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2017. december 16-án végre megnyílt a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetsé-
gek Programjának kecskeméti központja. A felső tagozatos általános iskolások számá-
ra megálmodott, teljes mértékben költségmentes oktatásnak a Neumann János Egye-
tem Pedagógiai Kara ad otthont.

Az eddigi tapasztalatok alapján, a gyermekek még szombaton is szívesen vesznek részt 
a programon. Nem vágynak arra, hogy játszással üssék el az idejüket. Részben azért tör-
ténhet ez, mert az órák során törekszenek játékos feladatokkal felkelteni a kicsik érdek-
lődését. Új barátok, újfajta rálátás a világra, változatosság, kaland, jó közösség, kihívás.  
A tanulók ezekkel a szavakkal jellemezték ezt az újfajta oktatási tevékenységet.

A FIT Program a Magyar Nemzeti Bank alapítványai, a Pallas Athéné Domus Animae 
Alapítvány (PADA), aPallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA), a Pallas Athé-

né Domus Innovationis Alapítvány(PADI), a Pallas Athéné Domus 
Educationis Alapítvány (PADE), valamint a Neumann János Egye-

tem támogatásával valósul meg.

György László, a PADMA Alapítvány igazgatója kérdésünk-
re elmondta, hogy szervezetük olyan közösségformáló 
erő szeretne lenni, amely az oktatást és a tanulást helye-
zi előnybe. Teljes egészében támogatja a Fiatal Tehetségek 

Programot. Segíteni szeretnének városunknak abban, hogy az 
igazi tehetségek ki tudjanak bontakozni.

Forrás:
kecskemet.hu

Egy kecskeméti programozó iskola, a Dr.Code Programo-
zó Iskola társadalmi szerepvállalási programja keretében 
született meg az ötlet, amelyhez a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház örömmel csatlakozott. 

Ennek köszönhetően havonta két alkalommal a Kórház 
igényesen kialakított játszószobájában, kifejezetten szó-
rakoztató módon ismerkedhetnek a gyerekek a progra-
mozható robotokkal, és egy 3-éltű drónnal.

A szervezők bíznak abban, hogy ez a lehetőség az igé-
nyeknek megfelelően rendszeressé válik, és jó tapaszta-
latokat jelent majd ahhoz, hogy a Dr.Code Programozó Is-
kola országos partneri köre is tartson ilyen különleges vi-
zitet más városokban is.

Az első alkalommal Palotai András, a Digitális Oktatá-
si Központ ügyvezetője és Kobela Károly oktató mutatta 
meg a gyerekeknek a programozható robotokat.

Forrás:
hiros.hu

MEGNYÍLT A FIATAL TEHETSÉGEK  
PROGRAMJÁNAK KECSKEMÉTI KÖZPONTJA

ROBOT DOKTOROK  
„GYÓGYÍTANAK” A KÓRHÁZ 
GYERMEKOSZTÁLYÁN

Jókedv, családias légkör, játékosság, változatosság. Ez jellemzi a 
Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetségek Programját, mely-
nek kecskeméti központját december 16-án, szombaton nyitották 
meg a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán.

Január 10-én a kecskeméti megyei kór-
ház gyermek osztályának játszó szobájába  
Dr. Code és társai, azaz igazi robotok ér-
keztek, hogy vidámabbá tegyék a gyere-
kek lábadozását.

KARRIER
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Január 18. csütörtök
Szaunamester: Kecskés István
18:00 Virágos olajok
18:45 Só
19:30 Gyümölcs-jorhurt

Január 19. péntek
Szaunamester: Kecskés István
18:00 Gyógynövényes olajok
18:45 Só
19:30 Kivi-joghurt

Január 20. szombat
Szaunamester: Fekete László
18:00 Virágos olajok
18:45 Só
19:30 Bounty

Január 21. vasárnap
Szaunamester: Fekete László
18:00 Mentolos olajok
18:45 Só
19:30 Joghurt-narancs-méz

Január 25. csütörtök
Szaunamester: Fekete László
18:00 Gyümölcsös olajok

18:45 Citrom-só
19:30 Fahéj-kávékrém

Január 26. péntek
Szaunamester: Fekete László
18:00 Virágos olajok
18:45 Só
19:30 Csokoládékrém (gőzkabin)

Január 27. szombat
Szaunamester: Kecskés István
18:00 Gyógynövényes olajok
18:45 Só
19:30 Citrom-narancs-méz

Január 28. vasárnap
Szaunamester: Kecskés István
18:00 Erdei Olajok
18:45 Joghurt-só
19:30 Levendulavirág-méz

A Kecskeméti Fürdő a program-
változtatás jogát fenntartja!

Kecskemét,  
Csabay Géza krt. 5.

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

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
JANUÁRI SZAUNAPROGRAMOK

VÉRADÁS
SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁ-
NOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Ágasegyháza, Kossuth tér 2.
január 17., szerda 09:00 - 12:00

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Tabdi, Kossuth u. 1.
január 20., szombat 09:00 - 12:00

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Csengőd, Béke tér 5.
január 28., vasárnap 09:00 - 12:00

TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
Kecskemét, Koháry István krt.
január 15., hétfő 08:00 – 18:00
január 16. kedd 08:00 – 16:00
január 17., szerda 08:00 – 14:00
január 18., csüt. 08:00 – 18:00
január 19., péntek 08:00 – 13:00
január 22., hétfő 08:00 – 18:00
január 23., kedd 08:00 – 16:00
január 24., szerda 08:00 – 14:00
január 25., csüt. 08:00 – 18:00
január 26., péntek 08:00 – 13:00
január 29., hétfő 08:00 – 18:00
január 30., kedd 08:00 – 16:00
január 31., szerda 08:00 – 14:00

HÍRÖS AGÓRA 
IFJÚSÁGI 
OTTHON
Január 20., szombat 16 óra
Családi Bábszínház
A MUZSIKÁS KISMALAC
3 éves kortól ajánlott!
Vezeti: Szirtes Józsefné

Január 24., szerda17 óra
Szülők Iskolája
A GYERMEKEM BIZTONSÁGA 
AZ ÉN NYUGALMAM
Előadó: Tót Szilvia, rendőrszá-
zados, BKKM-i Rendőr  
Főkapitányság Áldozatvédelmi 
Alosztály

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

január 17., szerda 19:00
Majdnem valaki UDVAROS 
DOROTTYA koncertje

jan. 20., szombat 16.30-02.00
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ  
TÁNCHÁZ
Csimota topogtató (2-4 éve-
seknek): ölbeli játékok, topog-
tatók
Aprók tánca: tánctanítás, népi 
játékok, táncok, helyi népszo-
kások felelevenítése, újévkö-
szöntés, balázsjárás
Kézműves foglalkozás: zsinór-

készítés
Közreműködik: Barcsikné Ter-
csi Ibolya népi játszóházvezető

Csutri bál: tánctanítás 
Györgyfalvi táncok

Felnőtt táncház: tánctanítás, 
bácskai, sárközi, széki, kalotasze-
gi, mezőségi, stb. táncrendek
Táncmesterek: Böde István 
és Böde-Harkai Csilla, Molnár 
Máté, Márkli Zsuzsanna

19.30 KONCERT
Közreműködik: Csurai Attila és 
tamburazenekara
Házigazda a Kecskemét Tánc-
együttes
Zenei közreműködő: Erdőfű 
Zenekar
Támogató: Csoóri Sándor 
program

január 23., kedd 19 óra
Négy évszak és más - Horgas 
Eszter és a Kecskeméti Szim-
fonikus zenekar koncertje
Közreműködik: a ClassJazz Band

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

www.hirosagora.hu

HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT ORSZÁGOS NYÍLT 
PRÓBAÉRETTSÉGI NAP
A Studium Generale – a Budapesti Corvinus Egyetem hivata-
los, ingyenes érettségi előkészítője – 2011 óta az egész éves, 
szombati felkészítés mellett minden évben megrendezi az 
Országos Nyílt Próbaérettségi Napot.

A rendezvény ingyenes lehetőséget biztosít az érettségi előtt álló 
diákok számára, hogy még az éles megmérettetés előtt valós kö-
rülmények között, ám tét nélkül tegyék próbára tudásukat.

A szervezet tagjai által összeállított próbaérettségi feladatsorok 
struktúrája és követelményrendszere az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által elfogadott alapelveket követi, megfelel a hivatal 
által meghatározott elvárásoknak.

A tesztek megírása során a valós vizsgaszituációt szimulálják: a ki-
töltésre folyamatos tanári felügyelet mellett, a megengedett se-
gédeszközök felhasználásával, az érettségin is előírt időkereten 
belül van lehetőség.

A próbaérettségi során a diákok stresszhelyzetben mérhetik fel 
tudásszintjüket, valós képet kapva arról, hogy hogyan teljesítené-
nek az éles vizsgán, valamint arról, hogy az egyes tantárgyak mely 
anyagrészeit szükséges jobban elsajátítaniuk az érettségiig.

Három tantárgyból kínálnak lehetőséget a 
próbaérettségi megírására:
• matematika (közép- és emelt szint)
• történelem (közép- és emelt szint)
• közgazdaságtan (közép- és emelt szint)

Az Országos Nyílt Próbaérettségi Napot követően a teszteket és 
azok megoldókulcsait honlapjukon elérhetővé teszik, így a meg-
oldások már a mintavizsga kitöltése után ellenőrizhetőek lesznek. 

A megírt próbaérettségiket a Studium Generale tagjai természe-
tesen egyenként kijavítják, személyes konzultációs lehetőséget 
is biztosítva a résztvevők számára, ahol felmerülő kérdéseikre is 
örömmel válaszolnak.

Az idei évben a próbaérettségi kitöltésére az alábbi helyszí-
nek egyikén van lehetőség:

• Budapest
• Székesfehérvár
• Győr
• Kecskemét
• Debrecen
• Pécs

Az Országos Nyílt Próba-
érettségi Nap időpontja:

2018. február 10., 
szombat.

Kecskeméten a Kada 
Elek Közgazdasági 
Szakgimáziumban kerül 
megrendezésre a program 
9:00-tól.

Két idősáv áll majd a jelentke-
zők rendelkezésére, akik így akár két tantárgyból is próbára tehe-
tik tudásukat.

A rendezvény a Studium Generale egyéb programjaihoz hasonló-
an INGYENES, ám regisztrációhoz kötött, részvételi szándékotokat 
jelezhetitek a http://www.studiumgenerale.hu/hu-Hu/ oldalon.

A regisztráció során egy űrlapot kell kitöltenetek, fontos, hogy 
adataitokat hiánytalanul adjátok meg, hiszen csak így tudnak szá-
motokra a megfelelő sávban, a megfelelő tantárgyból tesztsort 
biztosítani.

A szervezők kérik, győződjetek meg róla, hogy a megadott elérhe-
tőségeitek (e-mail cím, telefonszám) pontosan legyenek rögzítve, 
hiszen ezeken a csatornákon keresztül fognak értesíteni Bennete-
ket az esemény részleteiről, a pontos időpontról és helyszínről.

A regisztrációt követően kísérjétek figyelemmel a Studium 
Generale honlapját, valamint rendszeresen ellenőrizzétek e-ma-
il fiókotokat is, bármilyen felmerülő kérdés esetén pedig keres-
sétek a szervezőket bizalommal az info@studiumgenerale.hu cí-
men, vagy facebook oldalukon: https://www.facebook.com/
studiumgenerale70

Sikeres érettségit kíván a Studium Generale!
http://www.studiumgenerale.hu/hu-Hu/
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FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA KUPA  
SELEJTEZŐTORNA A KECSKEMÉTI  
FÜRDŐBEN
A válogatottak számára első ízben kiírt Európa Kupa egyik selejte-
zőcsoportjának öt részvevője Kecskeméten vív meg a döntőbe ju-
tást jelentő első három helyért február 15. és 18. között.

A helyszínről hozott döntést Kemény Dénes, a szövetség elnöke 
jelentette be az InfoRádiónak adott karácsonyi interjújában.

Mint köztudott, a LEN új nemzetközi tornát írt ki válogatottak szá-
mára. A meghirdetett Európa Kupa a tervek szerint tovább erő-
síti a sportág európai dominanciáját. Az elképzelések arról szól-
tak, hogy a kontinens legerősebb 12 válogatottja vesz részt a há-
rom tornából álló rendezvénysorozaton, de a mezőny végül 14 
tagú lett. 

A csoportok besorolása:

A-csoport (a rendező Magyarország, Kecskemét): Magyarország, 
Spanyolország, Franciaország, Románia, Georgia (Grúzia)

B-csoport (Horvátország, pontos helyszín még nincs): Szerbia, 
Görögország, Horvátország, Hollandia, Málta

C-csoport (Olaszország, Palermo): Montenegró, Olaszország, 
Oroszország, Németország

Az ötös csoportok első három helyezettje, valamint a C csoport 
első két helyezettje jut be a 2018. április 5-6-7-8-i szuperdöntőbe, 
amelynek helyszínét még nem jelölték ki.

Az Európa Kupa versenysorozat pénzdíjas, az első helyezett 20 
ezer eurót, a második 15 ezer eurót, a harmadik 5 ezer eurót kap.

A Magyar Vízilabda Szövetség korábban jelezte, hogy amennyi-
ben megkapja az egyik selejtező rendezői jogát, akkor tervei sze-
rint ez a torna lesz egyben a jövő évi Volvo Kupa.

kecskemetifurdo.hu

CIRÓKA  
BÁBSZÍNHÁZ
EGYSZERI KIRÁLYFI
Gazdag népmesekincsünk 
mindegyike szimbolikusan az 
emberi Élet valós céljait, küzdel-
mes feladatait és az odáig ve-
zető út nehézségeit tárja elénk. 
A mese főhősét az emberiség 
örök misztériuma hajtja: léte-
zik-e az Örökélet- Halhatatlan-
ság Országa?
Királyfink hosszú útja során cso-
datevők segítségével, végül cél-
ba ér. Sokáig mégsem tudja él-
vezni az időtlenséget, erős hon-
vágya miatt visszatér megláto-
gatni apját, anyját. Ám míg ő 
Halhatatlanság országában né-
hány napot tölt el, addig a föl-
dön több ezer esztendő sza-
lad el.... 
Népmesék felhasználásával írta, 
rendezte és játssza:  
Fabók Mariann 

Az előadások időpontja:
január 15. hétfő 10 és 14:00
január 17. szerda 10:00 és 14:00
január 18. csüt. 10:00 és 14:00
január 19. péntek 10:00 és 14:00
január 22. hétfő 10:00 és 14:00
január 23. kedd 10:00 és 14:00
január 24. szerda 10:00 és 14:00

TESSÉK ENGEM MEGMENTENI!
A debreceni Vojtina Bábszínház 
vendégjátéka 
január 21. vasárnap 10:30

CSIGAHÁZ
Első színházi élmény 4 éven 
aluliaknak 
Az előadás humoros és lírai pil-
lanatok sorozata, amelynek sze-
replői bohócnagypapa és bo-
hócunokája. A porondon lát-
ható: egy légies pille, egy izgá-
ga kukac, egy gyanútlan süni, és 
két harsogó béka megismétel-
hetetlen produkciója. Figyelem, 
valamennyi világszám!
Az előadást végén a játéktér ki-
nyílik, és a színészek segítségé-
vel játszótérré változik.
Az előadások időpontja:
január 28. vasárnap 9:30 és 11:00

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

ciroka@ciroka.hu, 
www.ciroka.hu

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI 
HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
2018. január 09-27. 
Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészeti kiállítása 
A Ceglédi Alkotók Egyesülete az ezredfordulón azzal a céllal ala-
kult, hogy összefogja a Cegléden élő kézműveseket, fotósokat, kép-
zőművészeket, népzenészeket és irodalmárokat. Néhány évvel ké-
sőbb  a fenti csoportokból szekciók jöttek létre, melyek közül a leg-
nagyobb létszámú a képzőművész szekció. Főképp festők, grafiku-
sok, fotósok, keramikusok, szobrászok és videoművészek alkotják 
a csoportot, mely több mint tíz éve megalapította a Benedek Péter 
Rajzkört. Utóbbi célja a rendszeres, módszeres tehetséggondozás 
és a kiállítási lehetőségek biztosítása.

2018. január 22., hétfő 17.00 - MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

2018. január 27., szombat - TÁMOGATÓI BÁL 

2018. február - május - KÖNYVTÁRI DERBI 

Mizsei Amatőr Színjátszó Kör
A próbák ideje: péntekenként 
18 órától. A csoporthoz folya-
matosan lehet csatlakozni.
Tel.: 76/555-323

Lajosmizse, Szabadság tér 12.
www.lmizsekultura.hu

KATONA JÓZSEF 
SZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ
A HÓKIRÁLYNŐ
január 17. 15:00 Illyés Gy.b.
január 18. 15:00 Mikszáth K.b.

A JÓEMBER SZECSUÁNBÓL
január 18. 19:00 Nagy L.b.
január 20. 19:00 Csortos Gy.b.

FÜGGÖNY FEL!
január 16. 19:00 Gózon Gy.b.
január 19. 19:00 Bessenyei Gy.b.
január 23. 19:00 Páger A.b.
január 24. 19:00 Törzs J.b.
január 25. 19:00 Bérletszünet
január 26. 19:00 Németh L.b.
január 27. 15:00 Honthy H.b.
január 27. 19:00 Berky L.b.

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
január 28. 15:00 Bérletszünet
január 30. 19:00 Bérletszünet
január 31. 19:00 Bérletszünet

CSALÁD ELLEN NINCS OR-
VOSSÁG
január 21. 15:00 Bérletszünet

HESSMESE
január 23. 15:00 Gárdonyi G.b.
január 26. 15:00 Családi b.

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

A KÉPZELT BETEG
január 30. 19:00

KIÉ VAGY, MONDD?
Szávai Viktória és Adorjáni Bá-
lint estje.
január 20. 19:00

BALETT+ KODÁLY
január 25. 19:00
január 26. 19:00

AZ ÉLET DOLGAI
január 28. 15:00 és 19:00

HÍRÖS KECSKEMÉTIEK
Pódiumbeszélgetés
január 31. 18:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓSZÍNHÁZ

VÁNYA BÁCSI
január 16. 19:00
január 19. 19:00
január 24. 19:00

VÉRNÁSZ
január 18. 19:00

APÁTLANUL (PLATONOV)
január 17. 19:00

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

kecskemetikatona.hu

KECEL
Elkészült a Ligetben a  

„Street Workout” sportpark
2017. december közepén 
adta át a kivitelező NYF-BAU 
Kft. az Önkormányzat szá-
mára Kecel új szabadtéri 
sportparkját. 

A Nemzeti Szabadidős Egész-
ség Sportpark Program jóvol-
tából az országban több mint 
száz ilyen sportpark épült meg.
Az Önkormányzat sikeres pá-
lyázata eredményeként egy 
150 m2 alapterületű D típusú 
sportpark került kialakításra a 
Ligetben a víztorony mellett. 
A beruházó Nemzeti Sportköz-
pontok által megvalósított lé-
tesítmény ingyenesen került 
az önkormányzat tulajdoná-
ba és kezelésébe. A beruházás 
értéke meghaladja a 16 mil-
lió forintot.

A Street-Workout hazánkban 
is egyre népszerűbb sportág. 
A Street Workout egy szabad 
(saját) testsúlyos edzés, mely 
nagyon látványos és teljesen 
ingyen elérhető edzésmód-
szer mindenki számára. 

Az Egyesült Államokból kezd-
te meg hódítását és lényegé-
ben a calisthenics alapjait fel-
használva alakult ki. Az edzés 
során általában csak a saját 
testsúlyt használva történnek 
az edzések. A népszerűsége a 
gyakorlatok szabadságában, a 
nagyszerű fizikum, erő felépí-
tésében rejlik, egy bárhol el-
végezhető edzést kínál a saját 
testsúlyunkkal, akár egyedül, 
akár csoportosan.

A sport olyan gyakorlato-
kat vesz alapul, mint a fek-
vőtámasz, húzódzkodás, 
tolódzkodás, guggolás, stb. 
Ezeket megszínesítve akroba-
tikus gyakorlatokkal, freestye 
"szabad stílusú" elemekkel - 
gyakorlatokká faragják a spor-
tolók, és tulajdonképpen ez 
adja a varázsát.

A sportból világbajnokságot 
is rendeznek, minden évben 
egyszer, amiből kis hazánk 
már elért dobogós helyezést 
is. Emellett világkupa soroza-
tokra is sor kerül minden év-
ben több helyszínen. Az egész 
világon elismert versenysport-
tá, életmóddá nőtte ki magát!

Az Önkormányzat kéri az 
eszközök rendeltetésszerű 
használatát!

www.kecel.hu
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SPORTNAP ÉS SPORTBÁL
Január 27-én rendezik a Kecskeméti Sportnapot, amelynek 
fénypontja az esti bál lesz.

A Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége mellett KMJV Közgyű-
lése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága Sportmunkacsoport-
ja is fontosnak tartotta a Sportnap üzenetét a város sporttársadal-
ma felé. Az összefogás, egymás megünneplése, a "sportszerű" ki-
kapcsolódás és ráadásul mindez rendkívül színvonalas formában, 
fontos szerepet kell, hogy betöltsön a város sportéletében.

A hagyományos Képviselők-Újságírók-Sportvezetők-Színészek 
labdarúgó kupa mindig kiváló hangulatban zajlik le. Nem csak a 
sportról,hanem egymás ugratásáról is szól. A 10 órakor kezdődő 
bajnokság a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola sportcsarnoká-
ban lesz.

A városházi fogadás 14 órakor kezdődik a díszteremben, amely-
re mintegy 140 fővel azon sportolók, sportvezetők kapnak meg-
hívást, akik 2017-ben munkájukkal, kiemelkedő teljesítményük-
kel öregbítették Kecskemét jó hírnevét. Ez a fogadás elsősorban 
erkölcsi elismerést jelent a város vezetése részéről a Kecskeméten 
működő sportegyesületek tagjai felé.

A nap zárásaként pedig a hagyományoknak megfelelően meg-
rendezik a Sportbálat, immáron 22. alkalommal. A Három Gú-
nár Rendezvényházban 19 órakor kezdődő eseményen a régi 
sportbálak magas színvonalát, barátias és egyúttal ünnepélyes 
hangulatát kívánják a szervezők visszahozni. Kiváló alkalom nyí-
lik a Sportbálon arra, hogy a sporttársadalom tagjai találkozhas-
sanak egymással, ünnepelhessék egymást, az egyesületi vezetők 
meghívhassák saját versenyzőiket, edzőiket, illetve támogatóikat 
egy kis kikapcsolódásra. 12 kategóriában lesznek átadva a legjob-
baknak a szövetség által alapított Év Sportolója díjak.

Belépőjegyet lehet vásárolni a Kecskeméti Spartacus Sportkör 
és Közösségi Tér irodájában. (Kecskemét, Széchenyi sétány 11., 
76/488-527; info@kspari.hu)

További információ: www.keszin.hu

Alakítsd Te a történelmet!

Meghosszabbított határidővel várják a középiskolás csapatok jelentkezését az 
Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyre

Január 21-ig regisztrálhatnak a diákok az Országos Középiskolai Problémamegol-
dó Versenyre (OKPV). A 2018 első negyedévében megrendezendő történelmi témá-
kat feldolgozó stratégiai versenyt immár ötödik alkalommal szervezi meg a Mathias 
Corvinus Collegium (MCC) és a Case Solvers csapata.

Az elmúlt években már közel 1500 diák vett részt az ország legnépszerűbb, középis-
kolásoknak szóló esettanulmány versenyén. A tanulók számára idén is fontos moti-
váló tényező lehet, hogy a győztes csapat egy négynapos párizsi utat nyerhet.

„A részvételt elsősorban azoknak a diákoknak ajánljuk, akiket érdekel a stratégia és 
a problémamegoldás világa, valamint szeretnék fejleszteni logikai, érveléstechnikai 
és prezentációs képességeiket. A verseny célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a 
problémamegoldás módszertani hátterével, valamint hogy bővítsék történelmi is-
mereteiket” – mondta Dékány József, az OKPV szervező csapatának vezetője. Hoz-
zátette: a résztvevők olyan elemzői és előadói képességeket szerezhetnek a verseny 
során, amelyeket a későbbi tanulmányaikban is sikerrel hasznosíthatnak.

A négyfordulós versenyen valamennyi középiskolás diák részt vehet, akik otthono-
san mozognak a történelem világában, szeretnek érvelni és csapatban dolgozni. 
Fontos kritérium, hogy a diákok 3 fős csapatban regisztrálhatnak a megmérettetés-
re, ugyanakkor nem kitétel, hogy egy intézményből érkezzenek. A nagy érdeklődés-
re való tekintettel meghosszabbított jelentkezési határidő az online tréning végéig, 
január 21-ig tart. Az online tréningeken résztvevők videókon keresztül kapnak tájé-
koztatást az esetoldás alapjairól, amelynek segítségével elsajátíthatják a versenyen 
is előforduló feladatok megoldásához szükséges eszköztárat.

Ezt követően a csapatok négy fordulóban mérik össze tudásukat. Az első, január 
28-ig tartó fordulóban a versenyzők a Case Solvers honlapján elérhető, online tör-
ténelmi esettanulmányt oldanak meg, amit egy újabb, február 11-én záródó online 
etap követ. Az első két fordulóban elért teljesítmény alapján az adott régiókból a 
nyolc legmagasabb pontszámot elérő csapat jut be a március 3-án, az ország hat vá-
rosában (Győrött, Pécsett, Székesfehérvárott, Miskolcon, Békéscsabán és Budapes-
ten) megrendezendő regionális döntők egyikébe. Az országos döntőt március 24-én 

szervezik az MCC budapesti székhelyén, amelyen a legjobb 24 csapat vehet majd 
részt.

A versenyzők 72 órával a fordulók előtt kapják meg az esettanulmányt, amelynek 
megoldását szakmai zsűri előtt prezentálják. A döntőben az elmúlt évekhez hasonló-
an, a bírálók között tudhatjuk majd többek között Prof. Dr. Romsics Ignác történészt, 
valamint Strohmayer János közgazdászt is, akik a verseny fővédnökei is egyben.

A diákoknak érdemes az utolsó fordulóba jutásért küzdeniük, hiszen azonkívül, hogy 
az első három helyezett automatikusan felvételt nyer az MCC Középiskolás Program-
jába, értékes nyeremények is várnak rájuk. A fentebb említett fődíjon kívül a máso-
dik helyezett csapat tagjai egy-egy e-book olvasót is kapnak, míg a harmadik he-
lyezettek egy-egy okosórát nyernek. A többi versenyző között pedig Wall Street 101 
pénzügyi tábort, szabadulószoba belépőket, színházjegyeket, történelmi témájú 
előadásokra szóló bérleteket, valamint könyvcsomagokat osztanak szét a szervezők.

A versenyre jelentkezni az OKPV (https://okpv.hu/regisztracio) oldalán található 
online felület kitöltésével lehet.

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI PROBLÉMAMEGOLDÓ VERSENY

HOSSZÚ HÉTVÉGÉK 2018-BAN
Kifejezetten jól alakulnak a munkaszüneti napok 2018-ban, hat éve volt utoljára ilyen szeren-
csés a forgatókönyv. Összesen kilenc hosszú hétvége lesz, azonban ezek közül sokat le kell dol-
gozni szombaton. Összeszedtük az év munkaszüneti napjait.

2018-ban összesen kilenc hosszú hétvége lesz, ebből hat alkalommal kell ledolgozni egy áthelyezett 
pihenőnapot szombaton. Ez rekordnak számít, hiszen minden munkaszüneti nap egybevonható egy 
hétvégével. Hasonlóan szerencsés év utoljára 2012-ben volt.

Melyek a 2018-as munkaszüneti napok?

1. Az év rögtön egy munkaszüneti nappal indult, ugyanis január 1-je hétfőre esett. 
2. A második munkaszüneti nap március 15. Mivel ez csütörtökre esik, ezért a péntek pihenőnap lesz. 
A március 16-i napot március 10-én kell ledolgozni. (4 napos hosszú hétvége)
3. Március 30-a nagypéntek, április 2-a húsvéthétfő. Ezek ünnepnapok, nem kell ledolgozni őket. (4 
napos hosszú hétvége)
Érdekesség, hogy a márciusban megfelelően kivett 9 munkaszüneti nappal 25 napos szabadságra le-
het menni, ha valaki összekapcsolja a két ünnepet.
4. Május 1-je keddre esik, így április 30-án sem kell dolgozni. Az így kapott „ajándék" napot április 
21-én kell ledolgozni. (4 napos hosszú hétvége)
5. Májusban a pünkösdhétfő is szünnap lesz, ezúttal 21-re esik. (4 napos hosszú hétvége)
6. A következő munkaszüneti napra viszonylag sokat kell várni, augusztus 20-a, az államalapítás ün-
nepe hétfőre esik. (3 napos hosszú hétvége)

7. Október 23-a keddre esik, emiatt október 22-én sem kell dolgozni. Az áthelyezett munkanap októ-
ber 13-án lesz. (4 napos hosszú hétvége)

8. November 1-je mindenszentek napja csütörtökön van. Emiatt a péntek is pihenőnap, ami újabb 
négynapos hosszú hétvégét eredményez. Ledolgozni november 10-én kell. (4 napos hosszú hétvége)

9. December 25-26., Karácsony. Ez a két nap keddre és szerdára esik, de értelemszerűen 24-én sem 
kell dolgozni. Ez a nap december 1-jén kerül pótlásra. (5 napos hosszú hétvége)

+1 Bár technikailag 2019. január elseje már nem 2018-hoz tartozik, de mivel keddre esik, így szilvesz-
ter is pihenőnap. Ezt december 15-én kell hivatalosan ledolgozni. (4 napos hosszú hétvége)

Fontos megjegyezni, hogy az esetek túlnyomó többségében a munkáltató mind a december 24-e, 
mind a december 31-e esetén él azon jogával, hogy ezeket szabadságként kezeli, így a december 1-i és 
december 15-i, szombatra áthelyezett munkanap a munkavállalók többségét nem érinti.

Ez azt jelenti, hogy várhatóan december 21-én (pénteken) kell utoljára dolgozni, és január 2-án (szer-
dán) először.

Forrás: origo.hu
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I N G A T L A N

KECSKEMÉT,  Pető f ivárosban 
Vásárhe ly i  I sko la  köze lében 
e ladó sorházat  keresek,  KP 
f i ze tésse l .  I .á r :  30  MFt- ig 
30/197-6543

LAJOSMIZSÉN 2,6  HA terü-
le ten  120 nm 4 szobás  fe l -
ú j í to t t ,  k l ímás tanya mel lék-
épü le tekke l  e ladó.  I .á r :  14 ,5 
MFt  30/616-0663

KECSKEMÉT,  Fe lsőcsa lá-
nosban e ladó 71 nm,  2+2 
fé lszobás ,  fe lú j í to t t ,  össz-
komfor tos  tanya,  4342 nm 
te lekke l .  I .á r :  14 ,9  MFt 
30/616-0663

LAJOSMIZSÉN 2900 nm te-
lekke l ,  80  nm,  3  szobás 
csa lád i  ház ,  f i ze tés i  könny í-
tésse l  e ladó.  I .á r :  8 ,5  MFt 
30/576-4203

KECSKEMÉTEN a  Fö ldh iva-
ta l  köze lében,  125 nm,  fe l -
ú j í tandó po lgár i  ház ,  70 nm 
üz le t te l  e ladó I .á r :  34 ,7MFt 
30/576-4203

KECSKEMÉT be lvárosában, 
á t lagos  á l lapotú ,  25 nm, 
51nm házrészek e ladók. 
I .á r :  7  MFt ,  12 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  19.99 
MFt  Érd . :  +36 30 307 5007

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

Farsang i  je lmezek és  k i -
egész í tők  a  I zsák i  ú t i  B i -
zomány iban!  P l :  E lza-An-
na,  szuperhősök,  á l la t je l -
mezek,  parókák,  k iegész í -
tők  gyerekeknek,  fe lnőt-
teknek.  Kecskemét ,  I zsá-
k i  56/a ,  ww. facebook.com/
And i  Némethné B izomány i 
K isáruház

 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 

J Á R M Ű

Skoda Oktáv ia  kombi ,  
1 .9  td i ,  2006-os  év jára t  e l -
adó.  Magyarországon ú jon-
nan forga lomba he lyezet t ,  é r-
vényes  műszak iva l .  I rányár : 
999 ezer  F t  +36 20 362 6147.

Á L L Á S T  K Í N Á L

RAKTÁROS,  hegesz tő ,  cso-
mago ló ,  szere lő ,  gépkeze lő 
poz íc ióba vár juk  fé r f i  mun-
katársak je lentkezését .  In-
gyenes  busz jára tok ,  a lap-
béren fe lü l i  k iemelkedő ju t -
ta tások,  13.  hav i  f i ze tés ,  és 
f i ze te t t  be tanu lás i  időszak. 
Ná lunk ez  mind megta lá lha-
tó .  +36 30 981 3301 

S IMON Ingat lanközpont  ke-
res  a  csapatába:  jó l  kommu-
n iká ló ,  ta lpraeset t ,  öná l ló-
an do lgozó ,  ko l légákat .  I ro-
dánk á l l ja :  ingat lanos  b izo-
ny í tvány  megszerzését ,  kor-
szerű  i rodát ,  parko ló  bér-
le te t ,  s im kár tyá t .  Szüksé-
ges :  autó ,  számí tógép is-
merete .  Öné le t ra jzo t  és  mo-
t ivác iós  leve le t  az  in fo@
simoningat lan .hu c ímre  vá-
rom.  2018 A vá l tozás  éve!

 FÉMMEGMUNKÁLÓ üzemünk 
csapatába,  hosszú távra , 
keressük munká jára  igé-
nyes ,  megbízható  ko l légá-
inkat ,  be tan í to t t  fémmeg-
munká ló  poz íc ióba.  Hö lgye-
ket  és  Urakat  egyaránt !  Ver-
senyképes ju t ta tások,  azon-
na l i  kezdés!  Fő  pro f i l :  u tán-
fu tó  fu tómű a lkat részek fo r-
gácso lása  CNC gépekke l . 
Je lentkezés i  c ím:  KNOTT-
Techn ik- f lex  K f t .  2700 Ceg-
léd ,  Pest i  ú t  76.  Munkavég-
zés  he lye :  Ipar i  Park  11. 
(Europet ro l  kút  mögöt t )  In-
formác ió :  +36 70 341 7577

SZAKKÉPZETT cukrász ,  nem 
dohányzó hö lgyet  keresünk, 
jó l  működő,  ker tváros i  cuk-
rászatunkba kor rekt  be je-
lentésse l .  +36 20 477 1582 

KECSKEMÉTEN Ménte lek 
70 nm,  1+2 szobás ,  te l je-
sen fe lú j í to t t  csa lád i  ház  e l -
adó.  I .á r :  18  MFt .  É rdek lőd-
n i :  +36 30 985 1302

KECSKEMÉT Vacs iköz ,  926 
nm ép í tés i  te lek ,  rész-
ben közművekke l ,  30% be-
ép í thetőségge l  e ladó.  I .á r  
19  MFt  Érd . :  +36 30 733 9979

OTP Bank tu la jdonú ingat la-
nok,  nagy  számban e ladók, 
v idéken és  Kecskeméten.
Érd . :  +36 70 393 4193

KECSKEMÉT,  Séta tér  u tcá-
ban 3 .em- i  83 nm,  nappa-
l i+3 szobás ,  2  erké lyes  fe l -
ú j í to t t  lakás  15 nm garázs-
zsa l  e ladó.  I .á r :  32 ,9  MFt 
30/576-9476

KECSKEMÉT,  Hunyad i-
városban hősz igete l t ,  4 
em- i  64 nm,  3  szobás  erké-
lyes ,  ny í lászárócseré l t  la-
kás  e ladó.  I .á r :  16 ,9  MFt 
30/576-9476

ELADÓ,  k iadó lakásokat , 
csa lád i  házakat  keresünk, 
azonna l  f i ze tő  ügyfe le ink-
nek!  Érd . :  +36 30 307 5007

G É P  -  S Z E R S Z Á M

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-
tergát ,  marógépet ,  komp-
resszor t ,  inver ter t ,  k is  gé-
peket .   0670/624-5475 

S Z O L G Á L T A T Á S

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

Lehet egyrészt távmunka, de lehet rugalmas munkarendben végzett munka is. Az utóbbi azt 
az esetet foglalja magába, amikor a munkáltató csak a munkaidő egy részéről dönthet (ezt 
nevezik törzsidőnek), a többi, fennmaradó részről a munkavállaló dönthet saját belátása sze-
rint (ezt nevezik peremidőnek).

Manapság már szinte mindegy, hogy otthonról vagy a munkahelyünkről végezzük el a mun-
kánkat, ugyanis egy laptop és egy okostelefon segítségével lényegében bárhonnan lehet dol-
gozni. Rugalmas munkaidővel kiküszöbölhető lehet az a probléma is, hogy nem mindig tu-
dunk egyenletesen, ugyanúgy dolgozni. Mindenkinél vannak olyan napszakok, órák, amikor 
kevésbé tud koncentrálni az ellátandó feladatra, de vannak időszakok, amelyekben sokkal 
hatékonyabban tud dolgozni. A rugalmas munkaidő adta lehetőség által a munkavállaló sa-
ját belátása szerint oszthatná be az idejét, és abban az időszakban tudna dolgozni, amikor a 
leghatékonyabb. Továbbá nem beszélve az elintéznivalók szervezéséről, amelyeket gyakran 
csak munkaidőben lehet intézni. Sokkal kevesebb fejtörést okoz ezeknek a megszervezése, 
amennyiben rugalmas munkarendben dolgozik valaki.

Mind a munkavállaló mind pedig a munkáltató szempontjából tartogat előnyöket a rugal-
mas munkaidőben végzett munka. A munkavállaló számára a rugalmas munkaidő egy nagy 
előnye, hogy saját maga oszthatja be az idejét. A motiváltság, és az elégedettség mértéke 
is nagyban nő a rugalmas munkaidővel. Kutatások arra is rámutattak, hogy a munkavállaló 
egészségére is jó hatással van a rugalmas munkarend.

Mostanra sok munkahelyen szinte teljesen felváltotta a 8-tól 4-ig tartó munkavégzési ren-
det a rugalmas munkaidő. Arról is fontos szót ejteni, hogy ezzel nem csak rugalmasság, ha-
nem egy meghosszabbodott munkaidő is együtt jár. Kutatások alapján a dolgozók több-
sége él a rugalmas munkaidő adta lehetőséggel, annak érdekében, hogy személyes ügyeit 
intézze telefonon, e-mailen és személyesen, hogy bevásároljon, postára vagy bankba men-
jen munkaidő alatt, ezzel vállalva azt, hogy otthonról is dolgoznia kell majd.

Azonban nem csak a munkavállalók számára tartogat előnyöket a rugalmas munkaidő, ha-
nem a munkaadó is profitálhat belőle. A költségcsökkentés mellett bizonyítottan növelhető 
a munkavállalók hatékonysága is a ru-
galmas munkaidővel. Az alkalmazottak 
motiváltabbak lesznek általa, valamint 
jobban megbecsülik majd a munkáju-
kat, amennyiben a munkaidejük egy ré-
széről saját belátásuk szerint dönthet-
nek. Ezen kívül a cég megítélése is so-
kat javulhat a rugalmas munkaidő gya-
korlása által.

Felmérések szerint távmunka esetén át-
lagban 30-40 százalékkal csökkenthető 
a fluktuáció mértéke, ami komoly költ-
ségmegtakarítást hozhat a cégeknek.

Azért azt is mindenképpen figyelem-
be kell venni, hogy sajnos nem minden 
munkakörben lehet megoldás a rugal-
mas munkaidő.

cvonline.hu

RUGALMAS MUNKAIDŐ:
mit nyer vele a munkavállaló és mit  
a munkaadó?
A dolgozók hosszú távon való megtartásában fontos szerepet játsza-
nak a különböző pénzen kívüli motivációs tényezők. Az egyik ilyen 
lehet a rugalmas munkaidő, ami többféleképpen valósulhat meg.

Fontos, hogy írásba kell foglalni, a szóbeli megegyezés később 
nem bizonyítható! Amennyiben a munkába állást követően sem 
kapunk munkaszerződést, akkor 30 napon belül hivatkozhatunk 
a munkaszerződésünk érvénytelenségére!

Álláskeresőként mindenképp szánj rá időt és tüzetesen olvasd vé-
gig a munkaszerződésedet, mielőtt aláírnád! A munkaszerződés-
nek az alábbi elemeket kell tartalmaznia a Munka Törvénykönyve 
45. § szerint:
•  a szerződő felek neve és adatai (név, születési adatok, állandó 

lakcím, székhely, bankszámlaszám)
•  munkakör – mely tartalmazza az elvégzendő feladatok meg-

nevezéseit
•  személyi alapbér összege
•  munkavégzés helye – hiányában munkahelynek azt a helyet kell 

tekinteni, ahol a munkánkat szokás szerint végezzük.
•  munkaviszony tartalma – hiányában a munkaviszony határo-

zatlan időre jön létre.
•  próbaidő – mely nem haladhatja meg a 3 hónapot.

A fentiekben nem esett szó arról, hogy mikor kezdődik a mun-
kaviszony. Amennyiben ez nincs meghatározva a szerződésben, 
akkor az Mt. alapján a munkaviszony kezdete a munkaszerződés 
megkötését követő napon kezdődik. A munkaszerződésen kívül 
a munkaadónak írásban (a munkába állást követő 15 napon be-
lül) tájékoztatnia kell a munkavállalót még az alábbiakról is:
•  a napi munkaidőről,
•  az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
•  a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés 

gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
•  a munkakörbe tartozó feladatokról,
•  a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
•  a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő 

megállapításának szabályairól, továbbá
•  arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tarto-

zik-e, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
cvonline.hu

MIT KELL, TARTALMAZNIA 
A MUNKASZERZŐDÉSNEK?
Mai cikkünkben arról írunk, hogy milyen tar-
talmi elemeket kell szerepeltetni a munka-
szerződésben. A munkaszerződés mind a 
munkavállaló mind a munkaadó érdekeit 
hivatott képviselni, ezért fontos hogy meg-
felelően legyen elkészítve.
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A grazi székhelyű Andritz 
Kft. több mint 250 telephe-
lyével a világ egyik piacveze-
tő vállalata a vízerőművi, pa-
píripari és energetikai gép- és 
acélszerkezet gyártás terüle-
tén. Tiszakécskei üzemünk 
monumentalitását jellemzi, 
hogy 150 tonnás szerkeze-
tekig képes átfogni a teljes 
technológiai láncot a beérke-
zett nyersanyagok feldolgo-
zásától a hegesztésen, hő-
kezelésen és forgácsoláson 
át egészen a felületkezelésig 
és készre szerelésig. 

6060 Tiszakécske
Dózsa telep 69.
Tel.: +36 76 542 100
Fax: +36 76 542 199
www.andritz.hu

PORTÁS
HEGESZTŐ
LAKATOS
CSOPORTVEZETŐ
GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐR
GYÁRTÁSTÁMOGATÓ  
MÉRNÖK
munkatársainkat.

Elvárások:
  a szakmában eltöltött néhány éves tapasztalat
  pontos, precíz munkavégzés
  több műszakos munkarend vállalása
  megbízhatóság, lojalitás

Amit kínálunk:
  hosszú távú, stabil álláslehetőség
  béren kívüli juttatások
  szálláslehetőség a távolról érkezőknek
  baleset- és életbiztosítás
  törzsgárda jutalom (3-5-10 éves)
  karácsonyi ajándék, céges rendezvények
  iskolakezdési támogatás
  bérelőleg (évente egyszer igényelhető)
  továbbképzési lehetőségek

Tiszakécskei telephelyünkre keressük új

Az önéletrajzokat a pályázni kívánt pozíció 
megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk: 
HR.Andritzkft@andritz.com
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Milyennek ítélik a vállalt hírnevét?
Mezei Károly:
Az Andritz Kft. az Andritz vállalat csoport tagjaként 
ter mék skálá já nak és az egyedi gépgyártásból 
fakadó speciális technológiáinak köszönhetően 
komoly hírnévnek örvend Magyarországon és 
világviszonylatban is. A vállalatcsoport több mint 
100 országban képviselteti magát az energetikai 
és papíripari gépgyártás területén. Az Andritz, 
mint a világ egyik vezető globális technológiai és 
szolgáltatási vállalata, olyan cégkultúrát szeretne 
népszerűsíteni, amelyben munkatársai büszkék 
munkájukra és azonosulni tudnak termékei és 
szolgáltatásai hírnevével. Bátorítjuk az új ötleteket, 
támogatjuk a kreatív megoldásokat, és nyitottak 
vagyunk a nem szokványos gondolkodásra. Az 
Andritz esetében ez a teljesítményről és a kötele-
zettségvállalásról szól. Jó teljesítményünk minden 
munkavállaló elkötelezettségének és hozzáértésé-
nek kollektív eredménye.

Mi volt az oka, hogy 2017 gyenge év volt és 
mitől nyerte vissza a vállalat a lendületét?
MK: Az Andritz Kft. termékportfóliója különböző 
piaci okok miatt megváltozott. A visszaesés az 
energiaárak csökkenésével hozható összefüggés-
be, amely által néhány vevőnkre jelentős hatást 
gyakorolt a piaci lehetőségek ilyetén szűkülése, 
amely közvetlenül éreztette hatását az Andritz Kft. 
munkaellátottságára is. A termikus energia költsé-
ges, így a beruházók relatív kevés ilyen jellegű pro-
jektet indítottak, azonban a meglévő technológiák 
és tapasztalatok lehetővé tették, hogy újragondolt 
termékportfólióval mind a papíripari, mind pedig 
a vízerőműi alkatrészgyártás területén növeljük a 
megrendeléseink számát. 2017-ben nagy hang-
súlyt fordítottunk vevőink megelégedettségének 
növelésére, ebbe beleértendő a legszorosabb ha-
táridőben történő szállítás, amely nem kis feladat, 
hiszen az átfutási idők drasztikusan csökkennek a 
piaci igények szerint.

Hogyan alakul a munkahelyek létszáma 
2018-ban?
MK: Már 2016 év végén világos volt számunk-
ra, hogy a 2017-es év jelentős visszaesést hoz, 
ezért az év elején sajnos csökkentenünk kellett 
a létszámunkat. A közelmúltban véglegesedett 
megrendelések azonban több mint hetven fő jól 
képzett munkavállaló felvételét teszik szükséges-
sé. Szinte a vállalat teljes spektrumán szükségünk 
van új munkavállalókra: hegesztőkre, lakatosokra, 
technikusokra, projektmenedzserekre, minőségel-
lenőrökre, CNC gépkezelőkre, festőkre.

Milyen változások történtek a termék szer-
kezetben? Milyen új termékek érkeznek?
Gerald Kraxner:
Szakmai képességeink, tudásunk, tapasztalatunk 
és gépparkunk lehetővé teszi, hogy vízerőművek 
szinte bármely acélszerkezeti komponensét elő 
tudjuk állítani. 2018-ban a már korábban is gyár-
tott vízáteresztő spirálházak, generátorházak mel-
lett olyan új termékek legyártását is megnyertük, 
mint a zsilipkapuk, konzolok, rotorok. A papí ripar 
számára továbbra is gyártani fogunk szárítóhen-
gereket, rozsdamentes plattírozott gépállványokat. 

Milyen változások történtek ügyfélkörükkel 
való kapcsolatuk terén?
GK: A 2017-es évet felkészülési időszakként 
fogtuk fel és azon dolgoztunk, hogy bizonyítsuk 
vevőinknek, hogy megbízható partnerként tudjuk 
kiszolgálni ügyfeleink igényeit. Ez azt jelenti, hogy 
a kiszállítás csakis a kért időben és a kért minő-
ségben történhet. Az ígéretek teljesítése és a gyors 
válaszidő kulcsfontosságú sikertényezők voltak és 
maradnak, és ezzel ismét meg tudtuk győzni ve-
vőinket arról, hogy bízhatnak bennünk, mert mi az 
ő sikereikért dolgozunk, és csak ez által lehetünk 
mi is sikeresek.

Önök szerint miért érdemes az Andritz Kft-
nél dolgozni?
GK: Az Andritz stabil, a nemzetközi gazdasági 
porondon sike res globális vállalat, ennek köszön-
hetően a cégcsoporton keresztül számos lehető-
ség nyílik külföldi tapasztalatszerzésre. 2017-ben 

például munkavállalóink eljutottak Kínába, Svéd-
országba, Norvégiába, dolgoztak Grácban és a 
jövő év elején egy újabb feladat kapcsán Brazíliába 
is fognak utazni munkavállalóink. Az anyagi bizton-
ságon és béren kívüli juttatásokon túl munkaválla-
lóinknak lehetősége van egyéni szakmai tudásuk 
fejlesztésére, új technológiák megismerésére.

Mit üzennek a leendő Andritz dolgozóknak?
GK: Úgy gondoljuk, hogy a vállalat számára a 
megfelelő szaktudással rendelkező, elhivatott és 
szorgalmas dolgozó a legfontosabb érték, akik nél-
kül a termelés nem működhetne gördülékenyen, 
ezért arra törekszünk, hogy stabil jövőképet és fo-
lyamatos képzést biztosítsunk azok számára, akik 
az Andritz Kft-nél képzelik el karrierjük felépítését.

Az Andritz Kft. két ügyvezető igazgatóját, Mezei Károlyt és Gerald Kraxnert kérdeztük 
a vállalat megújulásáról, piaci helyzetéről és terveiről.

ANDRITZ TAVASZ
Fellendülés és új munkahelyek Tiszakécskén
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