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Artra fel! Ez a 33. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál mottója – derült ki a rendezvény 
2018. március 06-án, kedd délelőtt tartott sajtótájékoztatóján. Itt többek közt 
azt is megtudhattuk, milyen művészeti programokkal emlékeznek meg a város  
650. születésnapjáról március 5-e és 28-a között.

Slam poetryvel indult a 33. Kecskeméti Tavaszi 
Fesztivál sajtótájékoztatója a Városházán. 
Kovács Brigitta hírös slammer adta elő szülővá-
rosáról, Kecskemétről írt modern versét. Ez is 
azt bizonyítja, hogy az idei programsorozaton 
is fontos szerepe lesz a fiatal művészeknek. 
Zoom Erika mutatta be a rendezvény sokszí-
nűségét jelképező létrát, amelyen minden 
művészeti ág helyet kap. Így a fesztiválo-
zóknak nincs más dolguk, mint "artra fel".

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 
nyitotta meg a sajtótájékoztatót, kiemelve 
a legfontosabb programokat. Köszönetet 
mondott minden szervező intézménynek, 
művészeti műhelynek, amelyek együtt 
dolgoztak azon, hogy méltóképpen ünnepeljük 
meg a város 650. évfordulóját.

Az idei fesztivál ugyanis elsősorban az ünneplésről 
szól. A hagyományos programelemek mellett 
számos rendezvény mutatja be a város múltját, 
művészeti kincseit. Ezekről elsőként Bak Lajos, 
a szervező Hírös Agóra ügyvezető igazgatója 
számolt be a sajtótájékoztatón.

- Olyan Kecskemét múltjában gyökerező produk-
ciókat, képzőművészeti alkotásokat mutatunk be, 
amelyek még nem kerültek a nagyközönség elé. 
Ilyen lesz a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 
nyitókoncertje és a kecskeméti képzőművészek 
kiállítása is. Emellett szinte valamennyi művészeti 
ágban megmutatjuk azt az értéket, azt a kincset, 
amit Kecskemét felhalmozott az évszázadok 
során - mondta az igazgató.

Bak Lajos elmondta, hogy a fesztivál 23 napja 
alatt több mint száz programot kínálnak, így 
minden érdeklődő megtalálhatja számításait. 
A város 14 millió forintot biztosít a rendez-
vényre, ez a szponzori támogatásoknak 
köszönhetően minden évben meghatszo-
rozódik. Kecskemét szinte minden kulturális 
intézménye kiveszi a részét a szerve-
zésből, éppen ennek köszönhető a program  
sokszínűsége.

Az egyes programokról a szervező intézmények, 
műhelyek vezetői beszéltek az újságíróknak. 
Gerhát László, a Kecskeméti Szimfonikus 
Zenekar vezetője elmondta, hogy március 
5-ei nyitóhangversenyükön Kodály mellett 
M. Bodon Pál és Vásárhelyi Zoltán műveit is 
előadták, amelyek még sohasem hangzottak 
el Kecskeméten. Ezen a napon nyílt nyílik  
a Kecskemét arcai című sorozat már negyedik 
kiállítása a Hírös Agórában.

Ittzés Tamás főbohém arról számolt be  
a sajtótájékoztatón, hogy a XXVII. Bohém 
Fesztivál nyitónapján, március 23-án lesz  
a kecskeméti premierje Lutherek című ragtime 
operájának, és számos régi sztárvendéget is 
köszönthetünk a rendezvényen.

Azt is megtudhattuk, hogy a Ciróka Bábszínház 
több játékkal is készül a fesztiválra. Egyrészt 
kecske-terelésre invitálják a gyerekeket,  
a Cifrapalotával közösen pedig mese- versíró 
és rajz pályázatot is kiírtak.

A Bozsó Gyűjteményben egy 1968-ban 
sikeres kiállítást idéznek fel, ami az akkor 
600 éves Kecskemét arcát mutatta be Bozsó 
János festményein keresztül. A képek közül 
sokról nem tudnak már, de szeretnének minél 
többet felkutatni belőlük. Várják a lappangó 
Bozsó-képek tulajdonosainak jelentkezését, 
de a festőművészt, az egykori kiállítást 
ábrázoló fotóknak is nagyon örülnének.

A Cifrapalotában rendezik meg a IX. Kortárs 
Keresztény Ikonográfiai Biennálét, a Katona 
József Könyvtár pedig a Görömbölő Kompánia 
előadásával ajándékozza meg a gyerekeket.

Kilencedik alkalommal rendezi meg a Katona 
József Színház a Színművészeti Egyetemek 
Találkozóját. Az idei Szín-tárnak több mint száz 
résztvevője lesz, a Katona József Gimnáziumban 
pedig egy osztálytermi előadást mutatnak be.

www.kecskemet.hu

MEGKEZDŐDÖTT A TAVASZI FESZTIVÁL
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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 Agrárgaz-
dasági Kamara együttműködé-
sével létrehozott piacon Kecskemét 
és térsége 15 kistermelője kínálja 
termékeit.

Az árusok Kecskemét, Lajosmizse, 
Kunbaracs, Helvécia, Tiszaalpár és Ladánybene kistermelői, akiknél 
savanyúságot, mézet, pékárut, homoktövis- és tejtermékeket, olajat, 
száraztésztát, tojást, gyógynövényeket, lekvárokat, befőtteket, füstölt 
húsárut lehet vásárolni, ám a kínálat egyre bővül.

ASZTALITENISZ VERSENY 
TISZAKÉCSKÉN

2018. március 24. szombat 9:00

HELYSZÍN: Arany János Művelődési Központ, Tiszakécske

Nevezni lehet ingyenesen a helyszínen, a következő kategóriákban: 
SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT, SENIOR

A verseny a TIFU és az Arany 
János Művelődési Központ 
szervezésében kerül megren-
dezésre. 

Info: 06-76/441-250
www.tiszakecske.hu

TANYAFÓRUM 
LAKITELEKEN

Lakitelek Önkormányzata tisztelettel meghívja Lakitelek külte-
rületén élő lakosait 2018. március 23-án (pénteken) 17 órakor 
tartandó TANYAFÓRUMRA!

Helyszín: Kapásfalusi Iskola (Lakitelek, Szikra - Oncsa 25.)
NAPIREND:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Gyapjas János tanyagondnok beszámolója
3. Lakossági kérdések

A Tanyafórumon közérdekű kérdésekiket, bejelentéseiket tehetik fel 
a polgármesternek a képviselő-testület tagjainak. 
Kérdéseiket előre, írásban is feltehetik a polgarmester@lakitelek.hu 
vagy a titkarsag@lakitelek.hu e-mail címen, illetve személyesen 
leadva a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

További információ: www.lakitelek.hu

Területi Vérellátó
Kecskemét, Koháry István krt.
március 12. hétfő 08:00 – 18:00 
március 13. kedd 08:00 – 16:00 
március 14. szerda 08:00 – 14:00
március 19. hétfő 08:00 – 18:00
március 20. kedd 08:00 – 16:00
március 21. szerda 08:00 – 14:00
március 23. csüt. 08:00 – 13:00
március 26. hétfő 08:00 – 18:00
március 27. kedd 08:00 – 16:00
március 28. szerda 08:00 – 14:00
március 29. csüt. 08:00 – 18:00

Általános Művelődési Központ
Kunszentmiklós, Damjanich u. 7. 
március 20. kedd 09:00 - 13:00

Wattay Középiskola
Kiskőrös, Árpád u. 20.
március 23. péntek 09:00 - 12:00

Művelődési Ház
Soltvadkert, Kossuth u. 10.
március 28. szerda 09:00 - 12:00

www.veradas.hu

VÉRADÁS

2018. március 31-én kerül megrendezésre 
HÚSVÉTOLÓ A RÉGI VÁROSI MOZINÁL című 
rendezvény a Hírös Város Turisztikai Központ, a 
Kecskeméti Katona József Színház, és az Arany-
homok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében.

A tojásfa a húsvéti ünnepek egyik fontos dekorációs 
eleme, amelynek hagyománya eredetileg Németor-
szágban és Ausztriában volt népszerű, s amely azóta 
világszerte elterjedt. Hagyományosan egy rügyező 
kerti fa ágaira függesztettek dekorált tojásokat.
Kecskemét város fennállásának 650. évfordulója alkal-
mából célul tűzték ki, hogy a rendezvény ideje alatt 
650 db tojás kerüljön Kecskemét város tojásfájára, 
éppen annyi, ahány éves Kecskemét városa, amely arra 
a fontos eseményre hívja fel a figyelmet, hogy kerek 
évfordulót ünnepel a város. Várják olyan alkotó kedvű 
óvodás csoportok/iskolai osztályok jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének ebben a játékban.

NYEREMÉNYEK:
I. helyezett iskolai osztály részére: A Kecskeméti 
Sportiskola (KESI) jóvoltából Jégpálya használat 
díjmentesen egyszeri alkalommal, felhasználható: 
2018. április 15-ig,
I. helyezett óvodai csoportok részére: Kecske-
méti Vadaspark belépők és még sok más értékes 
nyeremény.
A játékban való részvétel feltétele, hogy hímes tojást 
helyeznek a tojásfára és regisztrálják azt. Örülnéneka 
szervezők, ha minél több, saját készítésű hímes tojást 

vinnének, hogy még külön-
legesebb legyen a tojásfa, de 
nem muszáj, hogy saját alkotás 
legyen, bármilyen függelékkel 
ellátott tojás megfelel: kifújt 
tojás, műanyagtojás, papír tojás, 
hungarocell tojás stb. Azon 
iskolai osztály/ óvodai csoport, 
aki a legtöbb regisztrált tojást 
helyezi fel a város tojásfájára, 
az nyeri el az első díjat. 
A játék 2018. március 31-én 10 órától - 17 óráig tart. 
A nyertes iskolai osztály/ óvodai csoport osztály-
főnökét/ óvónőjét telefonon értesítik. A nyertes 
osztálynak/ óvodai csoportnak hozzá kell járulnia, 
hogy a nyeremény átadásáról készült cikket hírportál-
jainkon közzétesszük.
A rendezvény ideje alatt a gyermekek egyéb játékos 
feladatokban vehetnek rész, melyek során pecsétek 
gyűjtésére van lehetőség. Öt pecsét megszerzése 
után csokitojást vagy csokinyuszit kapnak ajándékba, 
amelyeket a Hírös Város Turisztikai Központban 
lehet átvenni. A tojásfa-díszítéshez hozott tojásokért 
is jár egy pecsét!

Mindenkit szeretettel várnak a Húsvétoló rendezvé-
nyen 2018. március 31-én, Kecskeméten a Rodostó 
térre (Hírös Város Turisztikai Központ parkolója)!

További nformáció: Petákné Bogár Judit, 
 76/504-780 Email: petakne.judit@aranyhomok.hu

FELHÍVÁS
A 650 éves Kecskemét Tojásfájának feldíszítésére a Húsvétoló rendezvényen

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

• TÁRGYAK ÉS MOTÍVUMOK KECSKEMÉT MÚLTJÁBÓL 
A kiállítás segítségével szeretnék ismertté tenni a város pedagógusának, Leviczky Józsefnek az intézmé-
nyüknek ajándékozott több mint 200 db tárgyból álló, Kecskemét múltját idéző néprajzi gyűjteményét. A 
reprezentatív gyűjtemény mellett a jellegzetes kecskeméti suba motívumát is be kívánják mutatni az eredeti 
viselet kiállításával és a tovább élés, a megőrzés mai lehetőségeinek feltárásával.
Megnyitó: március 23. péntek 15 óra.  Látogatható: május 19-ig

• HÚSVÉTI TOJÁSOK ÉS HAGYOMÁNYOS MOTÍVUMOK
A kiállítás a Népi Iparművészeti Gyűjtemény hímes tojás kollekciójából 
nyújt ízelítőt. A tojáshímzők munkáit bemutató tárlaton hazánk jeles 
néprajzi tájainak motívumkincseit a különböző technikákkal (karcolt, 
írott, viaszolt, maratott, drótozott, pingált, áttört és patkolt) díszített 
alkotásokon keresztül ismerhetik meg a látogatók.
Látogatható: március 13- tól április 7-ig

KÉZMŰVES MŰHELY

Óvodás és iskolás csoportok részére ajánlják:

• MÁRCIUS 15-RE KÉSZÜLVE
Különleges kokárdák, nemzetiszínű kitűzők készítése.

• HÚSVÉTI TOJÁSDÍSZÍTÉS
A hímes tojás kiállítás megtekintése után különböző technikákkal díszíthetnek tojást a 
gyerekek: írókázás, berzselés, karcolás.

• VARRÓISKOLA
A foglalkozás keretében szeretnék a varrás alapjait megtanítani: tűbefűzés, 
csomókötés, alapöltések, gombfelvarrás, stb. A foglalkozás végére egy kis zsák 
készül el a különböző lépések során.
Foglalkozásvezető: Vágó Piros
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges!

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR
Hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között Mucsi Jenőné népi ipar-
művész vezetésével.

További infromációk:
www.keszin.hu

Kecskemét, Serfőző u. 19.,  
Tel.: +36 76 327 203; www.nepiiparmuveszet.hu

https://www.facebook.com/nepiiparmuveszet/ 
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március 12., hétfő 19 óra
Nagy utazás – DÉS LÁSZLÓ koncertje
Vendég: Tóth Vera

március 15-18.
XII. Kecskemét Fringe – művészeti fesztivál 
alkotó fiataloknak
ARTra fel!
Helyszínek: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, Köztér/10 
perc, Otthon mozi, Tudományok és Művészetek 
Háza (TEKA)

március 17., szombat 19 óra
VISSZATEKINTÉS (Tisztelet Kodály Zoltánnak)
A Kecskemét Táncegyüttes műsora
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

március 20-21.
Kárpát-medencei Magyar Kulturális Civil Szerve-
zetek VI. Konferenciája
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

március 21. szerda 19 óra
A Shaolin Kung Fu Harcos Szerzeteseinek 
Mágikus Ereje – A 20 éves Jubileumi Turné 
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

március 23-25.
XXVII. Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

március 23. péntek 20.00-22.00 
Péntek esti ragtime-opera
Ittzés Tamás-Lanczkor Gábor: A Lutherek

március 24. szombat 15.00-16.45
Boogie-woogie show: Dániel Balázs Trió

március 24. szombat 19.00-22.30
Szombat esti jazzkavalkád
Marsall Quartet (Ausztria), Bohém Ragtime Jazz 
Band & Ben Cummings (trombita, Anglia)

március 25. vasárnap 11.00-14.00 
Zárókoncert: Ben Cummings (Anglia), Jerry 
Pfister (Ausztria), Andy Winkler (Ausztria), Dániel 
Balázs, Bohém Ragtime Jazz Band

március 26., hétfő 19 óra
Akamatsu Rintato koncert műsora
Helyszín: Kodály Intézet

március 27., kedd 19 óra
Óbudai Danubia Zenekar
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK:
március 1 –31.
Kiállítás EYAS KOVÁCS JÓZSEF
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

március 10. – április 1.
NÉPMŰVÉSZETI KIRAKODÓVÁSÁR (Főtér)

március 22., csütörtök 18 óra
Erdélyi Építészeti Biennálé 2017 – “Jel-ként”
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

További részletek: www.keszin.hu, 
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál facebook oldala

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL

X. MAGYAROK VÁSÁRA KISKUNHALASON
2018. március 15-én, csütörtökön, civil kezdeményezésre, a Hazatalálás Baráti Kör jóvoltából 
Kiskunhalason megrendezésre kerül a X. Magyarok Vására.

A rendezvény célja a vásárlók szemléletformálása, a magyar termelők és kézműves mesterek támoga-
tása, termékeik népszerűsítése. A vásárban helypénz nincs, a rendezvény a befolyó adományokból tartja 
fenn magát, mely a helyi hagyományőrzők együttes munkájának és részvételének köszönhetően mára már 
országos hírűvé vált, távolabbi országrészekből és a határon túlról is nagy számban érkeznek hozzájuk.  
Az idén is több, mint 200 magyar kézműves és termelő regisztrált, hogy megmutathassa Kiskunhalason 
portékáját, melyek kiváló minőségű, kis tételben készült, kézi készítésű magyar termékek.

A X. Magyarok Vására rendezvényre érkezik fazekas, kosár- és gyékényfonó, csuhéműves, fafaragó, 
kovács, hangszerkészítő, kékfestő, textil- és szőnyegszövő, hímző, viseletvarró, ostor- és nyeregkészítő, 
babakészítő, tűzzománcos, méhész, sajtos, mézesbábos, bőrdíszműves, ékszerkészítő, gyöngyfűző, szíj-
gyártó, rongyműves, szabó-varró, fajáték- és íjkészítő, tojás- és bútorfestő, kádár, szűcs, tímár, gölöncsér, 
cserépkályhás, erdélyi kürtőskalácsos, pék, cukrász, lekvárkészítő, gyógynövényes, gombász, hentes, 
olajüttős, késes, papírmerítő, nemezelő, szekérkészítő, könyves, kézi- és marionett bábos, foltvarró, szap-
pankészítő, gyertyaöntő, kertész, horgoló, faesztergályos, selyemfestő, cipész, ötvös, körhintás, valamint 
jó vásárhoz illően étel – ital is lesz bőven.

A jó hangulatról hagyományőrző csapatok gondoskodnak, 8 órától zenés programokkal várják az ode 
látogatókat!

A színpadi produkciók mellett kiemelendő a vándorsó-
lyom éve alkalmából megrendezett 50 perces solymász 
bemutató, melyben 8-12 madár kerül bemutatásra.

A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

További információ: www.keszin.hu 
www.facebook.com/hazatalalas/

GYERMEK PROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

ÉKSZERKÉSZÍTŐ SZAKKÖR
Ékszerkészítés különféle anyagokból
április 7. szombat 14 órától
Foglalkozásvezető: Czigány Erika ékszerkészítő
Info: 76/555-323

KERÁMIA SZAKKÖR
április 14. szombat 14 órától
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas
Helyszín: Lajosmizsei Művelődési Ház 
(Szabadság tér 12.)
Info: 06-30/984-5211

PAPÍRFONÓ SZAKKÖR
Március 24. szombat 14 órától
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Info: 76/555-323

PATCHWORK KLUB
Április 14. szombat 14 órától
Info: 76/555-323

TŰZZOMÁNC SZAKKÖR
Március 24. szombat 9 és 14 órakor
Április 7. szombat 9 és 14 órakor
Info: 76/555-323

FABRIKÁLÓ
Kreatív kézműves foglalkozás a lajosmizsei 
könyvtárban
Április 14. szombat 9 ürakor

ZENÉS FOGLALKOZÁS GAZSIVAL
március 24. szombat 10 órakor

További programok: www.lmizseklultura.hu

KECSKEMÉT
SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY

Március 15. csütörtök 10.00-12.00 és 14.30-16.30
CSÁKÓ ÉS PAPÍRKARD KÉSZÍTÉS

Március 17. szombat 10.00-12.00
PAPÍRSÁRKÁNY ÉPÍTÉS

Március 17. szombat 16.00-17.30
APRÓK TÁNCA – Tavaszváró kézművesség: papírnapocska készítés

Március 24. szombat 10.00-13.00 és 15.00-18.00
KOVÁCSOLÓK A KÁLYHA MELEGÉBEN
A mechanikus játékok világa

Március 31. szombat 10.00-12.00 és 14.30-16.30
TOJÁSBERZSELÉS
Mindenki számára egy főtt tojást tudnak 
biztosítani.

Március 31. szombat 10.00-16.30
TÁRSASJÁTÉK NAP

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ
Hogyan fogjunk csillagot?
március 12. hétfő 13:30 és 15:00
március 14. szerda 10:00
március 20. kedd 14:00
március 21. szerda 14:00

Max és Móric
március 12. hétfő 10:00 
március 13. kedd 10:00
március 14. szerda 10:00 március 21. szerda 10:00
március 22. csütörtök 10:00 március 26. hétfő 10:00
március 28. szerda 10:00

650 éves Kecskemét! - Családi játék
március 18. vasárnap 09:30

VITÉZ LÁSZLÓ - Az elásott kincs
március 18. vasárnap 11:00

Kuckómóka
március 21. szerda 16:30 és március 22. csütörtök 10:00

Tündér ballonkabátban
március 25. vasárnap 10:30

www.ciroka.hu
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A VÍZ VILÁGNAPJA
2018. március 22. VÉDD TERMÉSZETESEN!

A 2018-as Víz Világnap nemzetközi szlogenje nem 
véletlenül lett a „Védd természetesen!”. Bolygónk 
legégetőbb problémáival a XX. században csak regio-
nális szinteken foglalkoztak a nemzetek, mára azonban 
már nem csupán a víz tisztasága a globális kérdés. 
Árvizek, aszályok, vízszennyezés - mind károsítják a 
növényzetet, talajt, folyókat, tavakat. Hogyan csökkent-
hetjük az ezek által okozott károkat? Hogyan szabha-
tunk gátat a környezetszennyezésnek?

A megoldást a természet maga kínálja. A jellemzően egyetlen funkciót – például csatornázás – betöltő 
szürke infrastruktúra megoldásai mellett a zöld infrastruktúra 
térhódítása azért fontos, mert több probléma egyidejű kezelésére 
is lehetőséget nyújt. Új erdőket kell telepíteni, vissza kell kapcsolni 
a folyókat az árterekhez, helyre kell állítani a vizes élőhelyeket, 
hiszen ezek tartják egyensúlyban a víz körforgását, javítva az 
emberiség egészségét és életminőségét.

E jeles nap minden évben más nézőpontból hívja fel figyelmünket 
a víz alapvető szerepére. Az idén kiírásra kerülő pályázatok ezekre 
a megoldandó problémákra keresnek válaszokat, melyekhez a víz 
visszatérő és új barátainak egyaránt sok sikert és örömöt kíván

a Duna Múzeum csapata

A Víz Világnapjához kapcsolódó pályázati anyagokat, érdekessé-
geket, programokat a www.vizvilagnap.hu oldalon talál, ahol a 
diákok online vetélkedő formájában próbára is tehetik tudásukat.

Március 17. Víz Világnapja a Kolon-tónál
PROGRAM: A Kolon-tó szegélyében több kilá-
tópontot érintve, kora tavaszi időszakban séta az 
Aqua Colun tanösvényen. A Kolon-tavi Madárvár-
tánál a résztvevők megismerhetik a nádi énekes-
madarak vonulás-kutatását majd körbesétálnak 
a Bikatorok tanösvényen. A visszaút Izsákra a 
Matyó-dűlőn vezet. A túraútvonal hossza kb. 16 
kilométer.
TALÁLKOZÓ: 9:00, Izsákon, a focipálya parkoló-
jában (Izsák, Mező utca 4.). A program egész napos.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 
+36 30 488 4540, kolonvilag@kolon-to.com

Március 24. Szikes vizeink felfedezése 
Túra a szegedi Fehér-tónál
A Fehér-tó nemzetközi jelentőségű madár élőhely. 
Az itt található Korom-sziget ezernyi madár 
fészkelőhelye, vonuláskor pedig a parti madarak, 
lúd-és récefélék pihenőhelye.
TALÁLKOZÓ: 10:30, a Tisza-völgyi Bemutató-
háznál (E5 út; 158-as km szelvény)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal 
vagy személyautóval az E5-ös úton.
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Április 7. Túzokünnep Bösztörpusztán
Közép-Európa legjelentősebb túzokállománya a 
Kiskunságban él. Az öreg kontinens legnagyobb 
testtömegű madarának násztánca, a túzokdürgés 
igen látványos esemény, bár a félénk madarak nem 
engednek közel magukhoz.
PROGRAMOK: 10:00 – 14:00 óráig természet-
ismereti séták, nemzeti parki termék bemutató és 
vásár, előadások, játszóház, majd egy délutáni túra 
során megleshetik a túzokokat násztáncuk közben.
HELYSZÍN: Kunszentmiklós – Bösztörpuszta 
(WGS: 46,95484; 19,162577)
Csoportok bejelentkezési határideje: március 31. 
Egyéni látogatók jelentkezése nem szükséges.

A program ingyenes.
Információ, jelentkezés: 
76/501-596, oktatasio@knp.hu, +36 30/4884-579, 
Szabó Ágnes, +36 30/4884-579

Április 7. Gyógyteák és gyógynövények 
Túra a szegedi Fehér-tónál
A környezetünkben is megtalálható gyakoribb 
gyógyhatású, házilag is felhasználható növényeket 
és feldolgozásuk módját ismerik meg a résztvevők a 
túra során és néhány gyógyteát is megkóstolhatnak.
TALÁLKOZÓ: 9:00, a Tisza-völgyi Bemutató-
háznál (E5 út; a 158-as km szelvénynél.)
MEGKÖZELÍTÉS: Szegedről helyközi buszjá-
rattal vagy személyautóval az E5-ös úton.
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Április 8. Hajnali túzokles Apajpusztán
Korán kell kelnie annak, aki a nemzeti park természet-
védelmi őre vezetésével szeretné meglesni a nászruhás, 
dürgő túzokkakasokat. Az élmény megéri ezt a kis 
kényelmetlenséget! Saját gépkocsi szükséges!
TALÁLKOZÓ: 6:00, Bugyi községben a Refor-
mátus Templom melletti parkolóban
Információ, jelentkezés: 
Lóránt Miklós, +36 30/336-4850

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

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR 

KECSKEMÉTI KATONA 
JÓZSEF SZÍNHÁZ

NAGYSZÍNHÁZ
A hókirálynő
márc. 13. kedd 15:00 Bartók B.b.
márc. 21. szerda 15:00 Jókai M.b.
márc. 22. csüt. 15:00 Szabó L.b.
márc. 23. péntek 15:00 Családi b.
márc. 27. kedd 15:00 Gárdonyi G.b.
A jóember Szecsuánból
márc. 13. kedd 19:00 Páger A.b.
márc. 17. szomb. 15:00 Honthy H.b.
márc. 21. szerda 19:00 Törzs J.b.
Kőműves Kelemen
márc. 19. hétfő 19:00 Gózon Gy.b.
márc. 24. szombat 19:00 Radó V.b.
márc. 30. pént. 19:00 Bessenyei Gy.b.
márc. 31. szombat 19:00 Arany J.b.

Függöny fel!
márc. 16. péntek 19:00 Bérletszünet 
márc. 22. csüt. 19:00 Apáczai Cs.J.b.
márc. 23. péntek 19:00 Ódry Á.b.
márc. 28. csüt. 19:00Latabár K.b.

Hessmese
márc. 14. szerda 15:00 Kodály Z.b. 
márc.20. kedd 11:00 Óvodás b.
márc. 20. kedd 15:00 Lázár E.b.

Csárdáskirálynő
március 25. 19:00 Bérletszünet

Család ellen nincs orvosság
március 29. 19:00 Bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

A képzlet beteg
március18.vasárnap 15:00
március 25. vasárnap 15:00

Übü 
március 24. 15:00

Rómeó és Júlia - Négyhangú Opera
márc. 14. szerda 19:00 Bemutató
március 15. csütörtök 19:00

FILM-SZÍNHÁZ-KLUB
beszélgetéssel egybekötött 
vetítés a színház archívumából
márc. 26. hétfő 18.00 
BÁNK BÁN

HÍRÖS KECSKEMÉTIEK
Pódiumbeszélgetés
március 27. kedd 18:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

Ványa bácsi 
március 15. csütörtök 19:00
március 16. péntek 19:00 
március 29. csütörtök 19:00

Vérnász
március 17. szombat 16:00
március 17. szombat 19:00

Apátlanul (Platonov)
március 27. kedd 19:00

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

www.kecskemetikatona.hu

HÍRÖS AGÓRA 
KULTURÁLIS KÖZPONT

március 17., szombat 19 óra
33. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
VISSZATEKINTÉS 
(Tisztelet Kodály Zoltánnak) 
A Kecskemét Táncegyüttes műsora
Támogatók: Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
NKA,  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Csoóri Sándor 
Program, Logall Kft.

20.00-02.00 
Tavaszköszöntő TÁNCHÁZ
Tánctanítás: moldvai, széki, kalo-
taszegi, mezőségi, stb. táncrendek
Táncmesterek: Kovács Márton 
és Szelesné Huszti Beáta, Böde 
István és Böde Harkai Csilla, 
valamint Márkli Zsuzsanna
Közreműködik: Hegedűs Máté 
és zenekara, valamint Inoka 
Győző és barátai
Támogató: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Csoóri Sándor 
Program, NKA

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

www.hirosagora.hu 

HÍRÖS AGÓRA 
IFJÚSÁGI OTTHON

Március 14-15-én
PILVAX Nosztalgia Kávéház 
Nemzeti Ünnepünk tiszteletére
Nyitva tartás: március 14-én 15-23 
óráig, március 15-én 9-13 óráig

Március 15-én, csütörtökön 
11-13 óra között
„TROMBITA HARSOG, DOB 
PEREG” bábszínház és családi 
kézműves játszóház
11 és 12 órakor Zenés Nyitány
11.15 és 12.15 órakor: 
JÁNOS VITÉZ - bábelőadás
Folyamatos programok: 
Kézműves foglalkozások, 
Szivárvány Játéktár

Március 15-18.
XII. KECSKEMÉT FRINGE - 
KECSKEKÖRMÖK
Művészeti fesztivál alkotó fiataloknak
ARTra fel! Részletes program a 
www.hirosagora.hu honlapon és 
a XII. Kecskemét Fringe fesztivál 
kiadványában olvasható.
A belépés minden helyszínen 
díjtalan! 

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

www.hirosagora.hu

KÖNYVBÖRZE
Márciusi könyvbörzék az 
Álomfogó Alalpítvánnyal az 
Arany János Művelődési Köz-
pontban, Tiszakécskén.
Március 17. és 24. szombat 
GYEREKKÖNYVES BÖRZE
Használt könyvek egységesen 
200 Ft, új könyvek 400 Ft, 
akciós könyvek 100 Ft adomány 
ellenében vihetőek el.

További információ:
www.tiszakecske.hu

KULTÚRA, PROGRAMOK



www.videki info.hu 5HÍRÖS

I N G A T L A N

SZENTKIRÁLYON tanya e ladó há-

rom szobás ,  ipar i  á rammal ,  gaz-

daság i  épü le t te l .  I rányár :  3 ,8MFt 

+36 30 708 6170 

T ISZAKÉCSKÉN 360 nm-es,  11 

szobás  csa lád i  ház  e ladó.  Ár : 

35 .5  MFt  Te l . :  +36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN 50 nm-es,  2  szo-

bás ,  4  éves  csa lád i  ház  e ladó.  Ár : 

14 .5  MFt  Te l :  +36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN 70 nm-es,  ú jép í -

tésű ,  2  szobás  csa lád i  ház  e ladó 

.  Ár :  15 .5  MFt  Te l :  +36 70 686 

5151

IZSÁKON 3 szobás  összkomfor-

tos ,  110 m2-es  igényes  ház  1015 

m2-es  te lken e ladó.  Ár :  13 ,9  MFt 

Te l . :  +36 70 686 5148

TISZAALPÁR központ jában 100 

nm-es ré tessütő  működés i  enge-

dé l lye l  rende lkező  ház  e ladó.  Ár : 

9  MFt  Te l :  +36 70 647 1274

KATONATELEP,  Kocs is  Pá l  u tca 

30.  a la t t  160 nm-es nappa l i  +6 

szobás ,  ké tgenerác iós  ház  e l -

adó.  Ár :  26 .95 MFt  Te l :  +36 70 

683 7015

BATTHYÁNY utca  végén 41 nm-es 

1  szobás ,  gáz fű téses  lakás  e l -

adó vagy  Ágasegyház i  cseré lhe-

tő .  I rányár :  14,9  MFt  Te l . :  +36 70 

683 7015

KECSKEMÉT Ba la ton  u tca i  58 nm-

es 2 ,5  szobás  lakás ,  7  nm táro ló-

va l  e ladó.  I rányár  17,9  MFt  Te l . : 

+36 70 683 7015

KECSKEMÉT BATTHYÁNY utca  vé-

gén 41 nm-es 1  szobás ,  gáz fű té-

ses  lakás  e ladó vagy  Ágasegyház i 

cseré lhető .  I rányár :  14,9  MFt 

Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT Ba la ton  u tca i  58 nm-

es 2 ,5  szobás  lakás ,  7  nm táro ló-

va l  e ladó.  I rányár  17,9  MFt  Te l . : 

+36 70 683 7015

TISZAKÉCSKE Kerekdomb 4.050 

nm-es te lek  e ladó.  Ár :  3  MFt  Te l . 

+36 70 686 5151

TISZAKÉCSKE-T iszabög 2 .111 

nm-es be l te rü le t i  te lek  e ladó.  Ár : 

2  MFt  +36 70 686 5151

LAJOSMIZSE köze lében,  5152 nm 

terü le ten  90 nm nagyon szép, 

modern ,  ú j  tanya  e ladó.  I .á r :  21 

MFt  +36 30 576 4203

KECSKEMÉT Műker tvárosban,  296 

nm terü le ten ,  75 nm,  1+2 szo-

bás ,  csa lád i  ház  e ladó.  I .á r :  16 ,8 

MFt  +36 30 576 4203

HELVÉCIA  be l te rü le tén  asz fa l tos 

ú t  mentén 908 nm ép í tés i  te lek 

e ladó,  közművek az  u tcában.  I .á r : 

4 ,9  MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉTEN,  Buda ihegyben 
3300 nm te lken 87 nm nappa l i+3 
szoba,  sz igete l t ,  jó  á l lapotú  csa-
lád i  ház  e ladó Iá :  24,4  MFt  +36 
30 616 2143

KECSKEMÉT,  Erzsébetvárosban 
jó  á l lapotú  60 nm,  1+2 fé lszo-
bás ,  gázkonvektoros  csa lád i  ház 
e ladó.  I .á r :7 ,6  MFt  +36 30 616 
0663

KECSKEMÉTEN,  nappa l i+2 szo-
bás ,  k is  te lken,  kocs i  beá l ló-
va l ,  igényesen fe lú j í to t t  ház  e l -
adó.  I .á r :  19 ,990 MFt  Érd . :  +36 
30 307 5007

KECSKEMÉT,  Szécheny ivárosban, 
fe lú j í to t t  62  nm,  két  és  fé lszo-
bás  lakás  e ladó.  Érd . :  +36 20 
774 9389

KECSKEMÉT,  Szécheny ivárosban, 
55 nm-es,  2  szobás  lakás  e ladó. 
I .á r :  15 ,8  MFt  Érd :  +36 30 733 
9979

KECSKEMÉT,  He lvéc ián  80 nm 
ház ,  4900 nm te lken,  főút tó l  50 
méter re  e ladó.  I .á r :  11 ,6  MFt  Érd : 
+36 70 600 3243

KECSKEMÉT,  Beth lenvárosban, 
84 nm,  ú jszerű ,  igényes  lakás  e l -
adó.  I .á r :  32  MFt  Érd . :  +36 30 
985 1302

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN,  95 nm 
nagyságú,  1988-ban épü l t  ház , 
2819 nm te lken e ladó.  I .á r  9 ,9 
MFt  Érd . :  +36 30 733 9979

90 nm nappa l i+ két  szobás  csa-
lád i  ház  Város fö ldön e ladó.  Iá r : 
25 ,950 MFt  Érd . :  +36 70 393 
4193

KECSKEMÉT,  A lsószéktón 71 nm 
2,5  szobás  gáz fű téses ,  fe lú j í to t t 
csa lád i  ház  1048 nm ker t te l  e ladó. 
I .á r :  18 ,9  MFt  +36 30 616 0663

KATONATELEPEN ú j  k ia lak í tású 
lakóparkban 950 nm te l jes  köz-
műves ép í tés i  te lkek  e ladók.  I .á r : 
8 ,5  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Hetény i  ú t  e le jén 
603 nm te lken,  2018-as  ép í té-
sű  net tó  108 nm csa lád i  ház  k i -
v i te lezőtő l  e ladó.  I .á r :  36 ,9  MFt  
+36 30 197 6543

KECSKEMÉT,  Séta tér  u tcában 
3 .em- i  83 nm,  nappa l i+3 szo-
bás ,  e rké lyes  lakás  15 nm ga-
rázzsa l  e ladó.  I .á r :  30 ,9  MFt  
+36 30 576 9476

KECSKEMÉT,  p iachoz  köze l i  10 
éves  tá rsasházban fe lú j í to t t  83 
nm,  2+2 szobás  fö ldsz in t i  lakás , 
garázzsa l  e ladó.  I .á r :  32 ,3  MFt 
+36 30 576-9476

KECSKEMÉTTŐL 15 km-re ,  igé-
nyesen fe lú j í to t t  61  nm lakás  e l -
adó.  I .á r :  10 ,8  MFt  Érd . :  +36 20 
774 9389

I N G A T L A N  V É T E L

V IDÉKEN E ladó házat ,  nya-
ra ló t  keresek.  K i rá ly  Va lér ia 
Te l . :70/686-5152

ELADÓ LAKÁST,  HÁZAT keresek 
6-25 MFt . - ig  Kecskemét  és  kör-
nyékén!   Te l . :  +36 70 683 7015

K I A D Ó

HOSSZÚ távra  k iadó Kecske-
mét  be lvárosához  köze l i  i roda-
he ly iség.  Ár :  60 .000 F t . /hó  Te l :  
+36 70 686 5152

TELEPHELYNEK vagy  raktárnak 
k iadó,  550 nm te lken,  120 nm-
es tég la  épü le t  te lek .  Ár :  100.000 
F t . /hó  Te l :  +36 70 686 5152

KECSKEMÉT PETŐFI  Sándor  u tcá-
ban 2  szobás  53 nm-es bútoro-
zot t  lakás  k iadó.  Ár :  95 .000 F t . /
hó  Te l :  +36 70 683 7015

A D Á S - V É T E L

ÉREM- és bélyeg üz let  vásárol 
fém,  papírpénz,  bélyeggyűj te-
ményt ,  katonai  je lvényeket ,  k i-
tüntetéseket ,  papírrégiségeket , 
képeslapokat!  Kecskemét ,  Ceg-
lédi  út  74.  www.krozus.gporta l .
hu +36 20 573 2599 

J Á R M Ű

HAMSTER rendfe lszedő kocs i 
(haszná l t )  e ladó +36 20 541 2374 

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

S Z O L G Á L T A T Á S

VESZÉLYES,  megdő l t ,  magas fák 
ga l l yazása,  k ivágása!  E lőzze  meg 
a  v ihar  okoz ta  károkat !  Te l :  +36 
30 456 0888 

REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes  körű 
jav í tás ,  gurtn icsere .  Precíz 
munka,  kedvező ár .  +36 20 624 
1272,  +36 70 265 6065 

REDŐNY szerv iz !  Leszakadt ,  nem 
működő redőnyök te l jes  körű  ja-
v í tása ,  gur tn ik  cseré je .  +36 20 
543 6161,  +36 30 919 0446 

MESTERBOSZORKÁNY,  jövendő-
mondó,  rontás levéte l ,  szere lmi 
energ iák ,  ha lo t t lá tás  ,  i s ten i  gyó-
gy í tó  erőve l .  +36 70 434 2178 

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

Á L L Á S T  K Í N Á L

BŐVÜLŐ csapatunkba Bács-K is-
kun megyében,  ingat lanér tékes í-
tő t  keresünk.  Je lentkezés :  in fo@
simoningat lan .hu

Kiknek?
A résztvevők jelentkezését 

három kategóriában várjuk:
Gyermek (12 éves korig)

Ifjúsági (18 éves korig)
Felnőtt (18 éves kortól)

  Mit?
Minden jelentkezőtől olyan A4-es rajzokat, 

festményeket, grafikákat várunk, aminek a fő 
témája az erdő, az erdei állatok, az erdőben 

található növények vagy az erdő élete.

Mikor?
 Beküldési határidő: 2018. április 15.
 Szavazás lezárása: 2018. május 6.
 Eredményhirdetés: 2018. május 12

További 
részletek:

Budakeszi Vadaspark - 
http://www.vadaspark-budakeszi.hu/

Erdőzúgás Magazin - 
http://erdozugasmagazin.hu/

Erdő-öltő Kézműves Sarok - 
https://www.facebook.com/erdoolto/

rajzpályázat 
A Budakeszi Vadaspark  és az Erdőzúgás Magazin  

„Erdő - A minket körülölelő természeti környezet” 
címmel hirdet rajzpályázatot.

©️Nagy Eszter illustration

Program

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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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!

A legtöbben, ha meghalljuk az egyik ismerő-
sünkről, hogy épp munkanélküli és állást 
keres akkor szomorúságot és sajnálkozást 
érzünk iránta. Ráadásul ez nem csak akkor 
működik, ha mással történik.

Mi magunk is, ha álláskeresővé válunk, 
akkor úgy érezzük, hogy hirtelen romokban  
az életünk és akkor leszünk újra értékesek,  
ha sikerül végre megtalálni az új munkahelyet.  
De milyen hatással van ez az egész folyamatra 
és hogyan tudunk ezen változtatni?

Élvezd az álláskeresést
Képzeld el, hogy élvezed az álláske-
resést: hogy találkozol új emberekkel, hogy 
megoszthatod másokkal, hogy miben vagy 
jó, mivel foglalkoztál eddig és mik a terveid a 
jövőre nézve. Még az is lehet, hogy ez büszke-
séggel és magabiztossággal tölt el?

Új lehetőségek, új távlatok
Ne csak a rosszat, az anyagi függést lásd meg 

az álláskeresésben. Ez egy teljesen új lehetőség 
a számodra, hogy tényleg megtaláld azt  
a munkahelyet, ahol szívesen dolgoznál. Most 
van időd arra, hogy utána járj részletesebben, 
hogy milyen egy-egy vállalatnál dolgozni, 
milyen a szervezeti felépítése, kik dolgoznak ott, 
milyen a Facebook oldala, milyen céges rendez-
vények vannak, egyáltalán szimpatikus?

Idő önmagadra
A folyamatos mókuskerékben már egyre 
kevesebb idő jut önmagunkra. Élvezd ki, 
hogy amíg állást keresel, addig otthon tudsz 
lenni, olyan dolgokkal foglalkozhatsz, amire 
korábban nem jutott időd. Fejleszd magad, 
olvass, nézz meg egy jó filmet, kapcsolj ki. 
Gondold át, hogy az elmúlt időszakban mennyi 
minden történt veled, miket értél el és mi az, 
amin változtatni szeretnél.

Egy újfajta, pozitív látásmód kialakítása 
nem csak azért fontos az álláskeresésed 
során, mert a hangulatodat befolyásolja. 
Ahhoz is szükséges, hogy jó önéletrajzot és 
megkapó motivációs levelet tudj írni, mert 
hidd el, ezekből mind-mind tükröződni fog, 
hogy hogyan éled meg ezt az időszakot. Sőt, 
ha ebből nem derülne ki, akkor az állásin-
terjún válik egyértelművé az interjúztató 
HR-eseknek.

Szóval fel a fejjel és próbálj meg kicsit 
másképp gondolni az álláskeresésre! – Hadd 
irigykedjenek kicsit az ismerőseid! 

www.cvonline.hu

ÁLLÁSKERESŐI LELKESÍTŐ
 – hogy könnyebben menjen az új állás megtalálása

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

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

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

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

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

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.03.13, 14:00 – Ladánybene, Közösségi Ház és Könyvtár, Fő utca 75.

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

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

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és
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Számos cikket írtunk már korábban az önéletrajzzal kapcsolatban, de a tapasztalataink 
alapján még mindig sokatoknak segítség, ha összefoglaljuk ismét mely hibákat célszerű 
elkerülni az önéletrajz írás során.

Helyesírási hibák
Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni mennyire 
fontos, hogy mielőtt elküldöd az önélet-
rajzod egy állásajánlatra, mindenképp nézd 
át még egyszer az önéletrajzodat helyesírási 
szempontból is. Nagyon sok olyan CV érkezik 
be hozzánk és a partnereinkhez is, ami tele van 
hibával. Akkor a legkellemetlenebb ez, amikor 
ráadásul kiemeljük, hogy az egyik fő erényünk 
a precizitás… Amennyiben Word dokumen-
tumban szerkesztjük a CV-t, akkor az is 
segítség lehet ha átváltunk másik betűtípusra 
az ellenőrzésig. Ez azért válhat be, mert egy 
teljesen más betűtípust még nem szokott meg 
a szemünk így nem fog elsiklani a hiba felett. 
További megoldás lehet, ha egy ismerő-
sünkkel, családtagunkkal olvastatjuk át, 
mielőtt küldésre kerülne a sor.

Alulképzettség, tapasztalat hiánya
Sokan jelentkeznek olyan pozícióra, 
amiben egyáltalán nem jártasak az önélet-
rajzuk alapján. Mostanában egyre többen 
szeretnének karriert váltani, teljesen más 
irányba elindulni vagy azért, mert elegük lett 
a jelenlegi munkájukból, vagy rájöttek, hogy 
mással szeretnének foglalkozni.  Nincs is ezzel 
semmi baj, azonban ilyenkor rá kell mutatni az 
önéletrajzban, hogy valamilyen szinten akár 
korábbi munkakörben érintőlegesen foglal-
koztunk a feladattal, vagy olyan készséggel 
rendelkezünk ami a leendő munkakörhöz illik. 
Képezzük magunkat az adott szakterületen 

és próbáljunk meg tapasztalatot szerezni, ha 
van rá lehetőségünk. Emellett pedig ilyenkor 
célszerű az önéletrajzban egy célkitűzés 
részt is feltüntetni, hogy megmagyarázzuk mit 
szeretnénk. Fontos tudni, hogy ilyenkor sajnos 
a legtöbb esetben "legalulról” kell kezdeni, 
ezért olyan pozíciókat pályázzunk meg.

Túl sok állás túl rövid idő alatt
Noha ma már egyre ritkább az, ha valaki 
hosszú éveket tölt el egy munkahelyen mégis 
azt a lojalitás számlájára írják. Éppen ezért 
ha valaki akár évente váltja a munkahelyét 
az sok HR-es szemében válik megbízha-
tatlanná, "ugrándozóvá” akire hosszú távon 
nem lehet számítani.

Fénykép
Nagyon sokan nem frissítik az önéletrajzukban 
a fényképüket, hanem a régi, "jól bevált” 
képet használják fel akár 5 év elteltével. Az 
évek alatt az ember nagyon sokat tud változni 
és kellemetlen pillanatokat tud okozni a 
HR-eseknek ha egy teljesen "más ember” 
jelenik meg az interjún.

Nem gondolnánk, de sokszor a jelentkezés 
akár ilyen apróságnak tűnő dolgokon bukik 
el. Figyeljünk a fentiekre, mert ezek azok a 
dolgok, amelyeknek a nagy részét könnyedén 
tudjuk orvosolni! Sikeres álláskeresést és 
pályázást kívánunk!

www.cvonline.hu

HIBÁK: EZEK RIASZTJÁK EL A HR-ESEKET

A Neumann János Egyetem szervezésében. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Neumann 
János Egyetem Állásbörzéje 2018. április 24-én a Törös 
Olga Sportcsarnokban (6000 Kecskemét, Izsáki út 10).

Az évente megrendezésre kerülő tavaszi Állásbörze megszerve-
zésével, immár 1997 óta biztosítunk teret az állást, diákmunkát 
és/vagy gyakorlati helyet kereső hallgatók, álláskeresők és  
a munkát kínáló cégek személyes találkozására. A rendez-
vényen résztvevő cégek többféle szolgáltatás közül választ-
hatják ki az igényeiknek leginkább megfelelőeket. A rendel-
kezésre álló lehetőségekről a börzét megelőzően részletes 
tájékoztató anyagot bocsátunk az érdeklődők részére.

Az érdeklődő cégek jelentkezését a kitöltött és aláírt megren-
delőlappal az allasborze@uni-neumann.hu e-mail címre 
fogadjuk 2018. március 19-ig! Az börze fontos ismérveit, 
csomagajánlatait idén is kiajánló formájában foglaltunk össze. 
Helyek még korlátozott számban érhetőek el. A rendezvény 
az érdeklődő látogatók számára ingyenes, előzetes regisztrá-
cióhoz nem kötött! A XXI. Állásbörze időpontja: 2018. április 24. 

További információkért érdeklődjön 
a +36 76 516 476 telefonszámon 
vagy az allasborze@uni-neumann.hu 
e-mail címen!

www.hiros.hu

ÁLLÁSBÖRZE 2018 
FELVÉTEL INDUL!

www.cvonline.hu

Több mint
6 000 állás-
hirdetéssel

várjuk! 
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