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KARRIER

TOVÁBBRA IS NÉPSZERŰEK A 
NEUMANN JÁNOS EGYETEM KÉPZÉSEI
Az új Gazdaságtudományi Kar bevezetésével egyre több jelentkezőt vonz az Egyetem. 
Az előzetes felvételi statisztikákból jól látszik, hogy a gazdasági és műszaki képzés 
ebben az évben is mindent visz a Neumann János Egyetemen.

A tavalyi évben az intézményt megjelölő hallgatók létszámához képest az idei mutatók máris magasabbra 
rúgtak, a felsőoktatásba történő jelentkezés első körében a felvételizők egyre inkább értékelik a gyakorlat-
orientált, modern oktatást az Egyetem kecskeméti és szolnoki képzési helyein.

A 2018 szeptemberétől új karral bővülő intézmény iránti bizalmat jelzi, hogy a tavalyi első körös jelentke-
zések statisztikái szerint a korábban már elérhető szakok idei stabilitása mellett az új Gazdaságtudományi 
Kar (GTK) kecskeméti képzési helyű szakjai iránt is megugrott a kereslet. 

A Karon induló szakok többsége már az előző években is elérhető volt a továbbtanulni vágyók számára, 
más karok gondozásában. Így a tavalyi eredményekkel összehasonlítható fejlődés figyelhető meg például 
a gazdálkodási és menedzsment szakon ahova több, mint másfélszer annyian jelentkeztek, valamint  
a nemzetközi gazdálkodási alapszakon, melyre dupla annyi jelentkezés érkezett, mint tavaly ilyenkor. 

A GAMF Műszaki és Informatikai Kar idén ismét növekedést mutat a jelentkezők tekintetében, a logisz-
tikai mérnöki alapszak egyre növekvő  népszerűségéről árulkodnak a számok is, a tavalyi jelentkezőkhöz 
képest az idei mutatók közel 150 jelentkezővel többet mutatnak.

A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon az előző évekhez hasonlóan  továbbra is  
a kertészmérnöki alapképzés a húzó szak. 

A Pedagógusképző  Kar legnépszerűbb képzése az óvodapeda-
gógus alapszak, csakúgy, mint a tavalyi évben, de az újonnan 
induló közösségszervezés szakra jelentkezők létszámára is 
büszke lehet a Kar.

A szolnoki képzési helyű Gazdálkodási Karra összességében 
többen jelentkeztek, mint 2017-ben, a Kar legkeresettebb 
szakja a kereskedelem és marketing alapszak.

Neumann János Egyetem
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Május 18. péntek
Petőfi Sándor Művelődési Központ

17:00 „Kiskőrös 300 éves” Településtörténeti 
kiállítás, előadás és megnyitó

Nagyszínpad
16:00 Szürkeverebek Jazzbandája
19:00 Király Viktor koncert
21:00 Quimby koncert

Evangélikus imaház
15:30 Kiskőrös és Stadtlengsfeld 15 éves part-
nerségének megünneplése

Petőfi út – Posta előtt
23:00 Jet Caffee & Madeira Cafe Party sátor

Május 19. szombat
00:00 Megkondulnak a város harangjai
06:00 Zenés ébresztő (a város zenekarainak 
közreműködésével)

Nagyszínpad
10:00 Városalapítók Napja hivatalos megnyitója
12:00 Jó ebédhez szól a nóta Mészáros Árpád 
Zsolttal
12:30 SZÓ-LA-M AMI néptánc csoportjainak fellépése
13:20 Brilli-Art Stúdió táncosai
13:40 Mohácsi Úti Óvodások műsora
15:30 Főzőverseny eredményhirdetése
18:30 Péter Szabó Szilvia koncert
21:00 Honfoglalás
22:30 Főszerepben a város tortája
23:00 Tűzijáték

Polgármesteri Hivatal
09:00 Ünnepélyes zászlófelvonás
09:05 Wattay-dombormű koszorúzása
15:00 Képzőművészeti kiállítás

Pozsonyi utca
09:30 Főzőverseny megnyitója

Evangélikus templom
08:00 Ökomenikus istentisztelet
11:15 Dombormű avatás
11:45 Anyakönyv megtekintése

Petőfi színpad
15:00 Jazz és bor a Szürkeverebekkel
17:00 Markó Ákos és Félkornálam Zenekar

Szarvas Fogadó
09:30 Magyar Honvédség 170. évfordulója alkal-
mából rendezett bajtársi találkozó

KT Bem József Általános Iskola műfüves focipálya
10:00 Polgármester kupa – kispályás teremlabdarúgó torna

Petőfi út
14:15 DUTRA traktorok felvonulása

Petőfi út – Posta előtt
23:00 Jet Caffee & Madeira Cafe Party sátor

Május 20. vasárnap
Nagyszínpad

08:00 Az Országos Rétesfesztivál megnyitója 
Réteskészítés és -kóstoltatás a magyarországi 
szlovák és a szomszéd települések részvételével
09:00 Szomszédolás - Szlovák és szomszédos 
települések népdalköreinek műsora

12:00 Jó ebédhez szól a nóta Közreműködik 
Radics Sándor és zenekara
13:00 Országos Rétesfesztivál – Díjátadó
14:00 Bócsai Boróka Citeraegyüttes
16:00 Kiskőrös város Mazsorett csoportjainak fellépése
17:00 Operett Show
20:00 Edda Művek koncert

Petőfi tér
08:30 HÍVOGATÓ Fúvósok, Szivárvány 
néptánc együttes közreműködésével
09:00 Rétesnyújtás, látványsütés
10:00 Egészségkuckó – egészségiállapot-felmérés
12:00 életmód-tanácsadás a Kiskőrösi Egészség-
fejlesztési Iroda sátrában

Petőfi színpad
09:00 Gyermekprogramok, A "Százszorszép" 
Óvónői Bábcsoport előadása
10:00 Alma Együttes koncert
15:00 Fortissimo zenekar
16:00 A Kiskőrös Városi Borverseny díjátadó 
ünnepsége
18:00 Mon Cherries koncert

Evangélikus templom
11:00 Hálaadó Istentisztelet, Igét hirdet Gáncs 
Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöke
Petőfi út – Posta előtt
22:00 Jet Caffee & Madeira Cafe Party sátor, 
fellép a Veracruz zenekar

Május 21. Pünkösd hétfő
Evangélikus Egyház - 8 óra és 10 óra: Istentisztelet
Római Katolikus Egyházközség - 9 óra: Szentmise
Evangéliumi Pünkösdi Közösség - 9:30 óra: Istentisztelet
Református Gyülekezet - 10 óra: Úrvacsorás 
Istentisztelet (konfirmáció)

10:00 Vidám zenés gyermekparádé a Lyra együt-
tessel és a Százszorszép bábcsoporttal, valamint 
a Lufi bohóccal
Helyszín: Szabadtéri kis színpad
11:00 Pünkösdi vetélkedő a Pünkösdi Király címért
Várjuk családok, osztályok, baráti társaságok
5 fős jelentkezését! 
Értékes ajándékok várnak a csapatokra!
Helyszín: János Vitéz látogatóközpont előtti tér
Jelentkezni lehet: janosvitezlk@gmail.com;  
+36 20/230-4442
Határidő: május 15.
11:00 Együtt jobban esik – Muzsikás főtéri piknik 
(Megvásárolható egytál ételek, bográcsosok, stb.)
15:00 Pünkösdi király választás, koronázási szertartás
15:45 Májusfa kitáncolása a helyi néptáncosok, 
hagyományőrzők közreműködésével, a Pünkösdi 
Király felvezetésével
16:30 Pünkösdi záró körtánc, szeretet-gombolyag 
- óriás flashmob
18:00 Boldoczki Gábor és a Liszt Ferenc
Kamarazenekar koncertje az Evangélikus templomban

Szervező: Kiskőrös Városért Alapítvány – János 
Vitéz Látogatóközpont

www.kiskoros.hu

VÁROSALAPÍTÓK NAPJA 
ÉS RÉTESFESZTIVÁL

KECSKEMÉTEN A 
MAGYAR NEMZETI 

CIRKUSZ
Időpont: 2018. május 16-27-ig
Helyszín: Kecskemét, Vízmű Domb
Előadások kezdete: hétköznap 18 óra, szombat és vasárnap 15 és 18 
óra, május 21. Pünkösd hétfő 15 óra, május 27. vasárnap 11 és 15 óra, 
május 22-23. szünnap. 

2018. évi műsor
A Monte-Carlo-i Cirkuszfesztiválon elért hatalmas siker eredménye-

ként a Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja: 
ARANYBOHÓC A PORONDON 

című vadonatúj nemzetközi gálaműsorát!

• Argentínából Bruno Raffo és csodálatos oroszlánjai.
• Kolumbiából a Gerling csoport: Dupla halálkerék és 7 piramis 
a drótkötélen! SZENZÁCIÓ!
• Ifj. Richter József bemutatja: A világ legnagyobb egzotikus 
állat produkciója: elefántok, zsiráfok, zebrák, púpos tevék, lámák 
egyszerre a porondon.
• Don Christian humoros Bohóc.
• A világhírű Casselly család és 5 afrikai elefántjuk. VILÁGSZÁM!
• Arany Bohóc-díjas Richter csoport lovas akrobaták.
• Brazíliából Super Silva Jr. az igazi pókember.
• 8 tagú élő zenekar és Lady Masallah énekes.

Ifj. Richter József és 70 tagú társulata közel 100 állatával sok 
szeretettel várja az igényes és magas színvonalú szórakozásra 

vágyó közönségét.

Cirkuszpénztár nyitva tartás: naponta 9-19 óráig.
Információs telefon: +36-20-935-40-50

www.magyarnemzeticirkusz.hu
facebook.com/magyarnemzeticirkusz

instagram.com/magyarnemzeticirkusz

Ifj. RICHTER JÓZSEF
igazgató,

Budapesti és Monte-Carlo-i
Cirkuszfesztivál

Arany-díjas cirkuszművésze

RICHTER JÓZSEF
alapító,

Magyarország
egyetlen

Kossuth-díjas cirkuszművésze

Május 19. NYÍLT NAP 11.00-12.30 
(Belépés 1 db idei műsorfüzet felmutatása / fő.)

IV. TISZA-PARTI GYÓGY- 
ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 

FÉLMARATON
Május 19. szombat
"Az élet egy futópálya - 
Tedd próbára magad"

Versenytávok: 7 km, 14 
km, 21 km, félmaraton váltó 
(3x7 km), gyerektávok

További információ: www.tiszakecskefelmaraton.hu
www.facebook.com/tiszakecskefelmaraton/
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VIII. HELYI TERMÉK ÜNNEP
Hungarikumok gazdag tárháza Kecskemét főterén a VIII. Helyi Termék Ünnep – 
Hungarikum Fesztiválon

Ismeri Ön a Hungarikumokat? Tudja-e, mennyi érték tartozik a Hungarikumok Gyűjteményébe? Milyen 
úton válik egy nemzeti érték Hungarikummá? Ezekre és még számos más kérdésre megkaphatja a választ, 
ha 2018. május 11-13. között kilátogat Kecskemét főterére. Hungarikumok sora lesz látható és hallható, 
megtapintható és persze fogyasztható a három napos VIII. Helyi Termék Ünnep – Hungarikum Fesztivál 
során, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel vár az Aranyhomok Egyesület.

Kecskemét főterén megelevenedik magyarságunk számos értéke, hisz nemcsak Hungarikum Kiállítás, 
hanem kóstolók, kulturális programok, vásári hangulat színesíti a rendezvényt, amelynek fővédnöke 
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő.

Milyen Hungarikumokkal találkozhatnak a gasztronómiában? Megkóstolhatják az Erős Pistát, a Piros 
Aranyat, a tiszai halászlevet, a híres karcagi birkapörköltet, a magyar gulyáslevest, a debreceni páros 
kolbászt, a csabai kolbászt, a hízott libából előállított, valamint a magyar szürke szarvasmarha termékeket, 
a Gundel palacsintát, a kürtőskalácsot, az akácmézet, valamint fogyaszthatnak fröccsöt, Törley pezsgőt  
és Tokaji Aszút.
Garaczi János Gundel-díjjal kitüntetett és Venesz-díjas mesterszakács, a Tanyacsárda Kft. ügyvezető igaz-
gatója az eredeti recept alapján készíti el bográcsban a magyar gulyáslevest péntek délután.

A rendezvényen fellép többek között a Kösöntyű Néptánccsoport, Radics Sándor cimbalomművész, 
a Szentkirályi Tánccsoport, a Hangadók-zenekar, a Kunság Táncegyüttes, az Univer Tánczos Péter 
Népzenei Egyesület, a Kecskeméti Zenészegylet.
Pénteken a jó hangulatról a Vasvarjú zenekar, szombaton a B.M.V. Énektrió és a Dokk Party Zenekar fog 
gondoskodni. Vasárnap Fejős Jenő, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett ezüstkoszorús nótaénekes 
ad koncertet.

Színpadi programokban is kínálnak hungarikumokat: operettet, cimbalom, tárogató és nótaműsort, ezen 
kívül lesznek népzenei és néptánc produkciók, gyermekkoncert, valamint esti könnyűzenei koncertek is. 
Magyar pásztor- és vadászkutyafajták bemutatója is színesíteni fogja az eseményt.

Első ízben mutatkoznak be a rendezvényen a kalocsai népművészeti alkotások, a békéscsabai Értéktár, 
a kiskunhalasi Százszorszépföld Egyesület, a Hollóházi Porcelángyár és Tetétlen Község Önkormányzata. 
Visszatérő kiállítók: a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft., a kiskőrösi János Vitéz Látogató Központ, a Kiskun-
sági Nemzeti Park, a jakabszállási Magyarkert – Mini-Magyarország Botanikus Kert és a Gedeon Tanya.
A szervezők büszkék a fesztiválon megjelenő, 2016-ban a Hungarikumok Gyűjteményébe választott  
kecskeméti székhelyű, 100%-ban magyar tulajdonban lévő Univer Product Zrt. klasszikus ételízesítőire,  
az Univer Piros Arany és Erős Pista termékekre.

Lajosmizse város 25 éves jubileumi bemutatkozása során igazi kuriózumokat tartogat, kiemelt telepü-
lésként jeleníti meg értékeit és hagyományait. A látogatók megismerkedhetnek a Lajosmizsei Értéktárba 
felvett különleges élelmiszerekkel és alkotóinak kulturális örökségeivel.
Bemutatkozik a Lajosmizsei Jász Hímzőkör is jász szűcshímzés motívumaival. A gasztronómia és turizmus 
területét a Tanyacsárda Kft. és a Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar képviseli majd. Fotók formájában 
láthatóak lesznek Lajosmizse épített örökségei, valamint a város nevezetességei is.
A város kulturális programját Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport és a Lajosmizsei Városi Kamarakórus 
biztosítja. Az Aranyhomok Posta-
galamb Klub „30” Tagszövetség 
Versenykerület Egyesülete N-18 
Lajosmizse a jubileum alkal-
mából 25 postagalambot enged 
szabadon a rendezvény megnyi-
tója során.

Az Aranyhomok Portéka Térségi 
Tanyai Termék és Kézműves 
Vásár minőségi ajándéktár-
gyai és élelmiszerei, valamint 
a Duna–Tisza közi Népművé-
szeti Egyesület mesterremekei 
mindhárom nap megvásárol-
hatóak lesznek. A népművé-
szek bemutatót és foglalkozást  
is tartanak a vendégek részére.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat az NMI Művelődési 
Intézet Bács-Kiskun Megyei 
Irodájával közösen Hungarikum 
kiállítással és játszóházzal várja 
az érdeklődőket.

A felnőtteknek izgalmas fejtörő 
kvízt, a kisebbeknek pedig pecsét-
gyűjtő játékot, bábműsorokat, 
a Kenderkóc Népi Játszóház 
hagyományőrző játékait, 
lovaskocsikázást, pónilovaglást, 
gokartozást, íjászatot, állatsi-
mogatót, huszártábort és népi 
játékokat ajánlanak a szervezők.

További részletek: www.keszin.hu

KATONA 
JÓZSEF 

SZÍNHÁZ
NAGYSZÍNHÁZ

Kőműves Kelemen
május 9. szerda 19:00 Törzs J.b.
május 11. péntek 19:00 Németh L.b.
május 12. szomb. 15:00 Honthy H.b.
május 12. szomb. 19:00 Csortos Gy.b.
május 13. vas. 15:00 Vízváry M.b.
május 15. kedd 19:00 Páger A.b.
május 17. csüt. 16:00 Nulladik óra

A testőr
május 8. kedd 19:00 Gózon Gy.b.
május 10. csüt. 17:00 Petőfi S.b. - 
Nulladik óra
máj. 16. szer. 19:00 Apáczai Cs.J.b.
május 19. szomb. 19:00 Arany J.b.
május 20. vas. 19:00 Jászai M.b.
máj. 25. pén. 19:00 Bessenyei Gy.b.
máj. 26. szomb. 19:00 Fekete T.b.
május 29. kedd 17:00 Latinovits 
Z.b. - Nulladik óra
máj. 30. szerda 19:00 Latabár K.b.

Csárdáskirálynő
május 22. kedd 19:00 Bérletszünet 
május 23. szerda 19:00 Bérletszünet

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

Rómeó és Júlia - Négyhangú 
Opera
május 8. kedd 17:00 Nulladik óra 
május 26. szombat 19:00
május 31. csütörtök 17:00 Bajor 
G.b. II. - Nulladik óra

Übü
május 11. péntek 19:00
május 12. szombat 19:00
május 15. kedd 19:00

Rómeó és Júlia
Táncszínházi előadás 
május 10. csütörtök 17:00 Bajor 
G.b. I. - Nulladik óra
május 18. 19:00

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

Ványa bácsi
május 18. péntek 19:00

A játék vége
május 24. csütörtök 19:00
május 25. péntek 19:00
május 26. szombat 15:00
május 30. szerda 19:00

Apátlanul (Platonov)
május 13. vasárnap 19:00
május 17. csütörtök 19:00

Vérnász
május 19. szombat 16:00
május 20. vasárnap 16:00

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

www.kecskemetikatona.hu

ÉLETMŰ-
KIÁLLÍTÁS 
TISZAKÉCSKE

Kovács Miklós kékfestő 
mester, a Népművészet mestere 
életmű-kiállítása megtekint-
hető 2018. május 17-ig az 
Ókécskei Közösségi Házban 
(Tiszakécske, Templom tér 6.).

NYITVA TARTÁS: kedd és 
csütörtök 14-18 óráig, szerda, 
péntek és szombat: 9-13 óráig, 
vasárnap-hétfő szünnap.

www.tiszakecske.hu

KEREKI 
MAJÁLIS
IX. Bográcsos ételek 

főzőversenye Kerekegyházán
2018. május 12. szombat

8:00 Főzőhelyek elfoglalása
8:00-10:00 Sütemények bene-
vezése, zsűrizése
9:00 Dr. Kelemen Márk polgár-
mester ünnepi megnyitója, 
ágyúlövés, ünnepélyes tűzgyújtás
12:00-14:00 Bográcsos ételek 
zsűrizése
13:30 Kerekegyháza - Gútor 
öregfiúk barátságos labdarúgó 
mérkőzés Helyszín: Borbás 
Gáspár Sporttelep
14:00 Kerekegyházi Tavaszi 
Szél Népdalkör és Nyitnikék 
kiskórus műsora
Silver Group Táncstúdió bemu-
tatója
Kereki Nótások műsora
Móra Ferenc Általános Iskola 
és AMI néptánccsoportjának 
fellépése
Fókusz Takarék - Ételkínálók 
versenyének eredményhirdetése
First Step Dance Club táncis-
kola bemutatója
Kiskunsági Vadászkürt 
Egyesület koncertje
17:00 Dr. Kelemen Márk 
polgármester köszöntője
Kereki Bográcsos Ételek főző-
versenyének és süteménysütő 
versenyének eredményhirde-
tése, díjak átadása
Mesevilág társulat lufihajtó 
bohóc-showja meglepetésekkel
18:30 Szabó Ádám harmonikás 
fellépése
20:00-24:00 Utcabál a 
Dumbfound zenekarral
Helyszín: Katona József Műve-
lődési Ház előtti tér
Egész napos kirakodóvásár, 
vidámpark a Művelődési Ház körül.

További információ: 
www.kerekegyhaza.hu
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Május 12. szombat Délutáni gyógynövény-
ismereti túra a szegedi Fehér-tónál
A környezetünkben is megtalálható gyakoribb gyógy-
hatású, házilag is felhasználható növényeket és feldolgo-
zásuk módját ismerjük meg túránk során.
Találkozó: 14.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 
út; a 158-as km szelvénynél.)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, 
családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-
0297, abrahamk@knp.hu

Május 12. szombat 
Ismerkedés a kígyók arisztokratájával - túra a 
Rákosivipera-védelmi Központhoz
A látogatók végigsétálnak a tanösvényen, ahol bepil-
lanthatnak egy vizes, egy erdei- és egy réti életközös-
ségbe. A szabadtéri terráriumban bemutatjuk a területre 
jellemző gyíkfajokat, valamint a rákosi viperát.
www.rakosivipera.hu
Találkozó: 8:00, Kunpeszéren a Hubertusz italbolt előtt
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, 
családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: dr. Vadász Csaba, 
+36 30/4960-274

Május 12. szombat 
Sziki barangolás Miklapusztán
A szikes talajok és az Európában egyedülálló, jól fejlett 
szikpadkák jelentik a védett terület talajtani és geomor-
fológiai értékét. A környezetükből sokszor egy méterre 
is kiemelkedő szikpadkákon megcsodálhatjuk két hazai 
orchidea fajunkat, a pókbangót és az agárkosbort.
A túra során a magyar puszták büszkesége, a túzok is 
szemünk elé kerülhet.

Találkozó: 8:30, Hartán a Művelődési Ház udvarán 
(Harta, Bajcsy Zs. u. 5.)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, 
családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Kovács Sándor, +36 30/9837-701

Május 12. 19., 20., 26. 
Orchidea túrák a Páhi-réteken
A Kolon-tóhoz délről csatlakozó Páhi-réteken tavasztól 
a nyár elejéig csodálhatjuk meg a hazai kosborok gazdag 
világát a Kolon-tavi Orchideák  tanösvényen. Többek 
között a mocsári  kosbor,  a  hússzínű  ujjaskosbor,  a  
vitézkosbor  és a  poloskaszagú  kosbor  fordul  elő 
nagyobb számban. A program körülbelül 4-5 órás.
Találkozó: 9:00, Páhi, Vasút utca 2., Művelődési Ház 
Kezdés 9 órakor
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, 
családi 2000 Ft
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, +36 70/488-4540, 
kolonvilag@kolon-to.com

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

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR 

SZÜLETÉS-
ÜNNEP

KECSKEMÉT
Várandósság – szülés – 
gyermeknevelés és minden, 
ami ehhez kapcsolódik.

Szeretettel várják a családokat az 
ingyenes és sokszínű 

programsorozatra 

2018. május 6-16 között.

• szülészet látogatás
• szoptatás
• babahordozás
•  babák testi-lelki 

egészsége
• dúlaest
• babamasszázs
• otthonszülés
• intim torna
• mozgásformák várandósoknak
… és még sok minden más!

Beszélgetések Dr. Kelemen 
Edittel, Dr. Bánfalvi Attilával, Dr. 
Nyírády Tamással, védőnővel, 
mozgásfejlesztővel, tanács-
adóval, gyerekorvossal, szülész-
nővel, pszichológussal.

A RÉSZLETES PROGRAM: 

facebook.com/szuletesunnep
www.szuletesunnep.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 együttműködésével létrehozott 
piacon Kecskemét és térsége 15 kister-
melője kínálja termékeit.

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

ÉKSZERKÉSZÍTŐ SZAKKÖR
Ékszerkészítés különféle anya-
gokból
Havi egy szombat 14 órától
Következő időpontok: május 
19. június 2.
Foglalkozásvezető: Czigány 
Erika ékszerkészítő
Info: 76/555-323

KERÁMIA SZAKKÖR
Havi egy 
szombat 14 
órától
Következő 
időpontok: 
június 2.
Helyszín: 
Lajosmizsei 
Művelődési 

Ház (Szabadság tér 12.)
Info: 06-30/984-5211

PAPÍRFONÓ SZAKKÖR
Havi egy szombat 14 órától
Következő időpontok: május 
26., június 16.
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Info: 76/555-323

PATCHWORK KLUB
Havonta egy szombat 14 órától
Következő időpontok: május 
12., június 9.

Info: 76/555-323

TŰZZOMÁNC SZAKKÖR
Szombatonként 9 és 14 órakor
Következő időpontok: május 12., 
május 26., június 9.
Info: 76/555-323

FABRIKÁLÓ
Kreatív kézműves foglalkozás a 
lajosmizsei könyvtárban
Következő időpontok: május 
12. szombat 9 órakor, június 9. 
szombat 9 órakor

ZENÉS FOGLALKOZÁS 
GAZSIVAL
Következő időpontok: május 
19, június 16. 10 órakor

A szakkörök időpontváltoztatási 
jogát fenntartják.

MASZK
Mizsei Amatőr Színjátszó Kör
A csoporthoz folyamatosan 
lehet csatlakozni.
Próbák ideje: péntekenként 
18:00-tól
Helyszín: Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára
Tel.: 76/555-323

További programok: 
www.lmizseklultura.hu

GYERMEK PROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
SZAKKÖRÖK

KECSKEMÉT
CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY

EBCSONT ÉS NYÚLCIPŐ
május 8. kedd 14:00
május 9. szerda 10:00 és 14:00

MAX ÉS MÓRIC
május 10. csütörtök 10:00 
május 11. péntek 10:00 
május 18. péntek 10:00
május 22. kedd 10:00
május 23. szerda 10:00
május 24. csütörtök 10:00

TÜNDÉR BALLONKABÁTBAN
május 7. hétfő 10:00 és 14:00
május 8. kedd 10:00

HINTA-PALINTA
május 8. kedd 16:30

A LEPKEOROSZLÁN
május 9. szerda 17:30

KEDVES MARCIPÁN
Bemutató előadás 
május 12. szombat 17:00

CIRÓKÁS NAP: 
A só, a debreceni Vojtina 
Bábszínház vendégelőadása
május 13. vasárnap 11:00

A VADHATTYÚ
május 18. péntek 14:00
május 22. kedd 14:00
május 23. szerda 14:00
május 24. csütörtök 14:00
május 25. péntek 14:00

HOGYAN FOGJUNK CSILLAGOT?
május 25. péntek 10:00

GYEREKNAP
május 27. vasárnap 10-17 óráig 
a Főtéren a Békás szökőkútnál

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

Május 12. szombat 
10:00-12:00 Fonalas játékok
16:00-17:30 Aprók Tánca 
Évadzáró Mulatság
Kézművesség: citromos linzersütés

Május 19. szombat 
10:00-12:00 és 14:30-16:30 
Kasírozott madarak készítése
10:00-16:30 Társasjáték nap

Május 26. szombat 10:00-16:00 
Gyermeknap a Szórakaténuszban

Területi Vérellátó
Kecskemét, Koháry István krt.
május 9. 08:00 – 14:00
május 10. 08:00 – 18:00
május 11. 08:00 – 13:00
május 14. 08:00 – 18:00
május 15. 08:00 – 16:00
május 16. 08:00 – 14:00
május 17. 08:00 – 18:00
május 18. 08:00 – 13:00
május 22. 08:00 – 16:00
május 23. 08:00 – 14:00
május 24. 08:00 – 18:00
május 25. 08:00 – 13:00
május 28. 08:00 – 18:00
május 29. 08:00 – 16:00

Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház
Kecel, Szabadság tér 17.
május 23. 13:00 - 17:00
május 24. 09:00 - 13:00

Óvoda - Kiskőrös, Mohácsi u. 41.
május 11. 09:00 - 12:00

Mentőállomás
Kiskőrös, Szent László utca 2. 
május 11. 13:00 - 16:00

Művelődési Központ
Kiskőrös, Petőfi tér 4. 
május 14. 09:00 - 13:00
május 15. 09:00 - 13:00

www.veradas.hu

VÉRADÁS
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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!

I N G A T L A N

TISZAKÉCSKÉN 360 nm-es, 
11 szobás  csa lád i  ház  e ladó. 
Ár :  35 .5  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN 50 nm-es,  2 
szobás ,  4  éves  csa lád i  ház 
e ladó.  Ár :  14 .5  MFt  Te le fon-
szám:  +36 70 686 5151

TISZAKÉCSKÉN 70 nm-es,  ú j -
ép í tésű ,  2  szobás  csa lád i 
ház  e ladó .  Ár :  15 .5  MFt  Te l :  
+36 70 686 5151

IZSÁKON 3 szobás  összkom-
for tos ,  110 m2-es  igényes 
ház  1015 m2-es  te lken e ladó. 
Ár :  13 ,9  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 686 5148

TISZAALPÁR központ jában 
100 nm-es ré tessütő  működé-
s i  engedé l lye l  rende lkező  ház 
e ladó.  Ár :  9  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 647 1274

KATONATELEPEN,  Kocs is  Pá l 
u tca  30.  a la t t  160 nm-es nap-
pa l i  +6 szobás ,  ké tgenerác iós 
ház  e ladó.  Ár :  26 .95 MFt  Te l : 
+36 70 683 7015BATTHYÁNY 
utca  végén 41 nm-es 1  szo-
bás ,  gáz fű téses  lakás  e ladó 
vagy  Ágasegyház i  cseré lhető . 
I rányár :  14,9  MFt  Te l . :  +36 70 
683 7015TISZAKÉCSKE Kerek-
domb 4.050 nm-es te lek  e l -
adó.  Ár :  3  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 686 5151

TISZAKÉCSKE-T iszabög 2 .111 
nm-es be l te rü le t i  te lek  e l -
adó.  Ár :  2  MFt   Te le fonszám: 
+36 70 686 5151

KECSKEMÉT Szarkásban 1 ,6 
Ha tanyás  gazdaság mel lék-
épü le tekke l ,  ó lakka l ,  gyümöl-
csösse l  e ladó.  I .á r :  18 ,2  MFt 
+36 30 197 6543

HELVÉCIÁN 1  HA terü le ten  105 
nm fe lú j í to t t  tanya+400 nm 
k i fe jezet ten  á l la t ta r tásra  va ló 
épü le t te l  e ladó.  I .á r :  21 ,9  MFt 
+36 30 197 6543

KEREKEGYHÁZÁN 1433 nm te l -
ken,  72 nm 2,5  szobás  össz-
komfor tos  csa lád i  ház  nagy 
mel léképü le tekke l  e ladó.  I .á r : 
8 ,3  MFt  +36 30 616 0663

LAJOSMIZSÉN 5 főút  mel le t t 
1 ,7  Ha terü le ten  42 nm tanya, 
340 nm ó lakka l  e ladó.  I .á r : 
13 ,9  MFt  +36 30 616 0663

KECSKEMÉTEN p iac  köze lé-
ben 144 nm,  nappa l i+3 szo-
bás  2005-ben épü l t  lakás 
gépkocs i  beá l lóva l  e ladó.  I .á r :  
30 ,3  MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT be lvárosában 
2018.  jún ius i  á tadássa l  94 
nm nappa l i+4 szoba ame-
r ika i  konyhás  lakás  e ladó. 
I .á r :37,32 MFt .  Te le fonszám: 
+36 30 616-2143

HETÉNYEGYHÁZÁN 85 nm 
amer ika i  konyhás ,  nappa l+1 
szobás  bútorozat lan  szép á l -
lapotú  házrész  K IADÓ.  I .á r :  
80  eFt /hó  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT köze lében 
5152 nm terü le t te l  90  nm, 
2  szoba+nappa l is  nagyon 
szép tanya e ladó.  I .á r :21 MFt  
+36 30 576 4203

La josmizse  be l te rü le tén  2900 
nm terü le t te l  80  nm csa lád i 
ház  f i ze tés i  könny í tésse l  e l -
adó.   I .á r :  8 ,5  MFt .  Te le fon : 
+36 30 573 4203

KECSKEMÉTEN,  K iskőrös i  ú t 
mel le t t  7700 nm te lek  70 db 
termő d ió fáva l  e ladó v i l lany , 
fú ro t t  kút  van.  I .á r :  6 ,5  MFt 
+36 30 576 9476

KECSKEMÉT,  Szécheny i-
városban 42 nm utcaf ront i  üz-
le the ly iség e ladó vagy  k iadó. 
I .á r :  10 ,5  MFt  30 576 9476

KECSKEMÉT,  Pető f ivárosban 
ú j  ép í tésű  112 nm kétsz in tes 
ikerház ,  412 nm öná l ló  te lken 
e ladó.  I .á r :  49 ,9  MFt .  Te le fon-
szám:  +36 30 576 9476

KECSKEMÉTTŐL  15 km-re , 
ké t  generác iós  csa lád i  ház 
e ladó.  I .á r :  25 ,7  MFt  Érd . :  
+36 20 774 9389

KECSKEMÉTEN ,  igényes  170 
nm ,  4  szobás  ház ,  1392 nm 
te lken e ladó.  I .á r  69,9  MFt 
Érd . :  +36 20 539 5773

NAGYKŐRÖSÖN 50 nm,  erké-
lyes ,  I .emele t i  ú j  ép í tésű  la-
kás  e ladó.  I .á r .15,8  MFt  Érd . : 
+36 30 307 5007

KECSKEMÉT be lvárosában 55 
nm-es,  2  szobás  lakás  e ladó, 
befekte tésnek k ivá ló .  I .á r : 
17 ,3  Érd :  +36 30 985 1302

KECSKEMÉT be lvárosában 18 
nm üz le the ly iség e ladó.  I .á r : 
5  MFt  Érd :  +36 70 600 3243

ÚJTELEKEN 130 nm ,  4  szo-
bás  csa lád i  ház ,  1212 nm te l -
ken e ladó.  I .á r :  7 ,1  MFt  Érd :  
+36 20 917 0636

TISZAALPÁRON,  136 nm nagy-
ságú,  4  szobás ,  nagyon jó  á l -
lapotú  csa lád i  ház  1050 nm 
teken e ladó.  I .á r  21,5  MFt 
Érd . :  +36 30 985 1302

90 nm nappa l i+ két  szobás 
csa lád i  ház  Város fö ldön e l -
adó.  Iá r :25,95 MFt .  É rd . :  
+36 70 393 4193

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

KIEMELT h i te la ján la tok  az  OTP 
bank k íná la tábó l ,  ex t ra  kamat 
kedvezménnye l !  CSOK és  LTP 
tanácsadás ,  d í jmentes  ügy in-
tézés .  Érd . :   +36 20 774-9389

K I A D Ó

TELEPHELYNEK vagy  raktár-
nak 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

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

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 kere-
sek 5-25 MFt . - ig  Kecskemét 
és  környékén!   Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

V E G Y E S

ÉREM- és  bé lyeg üz le t  vásáro l 
fém,  pap í rpénz ,  bé lyeggyű j-
teményt ,  ka tona i  je lvényeket , 
k i tünte téseket ,  pap í r rég isé-
geket ,  képes lapokat !  Kecs-
kemét ,  Ceg léd i  ú t  74.  www.
krozus .gpor ta l .hu .  Te le fon-
szám:  +36 20 573 2599

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 tergát , 
marógépet ,  kompresszor t , 
inver ter t ,  k is  gépeket .  Te le-
fonszám:  +36 70 624 5475

S Z O L G Á L T A T Á S

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

 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

 R E D Ő N Y E X P R E S S !  R é g i e k 
j a v í t á s a ,  ú j a k  k é s z í t é s e 
g a r a n c i á v a l ,  g u r t n i k 
cseré je .  +36 30 780 94 90

Á L L Á S T  K Í N Á L

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

 TAPASZTALT gépbeá l l í tó t  ke-
resünk Ceg lédre .  Ha  Ön szak-
ember ,  hosszú távra  szere tne , 
b iz tos  poz íc ióban e lhe lyez-
kedn i ,  jö j jön  KNOTT-Techn ik-
F lexhez!  Í r jon  nekünk!  Fe l -
té te lek :  min imum CNC for-
gácso ló  végzet tség,  FANUC 
vezér lésű  gépek ismerete . 
E lőny :  k reat iv i tás .  KNOTT-
Techn ik-F lex  K f t . :  Mob i l , 
V iber :  +36703417577 E-mai l : 
t imea.ba logh@techn ik- f lex .hu

A kecskemét i  Br i l l  K f t .  p rec íz , 
megbízható  AUTÓMOSÓ mun-
katársat  keres .  Je lentkezés : 
gy jauch@br i l lk f t .hu ,  te le fon-
szám:  +36 30 967 4552

K E C S K E M É T R E , é p í t ő i p a r b a 
C ,E  kategór iás  gépkocs ive-
zető t  és  kőművest  keresünk. 
+36 70 884 6261

CEGLÉDI  te lephe lyű  cég be l-
fö ld i  tehergépkocs i  vezető t 
keres  ponyvás ,  b i l lencs  nyer-
ges  szere lvényre ,  hete lős 
munkára ,  nap id í jas  bérezés-
se l ,  fo lyamatos  munkavég-
zésre .  Pá lyakezdőknek be-
tanu lás i  lehetőséget  b iz tos í -
tunk.  Érdek lődn i :  +36 30 584 
9566-as  te le fonszámon

 ÚJ munkatársakat  keresünk, 
hosszú távra :  MEO osz tá-
lyunkra  és  anyagmozgatásra 
egy-egy  fő t .  Betan í to t t  fém-
megmunká lókat  fo lyamato-
san.  Sa já t  á l lományba vesz-
szük fe l ,  munka ide jüknek 
megfe le lő  be je lentésse l ;  á t -
a lak í to t t ,  te l jes í tményarányos 
ju t ta tás i  rendszerben ver-
senyképes bér re l .  Je lentke-
zés 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

CEGLÉDI  te lephe lyű  cég,  nem-
zetköz i  tehergépkocs i  vezető t 
keres  o lasz-magyar  v iszony-
la t ra ,  e lsősorban gabonaszá l-
l í tásra  (nem un iós  munka) 
nyerges  szere lvényre .  Ami t 
k íná lunk:  korszerű  já rművek, 
k iemel t  bérezés .  Hav i  á t lag 
kereset  450.000 F t .  É rdek lőd-
n i :  +36 30 584 9566
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NYÁRI DIÁKMUNKA JÚNIUS 18-TÓL!

A LAPCOM Zrt. egy dinamikus médiavállalat, és egyben Dél-Magyarország legkorszerűbb 
újság- és magazinnyomó rotációs gépével felszerelt nyomdáját is üzemeltető társaság, amely

MÉD I ACSOPORT

NYOMDAI GÉPMESTER munkatársat keres.

Jelentkezését, önéletrajzát a hr.nyomda.szeged@lapcom.hu e-mail-címre várjuk 2018. május 20-ig.

A munkakör célja:

• az ofszet tekercsnyomó gép folyamatos termelésének 
biztosítása, minőségileg
és mennyiségileg kifogástalan nyomdatermék előállítása;

• a gépsor országos szinten egyedi kialakításának köszönhető 
hatékonyság és rugalmasság kihasználása a termelésben.

• rendszeres hétvégi, ünnepnapi munkavégzés vállalása (pótlékfi -
zetés mellett) 3 műszakban

• jó színlátás
• szakirányú, min. középfokú végzettség (ofszet gépmester)
• minőségi munkára, igényességre törekvés
• megbízhatóság, rugalmasság, dinamikusság, terhelhetőség, 

nagyfokú munkabírás

Amit kínálunk: 

Előny:

MUNKAVÉGZÉS HELYE: SZEGED

Elvárások:
• stabil vállalati háttér és termelési volumen
• versenyképes bérezési rendszer (alap- és mozgóbér, rendszeres 

jutalom)
• fi atalos csapat
• korszerű, légkondicionált munkakörnyezet
• határozatlan idejű munkaszerződés, a jogi előírásoknak 

mindenben megfelelő foglalkoztatás
• coldset és heatset nyomtatás sajátosságainak betanítása, 

nyomógép-specifi kus ismeretek

Feladatok: 

• folyamatos részvétel a termelésben, gyártási ütemterv betartása
• anyagfelhasználások vezetése
• gyártások közötti állásidőkben a gépek karbantartása, tisztítása

Csatlakozz hozzánk, és dolgozz magasan automatizált környezetben, egy olyan 
nyomdaipari csapat tagjaként, amely az elmúlt 10 évben átlag feletti eredményeket ért el.

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghir-
dette a Nyári Diákmunka programot. A cél, hogy 
ösztönözzék a tanulókat néhány hét munkavál-
lalásra, valamint hogy segítsék a vállalkozókat  
a nyári idényben megnövekedett feladataikban. A 16 és 
25 év közötti, nappali tagozatos tanulók az önkormány-
zatoknál, intézményeiknél, valamint a mezőgazdaságban 
és vendéglátásban tevékenykedő cégeknél dolgozhatnak 
június 18-tól. A programban részt vevő vállalkozások, 
intézmények komoly támogatát kapnak a munkabér és 
járulékok tekintetében.

Magdáné Dr. Rostás Boglárka a Ceglédi Járási Hivatal 
hivatalvezető helyettese a CTV-nek elmondta: "A 
kedvezmények az önkormányzati diákmunkánál a 
diákoknak adható munkabérnek, illetve a szociális 
hozzájárulási adónak a 100 százaléka támogatható, a 
vállalkozások területén pedig ez az összeg 75%, ami azt 
jelenti, hogy a mezőgazdaság és a vendéglátás területén 
működő vállalkozások 25%-kal kell hogy hozzájárul-
janak ezekhez a költségekhez."

A támogatható időszak idén augusztus 31-ig tart, tehát 
maximum 2,5 hónap lehet. A diákokat maximum napi 8 
órában lehet jelenleg foglalkoztatni. A diákmunka után 
járó kedvezmény a munkabértől, illetve attól is függ, 

hogy szakképzettséget igénylő, avagy azt nem igénylő 
munkakörről van-e szó.

"Összegszerűségében annyi mondható el a szakkép-
zettséget igénylő munkaköröknél, hogy ott a támogat-
ható összeg 135.375 forint/hó/fő, míg a szakképzett-
séget nem igénylő munkaköröknél 103.500 forint/hó/
fő a támogatható munkabér, ezen felül fizethető meg a 
szociális hozzájárulási adó." - tette még hozzá Magdáné 
Dr. Rostás Boglárka.

A diákmunka programra a kormányhivatalokban, illetve 
a járási hivataloknál lehet jelentkezni a diákoknak.

ctv.hu

KARRIER
Támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági és vendéglátóipari vállalko-
zások, amelyek a nyári szezonban diákokat foglalkoztatnak A munkabér  
és a járulék összegének háromnegyedét kaphatják meg a cégek az idén  
június 18-tól kezdődő időszakban. A Nemzetgazdasági Minisztérium prog-
ramjában majd a tizenhat és a huszonöt év közötti, nappali tagozaton tanuló 
diákok dolgozhatnak.
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ELLENŐRZŐLISTA - állásinterjúra
Szóval jelentkeztél egy meghirdetett pozícióra, majd felhívott a HR-es és nemsokára mész interjúra?  
Ez szuper, az első szűrőn már túl vagy, gratulálunk! Most viszont fel kell készülnöd az interjúra, ezért készí-
tettünk egy listát amit érdemes végig venned:

1. Mindent a cégről, pozícióról
Az első lépés, hogy felkészüljünk a cégből és 
a meghirdetett pozícióból úgy, mintha csak 
vizsgára készülnénk. Érdemes tüzetesen 
átnézni a cég honlapját, rákeresni a válla-
lattal kapcsolatos hírekre, megnézni  
a közösségi média felületeit (Facebook, 
LinkedIn, stb.). Interjú előtt ne felejtsük 
el újra átolvasni a pozíció-leírást! 
Fontos, hogy már előre nézzük meg, 
hogy helyileg hova kell mennünk és úgy 
számoljunk az idővel! A legelső alka-
lommal késve érkezni nem jó pont!

2. Készüljünk fel a várható kérdésekből
Gondoljuk végig, milyen kérdésekre 
számíthatunk és készüljünk mi is pár 
kérdéssel! Furán hangozhat, de érdemes 
az önéletrajzunkat is újra átolvasni. 
Amennyiben idegen nyelvtudást is elvárnak 
tőlünk, akkor készüljünk fel a válaszainkkal 
az adott idegen nyelven is!

3. Miért minket válasszanak?
Ha már mindent tudunk a vállalatról és készen 
állunk a várható kérdésekre is, akkor egy 

dolgot kell még tudatosítanunk magunkban 
– mi az, ami miatt megfelelőek vagyunk 
a meghirdetett állásra. Gondoljuk végig  

a szakmai tapasztalatunkat, a készségeinket és 
párosítsuk össze az álláshirdetésben leírtakkal.

4. Pihenés, étkezés
Hogyha fejben mindent elrendeztünk, akkor 
jöhetnek a fizikai szükségletek. Az interjú 
előtti napon ne maradjunk fent sokáig, 

érdemes korán lefeküdni, hogy kipihenten 
keljünk! Emellett érdemes odafigyelni, hogy 
egészséges, tápláló ételeket együnk amik 

segítenek a gondolkodásban.

5. Öltözék
Öltözzünk úgy, mintha vizsgázni 
mennénk – a ruhánk legyen elegáns 
és visszafogott. Ne vegyünk fel 
olyat, ami elriaszthatja az interjúz-
tatót. Legyünk ápoltak, használ-
junk egy kevés dezodort/parfümöt, 
legyen tiszta a körmünk és rendezett 
a hajunk!

6. Motiváció
A stresszelés és félelem helyett 
módosítsunk a hozzáállásunkon! 
Legyünk büszkék, hiszen az első 

körön már túlestünk, nyilván esélyesnek 
találnak bennünket, ha behívtak interjúra! 
Jó kedvvel és örömmel teli izgalommal 
menjünk az állásinterjúra!

Sikeres állásinterjút kívánunk!
Cvonline csapat

ELEGÁNSAN ÁLLÁSINTERJÚN A MELEG IDŐBEN IS
Érezhetően van valami a levegőben, megérkezett a tavasz. Ennek köszönhetően egyre melegebb időben kell 
állásinterjúra járnunk, ami az öltözködésünkre és a közérzetünkre is kihatással van. Fontos, hogy az öltözet 
kiválasztásánál a kényelem mellett szem előtt tartsuk az interjúkon való megjelenés íratlan szabályait is.

Maga az állásinterjú alapvetően stresszes 
helyzet, amelyet a meleg idő csak megnehezít, 
ezért a ruha megfelelő anyagának kiválasztása 

nőként és férfiként is egyaránt 
fontos. Részesítsük előnyben a 
vékony pamut anyagból készült 
darabokat, amelyek viselete 
könnyű és az esetleges nedves-
séget is könnyen felszívja. Az 
üzleties megjelenés betartása 
kánikula esetében is elsődleges. 
Színek tekintetében megen-
gedett a világos vagy pasztell, 
ebben a tekintetben engedéke-
nyebbek a munkáltatók.

Megjelenés nőként
A hölgyeknél lehetőség 
van szoknya felvételére is, 

azonban kizárólag harisnyával együtt. A 
felsőrész esetén kerüljük a spagetti pántos és 
ujjatlan darabokat, helyette válasszunk rövid 
ujjú felsőt, blúz vagy inget. Ne vegyünk fel 
mélyen kivágott felsőket, illetve azokat, 
amelyek szabása túl szűk, hiszen könnyen 
kényelmetlenül érezhetjük magunkat bennük. 
A cipőnek mindenképpen zártnak kell lennie, 
maximum annyi könnyebbség megengedett a 
melegben, hogy hátul nyitott legyen. Ebben 
az esetben figyelnünk kell lábunk ápoltságára 
is. Azonban sem a szandál, sem a papucs nem 
tesz jó benyomást rólunk az interjú során.

A smink esetén kerüljük a folyékony kozme-
tikumokat, hiszen kevésbé esztétikus, ha elke-
nődnek vagy lefolynak az arcunkról. Elegendő 
a szem és a száj kifestése, de vigyázzunk, 
hogy ne repedezzen meg a rúzs az ajkainkon.

Megjelenés férfiként
Minden interjú esetén informálódjunk  
az adott cég elvárásairól, és ha nem elvárás, 
akkor nem kell öltönyben és nyakkendőben 
érkezni. A hosszú ujjú ing és nadrág azonban 
elengedhetetlen. Az izzadságfoltok elkerü-
lése érdekében viselhetünk fekete színű inget 
is. A cipő esetén férfiaknak is kötelező a sötét 
színű, zárt lábbeli viselete zoknival együtt.

A feljebb említett szempontok mellett 
mindig tartsuk szem előtt a kényelmet is, 
hiszen akkor tudunk magabiztosak lenni és 
a legjobb formánkat nyújtani egy állásinterjú 
során, hogyha nem a megjelenésünkön aggo-
dalmaskodunk.

Sikeres állásinterjút kívánunk!
Cvonline csapat

www.cvonline.hu

Nálunk több
 mint 6000
 állás vár!

ÁLLÁST
KERESEL?
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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!

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

21.

7 cm x 7 cm Silver medal
Pantone 326 Cut Out

Név/Idő

Táv: 11,6 km
Szintkülönbség: 671 m
Versenyközpont: Mátrafüred
Rajt: 11:15 – Mátrafüred, Béke utca
Cél: Kékestető

Minden célba érkezo egyedi 

érmet kap!
”

2018. június 2.

www.futanet.hu

A tökéletes gyomirtó

Gyomirtásra olyan terméket kell keresni, amely biz-
tosítja a kukorica, tartós gyommentességét, ezál-
tal megakadályozza a gyomok víz- és tápanyagpa-
zarlását, ugyanakkor kedvező árának köszönhetően 
a költségtakarékosságot is segíti. 

Az FMC-Agro Hungary Kft. megfelelő megoldást 
kínál a gyomok elleni küzdelemben a Diniro Gold 
nevű kukorica gyomirtó csomag-
jával, amely 5 hektár kezelésre 
elegendő. A csomag összetevői 
a 2,4 kg Diniro (nikoszulfuron 
+ proszulfuron + dikamba) 
és a 10 liter Successor T 
(petoxamid + terbutilazin) kiegé-
szítve a 2,5 liter Superspray 
hatásfokozóval. A Diniro haté-
kony a már kikelt gyomok ellen, 
míg a 2 l/ha Successor T ható-
anyagai több hetes tartamhatást 
biztosítva gátolják a gyomok csírázását és újrakelését 
azáltal, hogy a kijuttatás után lehulló csapadék a ha-
tóanyagokat bemossa a talajba. 

A kombináció hatékony a legtöbb, kukoricában előfor-
duló gyom ellen. A magról kelő gyomok (csattanó masz-
lag, libatop fajok, disznóparéj fajok, keserűfű, parlagfű, 
selyemmályva, varjúmák, napraforgó árvakelés, kakas-
lábfű, muhar-, kölesfajok stb.) mellett több, évelő gyom 

ellen is kitűnő hatékonysággal rendelkezik (pl.: mezei 
acat, apró szulák, fenyércirok stb.). Meg kell jegyez-
ni, hogy az évelő gyomok, a napraforgó árvakelés és 
a szerbtövis esetében a hatása csak a már kikelt, kihajtott 
egyedek ellen érvényesül. Abban az esetben, ha a gyo-
mok már kicsíráztak, de még nem keltek ki, várjunk a per-
metezéssel, mert így sem a csírázásgátló sem a levélen 
keresztüli hatás nem tud érvényesülni. 

A Diniro Gold-ot a kukorica 
3-6 leveles, magról kelő kétszi-
kű gyomok 2-6 leveles, magról 
kelő egyszikűek 1-3 leveles ál-
lapotában kell kijuttatni. Mezei 
acat tőlevélrózsás állapotban 
a legérzékenyebb a gyomirtó-
ra. Kedvező hektárköltségének 
és igen széles gyomirtó spekt-
rumának köszönhetően kitűnő 
megoldás a kukorica állomány-

ban történő gyomirtására. Hosszú tartamhatása 
miatt, nincs gond a terület újra gyomosodásával sem.

Diniro Gold, egy gyomirtó mindenkinek, 
aki tudja, hogy váltani kell!

Öt hatóanyaggal a tökéletes eredményért 
(Telekgerendás)

További információ:
Lécz István  

06-20/286-9890
www.fmcagro.hu


