADÓ/K IADÓ Ingat lanokat 
T iszakécskén keresek:  laká-
sokat ,  házakat ,  te lkeket ,  nya-
ra lókat .  Te l . :+36 70 686 5151

ELADÓ/K IADÓ Ingat lanokat  fo-
lyamatosan keresek:  v idék i , 
házakat ,  te lkeket ,  nyara lókat . 
Te l . :+36 70 686 5152

KECSKEMÉTTŐL 10 percre , 
igényesen fe lú j í to t t  61  nm la-
kás  e ladó.  I .á r :  10 ,8  MFt  Érd . : 
+36 20 774 9389

KECSKEMÉTEN,  nappa l i  +2 
szobás ,  k is  te lken ,  kocs i 
beá l lóva l , igényesen fe lú j í to t t 
ház  e ladó.  I .á r :  19 .990 MFt 
Érd . :  +36 30 307 5007

KECSKEMÉT ,  be lvárosban 
2+1 fé lszobás  ,  á t lagos  lakás 
e ladó.  Érd . :  +36 20 774 9389

KECSKEMÉT Boróka Lakópark-
ban ú j  ép í tésű  lakások leköt-
hetők .  I .á r :  399 000 –  410 000 
F t /nm Érd :  +36 70 600 3243

KECSKEMÉT Sze le i fa lu  ked-
ve l t  környékén,  65 nm csa lád i 
ház ,  463nm te lken e ladó.  I .á r :  
14  MFt  Érd :  +36 70 600 3243

KECSKEMÉT,  Ménte leken 70 
nm,  1+2 szobás ,  te l jesen fe l -
ú j í to t t  csa lád i  ház  e ladó.  I .á r : 
18  MFt  Érd . :  +36 30 985 1302

KECSKEMÉT Vacs iközben,  926 
nm ép í tés i  te lek ,  részben köz-
művekke l ,  30% beép í the-
tőségge l  e ladó.  I .á r  19 MFt 
Érd . :+36 30 733 9979

ELADÓ,  k iadó lakásokat ,  csa-
lád i  házakat  keresünk,  azon-
na l  f i ze tő  ügyfe le inknek!  Érd . : 
+36 20 344 1566

KECSKEMÉT Erzsébetvárosban 
60 nm 1+2 szobás  ház  közös 
udvar ra l  e ladó.  I .á r :  7 ,6  MFt 
+36 30 616 0663

LAJOSMIZSE be lvárosában 
84+70 nm ház  512 nm sa-
rokte lken e ladó.  Iá r :  22 ,9  MFt 
+36 30 616 0663

LAJOSMIZSE központ jában 
470 nm te lken 80+26 nm 3 
szobás  csa lád i  ház  e ladó.  Iá r : 
9 ,3  MFt  +36 30 616 0663

LAJOSMIZSÉN a  p iac tó l  1 ,5 
km-re ,  80 nm 2+1 szo-
bás  csa lád i  ház  e ladó.  I .á r :  
8 ,5  MFt  +36 30 576 4203

SOLTON 700 nm te lekke l ,  150 
nm 4 szobás  csa lád i  ház ,  20 
nm üz le the ly iségge l  e ladó.  I .á r : 
11 ,99 MFt  +36 30 576 4203

KECSKEMÉTTŐL 5 km távol-
ságra, nappal is,  2+1 szobás, 2 
generációs családi ház eladó. 
I .ár:  25,8 MFt +36 30 576 4203

FÜLÖPSZÁLLÁS,  Ba lázs-
pusz tán  5000 nm te lken 80 
nm,  gázkonvektoros  tanya, 
lakható  m.épü le t te l  e ladó. 
I .á r :5 ,6  MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT,  Szécheny iváros 
4 .  emele t i  55  nm,  2  szoba 
jó  á l lapotú  lakás  e ladó I .á r :  
15 ,8  MFt  +36 30 616 2143

M5 autópá lya  köze lében ke-
resek e ladó tanyát ,  nagyobb 
fö ld terü le t te l  a ranyka lászos 
gazdának.  I .á r :  20  MFt- ig  
+36 30 197 6543

J Á R M Ű

4 db 195/60 R15-ös  Dun lop 
nyár i  gumi  5-6 mm prof i l -
mélységge l ,  Dezent  könnyű-
fém fe ln i re  szere lve  e ladó. 
(Ope l  As t rán  vo l t )  60 .000 F t 
+36 20 362 6147

V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádo-
gos  gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú ró-
gépet ,  gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO he-
gesz tő t ,  műszerészesz ter-
gát ,  marógépet ,  kompresz-
szor t ,  inver ter t ,  k is  gépeket . 
0670/624-5475 

S Z O L G Á L T A T Á S

 REDŐNY szerv iz !  Lesza-
kadt ,  nem működő redő-
nyök te l jes  körű  jav í tá-
sa ,  gur tn ik  cseré je .  +36 20 
543 6161,  +36 30 919 0446

REDŐNYKÉSZ ÍTÉ S ,  t e l j es 
körű jav í tás ,  gurtn icsere . 
Precíz  munka,  kedvező ár . 
Te lefonszám:  +36 20 624 
1272,  +36 70 265 6065

R E D Ő N Y M E S T E R  R e d ő n y , 
re luxa ,  szúnyoghá ló  jav í tása-
cseré je  garanc iáva l .  Gur tn i  és 
z s i nó r  cse re !  Te l e f onszám: 
+36 30 676 1989 

É R T É K P A P Í R  -  P É N Z

ÉREM- és  bé lyeg üz le t  vásá-
ro l  fém,  pap í rpénz ,  bé lyeg-
gyű j teményt ,  ka tona i  je lvé-
nyeket ,  k i tünte téseket ,  pa-
p í r rég iségeket ,  képes lapokat ! 
Kecskemét ,  Ceg léd i  ú t  74.  
w w w . k r o z u s . g p o r t a l . h u  
+36 20 573 2599 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

 SZUDÁNI  fű ,  mohar  és 
köles  mag e ladó vetésre . 
+36 20 941 5540 

Á L L Á S T  K Í N Á L

MIÉRT jönne betan í to t t  fém-
megmunká ló  poz íc ióba az  Ipa-
r i  Parkba Ceg lédre?  Mer t  mi 
hosszú távra  keressük ko l lé-
gá inkat .  Magunk vesszük a l -
ka lmazásba,  a  munka ide jé-
nek megfe le lő  be je lentésse l . 
Mer t  ha  megkérdez i  meny-
ny i  lesz  a  jövede lme,  mi  v isz-
szakérdezünk:  Menny i t  sze-
re tne  kapn i?  Á ta lak í to t tuk 
te l jes í tményarányos  ju t ta tá-
s i  rendszerünket ,  verseny-
képes  a lapbér  és  ca fe ter ia 
mel le t t .  Fe ladat :  u tánfu tó  fu-
tómű a lkat részek kész í tése 
CNC gépekke l .  Je lentkezé-
s i  c ím:  KNOTT-Techn ik-F lex 
K f t . :  2700 Ceg léd ,  Pest i  ú t  76. 
Munkavégzés  he lye :  Ipar i  Park 
11.  (Europet ro l  kút  mögöt t ) 
In formác ió :   +36 70 341 7577 

BŐVÜLŐ csapatunkba Bács-
K iskun megyében,  ingat lan-
ér tékes í tő t  keresünk.  Je lent-
kezés :  in fo@simoningat lan .hu 

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!

NYARALÁS Görögországban 
Para l ián ,  Sar t in  autóbusz-
sza l ,  Kecskemétrő l  május tó l , 
apar tmanban:  17.800.-  F t /
fő- tő l

NYARALÁS a  Román tenger-
par ton ,  jún ius  hónapban, 
Kecskemétrő l ,  3*-os  hote l , 
regge l i :  103.500.-F t / fő

HÉTVÉGE Prága,  Sz lovén ia , 
Krakkó,  Ve lence,  3nap,  3*-
os  hote l ,  regge l i :  39 .900.-F t /
fő- tő l

K IRÁNDULÁS Isz tambulba , 
május  10-15,  ok tóber  27 - 
november  1 . ,  3*-os ,  hote l , 
regge l ive l :  89 .500.-F t / fő

ÜDÜLÉSEK Egy ip tom-
ban (Hurghada és  Sharm e l 
She ikh  )  té len ,  nyáron  már 
145.-euro/ fő  + i l l e ték

GÖRÖGORSZÁG apar tman,  re-
pü lőve l ,  jún ius tó l :  40 .500.-
F t / fő /  tó l  + i l l e ték

REPÜLŐVEL Montenegro ,  A l -
bán ia ,  Bu lgár ia ,  3*-os  hote l , 
fé lpanz ió :  79.900.-F t / fő- tő l 
+ i l l e ték

ÜDÜLÉS a  Török  R iv ié rán ,  5*-
os  hote l ,  a l l  inc lus ive ,  má-
jus tó l :  89 .900.-F t / fő+i l le ték

VÁROSLÁTOGATÁS:  Barce-
lona,  N izza ,  Marrakesh, 
Por to ,  Róma,  Barce lona,  s tb , 
3  nap,  regge l ive l :  39 .900.-
F t / fő- tő l  + i l l e ték
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KARRIER

Azt, hogy mennyire fontos alaposan felkészülni az interjúra (cégről, pozícióról mindent!) 
már számos cikkben megosztottuk veletek. E nélkül ugyanis gondolhatunk bármit, nem 
fogjuk tudni feloldani magunkban a feszültséget. Azonban ha az alapok már megvannak, 
akkor viszont az alábbiakat érdemes még tudatosítani magunkban:

Ha eljutottál odáig, hogy behívtak egy interjúra akkor kíváncsiak rád, és valószínűleg ők 
ugyanannyira szeretnék, hogy megfelelj a pozícióra, mint te magad. Sokszor azt hisszük, hogy 
csak mi izgulunk, mi fordítunk időt a felkészülésre, holott ez a másik oldalon is jelentkezik.

Sok tényező játszik szerepet abban, hogy milyen döntés születik a végén, téged választa-
nak-e vagy sem. Lehet ez szakmai, személyiségbeli, készségbeli és még számos olyan, ami-
re nem is gondolnánk. Éppen ezért felesleges azon rágódni, hogy mi lesz ha nem rád esik 
a választás, akkor annak úgy kellett lennie!

Ami fontos, hogy legyünk tisztában a saját képességeinkkel, legyünk büszkék magunkra és 
tudjuk, hogy miért szeretnénk abban a pozícióban azon a helyen dolgozni.

Tekintsünk úgy az interjúra, mintha egy kávézóba mennénk új embereket megismerni, új 
embereknek bemutatkozni. Ne próbáljunk meg mást mutatni mint amik vagyunk, de az el-
lenkezőjét se tegyük, ne a gyengeségeinkre helyezzük a hangsúlyt!

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy az idegeskedéssel rengeteg energiát használunk el fe-
leslegesen. Fordítsuk ezt át magunkban, a félelem helyett a pozitív várakozás, a kíváncsiság 
és az önmagunk bemutatása miatti jó értelemben vett izgulásnak adjunk teret.

Forrás:
cvonline.hu

ÚTRAVALÓ ÁLLÁSINTERJÚRA
Jelentkeztél egy igazán neked való állásra és be is hívtak interjúra? Elő-
ször elkezdtél örülni, már el is képzelted milyen lenne ott dolgozni, de 
aztán jött a félelem, hogy mi lesz az interjún? Van számodra néhány tip-
pünk, amivel elűzheted az interjú miatti stresszt!

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!
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A gyermek után járó pótszabadságot a lenti táblázat alapján számolhatjuk. A pótszabadság 
mindkét szülőt megilleti, először a gyermek születésének évében, utoljára abban az évben, 
amikor 16. életévét betölti:

HÁNY NAP SZABADSÁG JÁR NEKEM?
Sokan már az év elején elkezdik tervezgteni az éves programokat, ezért 
érdemes tudni, hogy kinek pontosan hány nap szabadság is jár. Cikkünk 
ebben igyekszik segíteni a Cvonline segítségével.

Összegyűjtöttük, hogy a munka törvénykönyve alapján ki hány nap szabadságra jogosult. 
Az alapszabadság 20 munkanap, amelyen felül még életkortól és gyermekektől függően 
jár pótszabadság. Ezek mértéke pedig az alábbiak szerint alakul:

25. életévtől  +1 munkanap

28. életévtől  +2 munkanap

31. életévtől  +3 munkanap

33. életévtől  +4 munkanap

35. életévtől  +5 munkanap

37. életévtől  +6 munkanap

39. életévtől  +7 munkanap

41. életévtől  +8 munkanap

43. életévtől  +9 munkanap

45. életévtől  +10 munkanap

egy gyermek után +2 munkanap

két gyermek után +4 munkanap

kettőnél több gyermek után +7 munkanap

ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos, 
fogyatékos gyermekenként  
+2 munkanap

Az apának gyermeke születése esetén 
járó pótszabadság – legkésőbb a szü-
letést követő második hónap végéig, a 
munkavállaló kérésének megfelelő idő-
pontban kell kiadni +5 munkanapot

ikergyermekek születése esetén  
+7 munkanapot

A fiatal munkavállalónak járó pótszabad-
ság – utoljára abban az évben jár, amikor 
a tizennyolcadik életévét betölti +5 mun-
kanap

A föld alatt állandó jelleggel dolgozó mun-
kavállaló pótszabadsága +5 munkanap

Az ionizáló sugárzásnak kitett munkahe-
lyen naponta legalább három órát dolgo-
zó munkavállaló pótszabadsága  
+5 munkanap

A rehabilitációs szakértői szerv által megál-
lapítottan legalább ötven százalékos mérté-
kű egészségkárosodással rendelkező mun-
kavállaló pótszabadsága +5 munkanap

cvonline.hu

Szeretnéd, ha béred mindig pontosan érkezne számládra?

Szeretnél nyugodt, hosszú távú munkahelyet?

LEGYÉL TARGONCÁS NÁLUNK!

Jelentkezés:

E-mail:  kecskemet@knallas.hu

  06-80-888-555Ingyenesen hívható telefonszám:

Jelige: KN08

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!

Ha igen, nálunk a helyed!

Legyél egy jó csapat tagja, csatlakozz hozzánk raktárosként!

Lehetőséget biztosítunk targoncavezetői engedély megszerzésére, vagy már meglévő engedély frissítésére!

Tudj meg többet!

www.kuehne-nagel.hu

Péter
Indulásunk óta
csapatunkat
erősíti.



8 2018. február 12.HÍRÖS


