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VÉRADÁS
TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
Kecskemét, Koháry István krt.
augusztus 13. hétfő 08:00 – 18:00 
augusztus 14. kedd 08:00 – 16:00
augusztus 15. szerda 08:00 – 14:00
augusztus 16. csüt. 08:00 – 18:00 
augusztus 17. pént. 08:00 – 13:00 
augusztus 21. kedd 08:00 – 16:00 
augusztus 22. szerda 08:00 – 14:00 
augusztus 23. csüt. 08:00 – 18:00 
augusztus 24. pént. 08:00 – 13:00 
augusztus 27. hétfő 08:00 – 18:00 
augusztus 28. kedd 08:00 – 16:00 
augusztus 29. szerda 08:00 – 14:00 
augusztus 30. csüt. 08:00 – 18:00 
augusztus 31. pént. 08:00 – 13:00

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Kiskőrös, Petőfi tér 4. 
augusztus 14. kedd 09:00 - 13:00
augusztus 15. szerda 09:00 - 13:00

TESCO 
Kiskőrös, Kossuth Lajos út 61.
augusztus 15. szerda 14:30 - 17:00

DAKK Zrt.
Kecskemét, Csáktornyai utca 4. 
augusztus 21. kedd 10:00 – 13:00 

REPTÉR
Kecskemét, Reptéri út 3.
augusztus 23. csüt. 08:00 – 13:00

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Tiszakécske, Kossuth Lajos 
utca 40.
augusztus 28. kedd 13:00 - 17:00
augusztus 29. szerda 09:00 - 13:00

www.veradas.hu

• NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR
Az idén is több kézműves tábort szerveznek, színes programokkal, délelőtt 
és délután is egy-egy foglalkozással, és sok játékkal az udvarban.
Időpont: augusztus 27-31.
Részvétel 6-12 éves korig. Részvételi díj: 17.000,-Ft

Kecskemét, Serfőző u. 19.
Tel.: 76/327-203 , www.nepiiparmuveszet.hu

NÉPI IPARMŰVÉSZETI 
GYŰJTEMÉNY

KAMERA FAMÍLIA 
KREATÍV FOTÓPÁLYÁZAT
Kamera Família néven, „A CSALÁD” témában kreatív fotópályá-
zatot hirdet a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház a megye általános iskoláinak alsó tagozatos diákjai részére.
Fényképezd le! Írj róla! Küldd el! 
A pályázatra szánt fényképeket A/5 méretben, fotópapírra 
nyomtatva várják. Azt kérik, minden pályázó írja meg kézzel – 
legfeljebb A/5 méretben –, hogy a megörökített nyári, családi 
pillanat miért kedves és fontos!

A fotókat – postai úton vagy személyesen a Bács-Kiskun Megyei 
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címére várják: 6000 
Kecskemét, Reile Géza utca 22.
Beküldési határidő: 2018. szeptember 17., hétfő

A pályázatra beérkezett fényképeket szakértő zsűri bírálja el. 
A legjobbnak ítélt képek készítői egy, a fotókból rendezett tárlat 
megnyitója keretében, értékes díjakban részesülnek. A nyeremé-
nyek között szerepel élménypark és élményfürdő belépő, valamint 
különféle összegű kultúra utalvány.

A programot a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület fenntartásában 
működő Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 
valósítja meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

További információ és jelentkezési adatlap kérhető: 
eselyteremtes.bacs@gmail.com e-mail címen vagy a +36 20 332 
3850-es és a +36 20 310 1850-es telefonszámokon.

SZÓRAKATÉNUSZ 
SZÜNIDEI PROGRAMOK 

augusztus 14-17. kedd-péntek 
10:00-12:00 Agyagozás

augusztus 18. szombat 10:00-
12:00 és 14:30-16:30 Agyagállatok

augusztus 25. szombat 10:00-
12:00 és 14:30-16:30 Batikolás

augusztus 25. szombat 10:00-
16:30 Társasjáték nap

Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
www.facebook.com/szoraka

Tel.: 76/481-469

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
A Kecskeméti Fürdőben megrendezésre kerülő 
programok, rendezvények, sport események.

augusztus 18-20. szombat-hétfő 14.00-18.00
Augusztus 20-i hosszú hétvége 
Helyszín: Kecskeméti Fürdő/Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark

augusztus 19. vasárnap 14.00-18.00
Augusztusi családi nap 
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

augusztus 25. szombat 14.00-18.00
Nyári hétvégék
Helyszín: Kecskeméti Fürdő/Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark

augusztus 26. vasárnap 10.00-18.00
Nyárbúcsúztató Retro Party 
Helyszín: Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

www.kecskemetifurdo.hu 
Kecskemét, Csabay Géza körút 5.

Telefon: +36 76 500-320

AUGUSZTUSI KÖNYVBÖRZÉK 
az Álomfogó Alapítvánnyal az AranyJános 
Művelődési Központban
Időpontok:  augusztus 20. hétfő  Kipakolós börze 
augusztus 25. szombat

Egész augusztusban akciós útikönyvekkel várnak 
mindenkit!
Használt könyvek egységesen 200 Ft, új könyvek 
400 Ft, akciós könyvek 100 Ft adomány ellenében 
vihetőek el. 

július 28.  és augusztus 31. között
A Szunyoghy-ak című kiállítás Bozsó János 
festőművész emlékére.
Helyszín: Arany János Művelődési Központ 
emeleti kiállító termében. (Tiszakécske, Béke u. 
134.)

augusztus 4-20-ig
A Tiszakécskei Képzőművészeti Alkotótábor 
kiállítása az Akotók Házában (Tiszakécske, 
Kossuth u. 50.)
A kiállítás megtekinthető: keddtől-szombatig 
10-16 óráig
info: tiszakecskekultura.hu
Kiállító művészek: Bardócz Lajos, Giovanni 
Faini, Gyalai Béla, Nemes István, Németh József, 
Norbert Mayerhofer, Pierluigi Cattaneo, Skultéti 
Árpád, Stefania Zorzi, Szunyoghy András, Tömpe 
Emőke, Vitos Hajnal

augusztus 19. vasárnap 19 óra
Ókécskei Zenés Esték
Orgona- és fuvolamuzsika a stílusok és műfajok 
sokszínűségében. A svájci muzsikus házaspár 
Olivier Eisenmann és Verena Steffen ismét 
Tiszakécskén!
Helyszín: Tiszakécske, Református Templom

augusztus 20. hétfő
Tiszakécske Sportcentrum mögötti szabadidőpark
SZÍNPADI PRODUKCIÓK
14:00 Zenés Musical Műsor Solti Ádám, Egyhái 
Géza és Katona Klaudia közreműködésével
15:00 Baron Mantis
16:00 Happy Gang
17:00 Nene, a Dal 2018 döntőse
18:00 Pázmándi Akusztik
20:00 Szikora Róbert és az R-Go
kb. 21:30 Zenés tűzijáték
Kísérő programok: az 
Álomfogó Alapítvány Könyv-
börzéje, kirakodó vásár, 
légvár, büfék, a Boglárka 
Hagyományőrzó Egyesület fajátékai

A Millenniumi Emlékparkban: 
18:00 Szent István-napi ünnepi megemlékezés 
az új kenyér megáldása és megszentelése, városi 
kitüntetések, díjak átadása.

További részletek: www.tiszakecske.hu

TISZAKÉCSKEI PROGRAMOK
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Augusztus 18. szombat
EZEREGY CSILLAGOS ÉJSZAKA
Közösen kimegyünk a  B. Bognár  tanyára, ahol 
az est folyamán szakember segítségével megis-
merjük az éjszakai égboltot. Napnyugta előtt 
sétálunk a Bikatorok tanösvényen, majd előadást 
hallgatunk a csillagokról. Besötétedés után csil-
lagászati távcsővel figyeljük meg a Holdat, a 
Jupitert és a Szaturnuszt,  valamint  galaxisokat, 
planetáris ködöket.
Az est romantikáját a hullócsillagok adják. 
A program körülbelül 4-5 órás.
Találkozó: 18:00, Soltszentimre, Hősök tere 
(központ)
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 
600 Ft, családi 2000 Ft
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezési határidő: augusztus 11.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 
+36704118445, kolonvilag@kolon-to.com 

Augusztus 25. szombat
KENUS VÍZITÚRA MÁRTÉLYON
A holtág vizén evezve madarászhatunk 
Mártélyon. Mentőmellényt minden résztvevőnek 
biztosítunk. Kenuk csak korlátozott számban 
állnak rendelkezésre, ezért előzetes bejelentke-
zést kérünk. A program fakultatív folytatása lehet 
a délutáni gyalogtúra.
Találkozó: 9:00, a mártélyi strand parkolójában
Részvételi díj: felnőtt 1600 Ft, diák és nyugdíjas 
1000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu

Augusztus 25. szombat
GYALOGTÚRA A MÁRTÉLYI TISZÁNÁL
A mártélyi Tisza vadregényes ösvényein túrázunk 
szombat délután. A délelőtti kenutúra fakultatív 
folytatása.

Találkozó: 13:30, a mártélyi strand parkolójában
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 
600 Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu 

Szeptember 8. szombat
A CSODASZARVAS NYOMÁBAN – 
SZARVASBŐGÉS ÉS CSILLAGLES AZ 
ŐRJEGBEN
Az Őrjeg a Duna egykori medrében kialakult 
hatalmas mocsárvilág maradványa. A környező 
erdők gazdag nagyvad állománnyal rendelkeznek. 
Nyár végén, ősz elején megkezdődik a szarvas-
bikák nászra hívó bőgése. A túra során kis szeren-
csével ennek is fültanúi lehetünk, majd a csillagos 
ég csodáiban gyönyörködünk.

Találkozó: 17:30, a Császártöltés melletti egykori 
Csala Csárda parkolójában
GPS: 46°27’31,73”É; 19º11’31,71”K

Információ, jelentkezés: Agócs Péter, +36 
30/4884-587

A részvétel ingyenes.

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

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

Augusztus 19. vasárnap
Egész nap megtekinthető a 
Mezőgazdasági gép- és járműki-
állítás a Szabadság téri parkban
Kirakodó vásár, könyvtári infor-
mációs sátor, kézműves foglal-
kozás, mini vidámpark, büfé az 
Iskola-tónál.

09:00-20:00 Expo kiállításai 
megtekinthetők a Polyák Imre 
Sportcsarnokban

09:00 IV. Testvér települései 
labdarúgó kupa 
Helyszín: Lázár Bence 
Lajosmizsei Labdarúgó Sport-
centrum

09:00 CSALÁDI FŐZŐNAP 
MEGNYITÓJA
Helyszín: Iskola-tó
Bográcsos főzőverseny
Bogárcsban készített ételek 
versenye
A zsűri elnöke: Benke Laci 
bácsi
Megnyitó és nevezés: 9 órakor
Pogácsasütő verseny
Bármilyen sós süteménnyel 
lehet nevezni
A zsűri elnöke: Kiss Zoltán
Nevezés: 10-12 óra között

09:30 Új kenyérért hálaadó 
úrvacsorás istentisztelet a 
Református Templomban
10:00 Veterán motoros 
kiállítás és túra
Helyszín: Iskola-tó 
Vendégvárás: 08:30-tól

10:00 Budapest Marching 
Jazz Band Együttes interaktív 
előadása
Helyszín: Iskola-tó

11:00 "Táncoljunk együtt a 
feledés ellen" Szenior örömtánc 
Ildikóval. 
Helyszín: Iskola-tó

13:00 Dokk Stúdió Bor'la 
Bor együttesének koncertje. 
Helyszín: Iskola-tó

14.00 Bogárcsos Főzőverseny 
és Pogácsasütő verseny ered-
ményhirdetés
15:00 Lajosmizsei Helytörté-
neti mustra
Helyszín: Régi Városháza

16:00 Dance For Art Tánc-
stúdió show tánc műsora 
Helyszín: Iskola-tó

16:30 Lajosmizsei Kutya-
kiképző-iskola bemutatója. 
Helyszín: Iskola-tó

18:00 Élő Dínó Show - inte-
raktív bemutató
Helyszín: Iskola-tó

19:00 Republic zenekar 
koncertje 
Helyszín: Iskola-tó

21:00 Rulett együttes utcaze-
néje Helyszín: Iskola-tó

Auguszus 20. hétfő
Mezőgazdasági gépkiállítás a 

Szabadság téri parkban egész 
nap

08:00 Szent István király 
ünnepi szentmise a Szent Lajos 
Római Katolikus Templomban

09:00-19:00 Expo kiállításai 
megtekinthetők a Polyák Imre 
Sportcsarnokban
14:00 "Hogyan tudunk a 
múltunkra jövőt építeni" - 
testvér-települési konferencia
Helyszín: Művelődési Ház 
Díszterem

16:00 Szent István emlékmű 
koszorúzása a Művelődési Ház 
előtt

16:30 Augusztus 20-i Városi 
Ünnepség a Polyák Imre Sport-
csarnokban
Ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Adonyi Lajos alpolgár-
mester
"Mert kell egy ország" című 
műsor R. Kárpáti Péter színész 
közreműködésével
Szakmai kitüntető díjakat, 
környezetvédelmi díjakat és 
elismerő oklevelet ad át: Basky 
András polgármester

18:00 Lajosmizse Expo kiál-
lítóinak díjazása, a szavazás 
eredményhirdetése

18:30 Szent István király 
ünnepi szentmise a Szent Lajos 
Római Katolikus Templomban

Augusztus 21. kedd
17:00-tól Kirakodó vásár 
Helyszín: Iskola-tó

18:30 Argos Kutyaiskola és 
Bűnmegelőzési Kutyás Klub 
Kecskemét Engedemességi 
bemutató 
Helyszín: Iskola-tó

19:00 Dokk Stúdió BMV 
Énektrió produkciója 
Helyszín: Iskola-tó

20:00 Ezeregy év - törté-
nelmi tánc-show Experidance 
produkció 
Helyszín: Iskola-tó
21:30 Tűzijáték 
Helyszín: Iskola-tó

Augusztus 25. szombat
09:00 Varga Iván Emlékver-
seny (asztalitenisz) a Polyák 
Imre Sportcsarnokban

Augusztus 26. vasárnap
17:00 Mészáros János Elek 
magánénekes, a 2012-es 
Csillag Születik győztesének 
jótékonysági koncertje
Helyszín: Lajosmizsei Refor-
mátus Templom

További információ: 
www.lmizsekultura.hu, 

www.facebook.com/
lmizsekultura

Tel.: 76/555-053

XXV. LAJOSMIZSEI 
NAPOKJELET HAGYNI - 

Nemzetközi Grafikai 
Alkotótábor kiállítása
Kiállítás helyszíne: 
Petőfi Sándor Emlékház ( 
Kiskunfélegyháza, Petőfi 
Sándor utca 7. )
Megtekinthető: 2018. 
szeptember 29-ig kedden 
és szombaton 9-13 óráig, 
csütörtökön 9-13 óráig

Közös kenyérsütés
Legyen közös az ünnep! 
Süssünk együtt kenyeret!
2018. augusztus 20-án 12 órától közös kenyérsütésre 
várnak minden érdeklődőt a város kemencéjéhez.
A kenyérhez szükséges alapanyagokat a szervezők 
biztosítják.

Jelentkezni augusztus 15-ig lehet a Petőfi Sándor 
Művelődési Központban személyesen vagy a 
06-78-312-315-ös telefonszámon.
Szervezők: Kunság-Média Nonprofit Kft.; 
Kiskőrösi Szlovákok Szervezete; Kiskőrös Város 
Önkormányzata

Kiskőrös Város 2018. augusztus 20-i ünnepsége
Tisztelettel meghívják Önt és kedves családját 
az államala-
pítás évforduló-
jának tiszteletére 
rendezett ünnepi 
megemlékezésre.

09:00 Ünnepi 
szentmise 
a katolikus 
templom melletti 
téren (eső esetén 
a templomban)
10:00 Ünnepi 
beszédet mond: 
Font Sándor 
országgyűlési 
képviselő
10:30 Ünnepi műsor

• kenyérszentelés
• boráldás
• szózat

További információ: www.kiskoros.hu

KISKŐRÖSI PROGRAMOK
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augusztus 19. vasárnap
9:00 – 20:00 Virágok útja 
kiállítás – Városháza Díszudvar
11:00 Virágkötészeti verseny – 
Városháza Díszudvar
19:00 Kecskeméti Szimfoni-
kusok 650 éves Kecskemét 
előadás – Nagyszínpad
20:30 Penge Benge Jazz Band 
Nagyszínpad
22:00 SkyBaby Stage – Jazz Jam

augusztus 20. hétfő
9:00 – 20:00 Virágok útja 
kiállítás – Városháza Díszudvar
11:00 Desszertbor bemutató 
hölgyek (és urak) részére – 
Városháza Díszudvar
17:00 Magyarok Kenyere 
ünnepség
18:00 Bács-Kiskun megye test-
vérmegyéi néptáncbemutató: 
Kárpátalja, Temesvár, Vajdaság
19:00 Színes szőttes nemzetközi 
táncműsor: görög, lett, olasz, 
bolgár, török – Becherovka Stage
20:30 Hungarikum a javából, 
operettgála, sztárvendég: 
Oszvald Marika, Nagyszínpad
22:00 Tűzijáték
22:30 SkyBaby Stage – Stereo 
Swing

augusztus 21. kedd
9:00 – 20:00 Virágok útja 
kiállítás – Városháza Díszudvar
11:00 Nemzetközi Rózsa-
hölgy találkozó, díszvendég 
Bánfalvi Ágnes színművésznő 
-Városháza Díszudvar
17:30 Kecskeméti Nótások 
Barátok Köre – Nagyszínpad
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
19:00 Prímás Párbaj
22:00 SkyBaby Stage Bács-
Kiskun megyei jazz-swing-blues

augusztus 22. szerda 
9:00 – 20:00 Virágok útja 
kiállítás – Városháza Díszudvar
10:00 – 20:00 Teakóstoló
15:00 Tánczos Péter Univer 
Táncegyüttes 40 éves évfordu-
lója – Nagyszínpad
17:30 Kecskemét Térségi Telepü-
lések Gálaműsora – Nagyszínpad
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
19:00 Orgonazenekar – nyáresti 
orgonakoncert

20:30 Bács – Kiskun megyei tehet-
ségek musical estje Nagyszínpad
22:00 SkyBaby Stage – Bács-
Kiskun megyei jazz-swing-blues

augusztus 23. csütörtök
17:00 Underdog Nagyszínpad
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
18:30 Hírös Vacsora
19:00 Nova Prospekt Nagyszínpad
20:30 Auchan bemutatja: Nagy 
Feró és a Beatrice
22:00 Milagro – Santana Tribute 
zenekar, Becherovka Stage
22:00 SkyBaby Stage – Bács-
Kiskun megyei jazz-swing-blues

augusztus 24. péntek
15:00 Hírös7 Extrém sportnap: 
BMX, parcour, freestyl, boksz, 
kerékpár, tollas, kosár
17:00 Molnár Gitár Band 
Becherovka Stage
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
20:00 Summer Hits Party DJ 
Smashsel az elmúlt évek legna-
gyobb slágereivel

augusztus 25. szombat
650 ÉVES KECSKEMÉT
14:00 Törpekecskék bemutatója
15:00 Molnár Gitár Band Kecs-
kesajtok bemutatója
16:00 Őrségváltás – Kossuth 
Örmény-Bolgár-Roma nemzeti-
ségek – Becherovka Stage
18:00 Német nemzetiség táncos 
felvonulása
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
18:30 Közös kecsketejivás
19:00 Balog Brigi Nagyszínpad
20:30 SMP bemutatja Sheyla 
Bonnick Sounds of Boney M a 
nemzetiségek támogatásával
22:00 SkyBaby Stage Bács-
Kiskun megyei jazz-swing-blues

augusztus 25. szombat
HÍRÖS VÁGTA
A Rudolf kertben a rendezvény 
ingyenes a 650 éves évforduló 
alkalmából
10:30 Hírös Vágta felvonulás 
kecske fogattal Rudolf kert – 
Főtér – Rudolf kert
12:00 Kecske fajták kiállítása
12:30 Kishuszár Vágta előfutamok
13:30 Hírös Vágta előfutamok
14:30 Hírös Fogat Vágta előfutamok

15:00 Kecske fajták felvezetése
15:30 Huszárbandérium 
karüsszel bemutatója
16:00 Kecskefutam
16:30 Kishuszár Vágta döntő
16:30 Hírös Vágta Döntő
17:00 Fogat Vágta
17:30 Eredményhirdetés

augusztus 26. vasárnap
13:00 Nők a Nemzet jövőjéért 
felvonulás, süti sütő verseny, 
stb. Nagyszínpad
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
19:30 Delhusa Gjon
20:00 Görög táncház
21:00 SkyBaby Stage: Ritmo de 
la Pampa
22:00 Nyárbúcsúztató tábortűz-
gyújtás

CSALÁDOK ÉVE 
GYERMEKPROGRAMOK 

Naponta 10 és 19 óra között 
„RÁD HAGYOMÁNYOZOM” 
– generációk közötti együttmű-
ködés baba-mama sarok a “0” 
km kőnél

augusztus 20. hétfő
10:00 Lánchíd mazsorett csoport 
– „0” km kő
10:30 Baba mama jóga – „0” 
km kő
16:00 Kosárfonás gyermeke

augusztus 21. kedd
10:00 Baba masszázs
16:00 Csipkeverés

augusztus 22. szerda
11:00 Maminbaba – hordozós 
latin fitness
16:00 Rongybaba készítés, kard-
faragás

augusztus 23. csütörtök
10:00 Tanácsadás: anyatej, 
kecsketej, szoptatás, gyermek-
hordozás
16:00 Házitészta készítés a 
nagyival

augusztus 24. péntek
10:00 Babaápolás a Biolával
16:00 Szövés-fonás

augusztus 25. szombat
10:00 Babahuncurka mondó-
kázás
16:00 Bábkészítés nemezelés

augusztus 26. vasárnap
10:00 650 éves hagyományos 
rétes sütés a nagyival (köles, 
tökös, mákos, káposztás, almás)
13:00 Süti-sütőverseny
15:00 Süti-sütőverseny ered-
ményhirdetés
17:00 Babakocsis, gyermekmo-
toros felvonulás
17:30 Mózeskosár körbejár
17:45 Hírös Néptánc Tanoda 
néptáncbemutatója
18:00 650 db rétes kínálása 

VIRÁG-ÉS 
RÓZSAKIÁLLÍTÁS

augusztus 18. szombat
18:00 ”Kertköszöntő”
A köszöntőben közreműködik: 
Palotás József
„Virágos Kecskemétért” díj 
átadása Hírös Kertész Egyesület
Lakó Sándor Kamarazenekar 
rövid műsora.
Zárás 20.00 órakor

augusztus 19. vasárnap
10:00 Virágkötészeti verseny 
(közben kellemes zenét biztosít 
a Rózsa-Duó páros)
Horváth Lászlóné Kovács Terézia 
gyógynövény és tea bemutatója 
„Ehető virágok” címen
Kiemelt vendégeink, zsűri 
tagjaink: Dr. Podmaniczky 
Erzsébet, Petres Emőke, 
Dömötör Zsuzsanna, Ladics 
Monika, Gyenes Szilvia, 
Szőllősi Mátyás, Boros Attila
Este: Barátok Együttes előadása

augusztus 20. hétfő
Nyitástól – zárásig Rózsa sátor 
és Homoki Varázskert sátor 
működik
18:00 „Gyertyafényes Szent 
István köszöntő, tárogató est” 
(Szabó Sándor tárogató művész 
előadásában).

augusztus 21. kedd
Mák Kornél alpolgármester 
köszöntője
14:00 Rózsahölgyek találkozója
Díszvendég: Bánfalvy Ágnes 
Színművésznő
„Tapas bemutató” gasztronó-
miai program támogatójegy 
1000.-Ft
„Hölgyek bora” borbemutató és 
kóstoló
18:00 Corchidea Együttes 
„Szirmok szárnyán” című 
előadása
Kiemelt vendégeink: Batthyány-
Schmidt Margit – Magyar Női 
Unió elnöke

augusztus 22. szerda
„Gyógyító Rózsák Faluja” Nak 
község bemutatkozása Rácz Róbert 
polgármester közreműködésével.
Egész nap: Radics Sándor cite-
raművész élő játéka
Hírös Kertész Egyesület – 
Kertészeti Szakmai Nap

www.hiros7.hu

HÍRÖS7 FESZTIVÁL
Fergeteges programokat kínál az idei Hírös7 Fesztivál, mely augusztus 19-26. között kerül megrendezésre.

PROGRAMOK

KATONA 
JÓZSEF 

SZÍNHÁZ

2018/19. 
SZÍNHÁZI ÉVAD

NAGYSZÍNHÁZ
Mikszáth - Szente - Galambos - 
Juhász: A BESZÉLŐ KÖNTÖS 
- musical

Goldoni: NYARALÁS - komédia

Verdi: TRAVIATA - táncszín-
házi előadás

Francis Veber: Balfácánt 
vacsorára - vígjáték

W. S.: OTHELLO, A NÉGER 
MÓR - dráma

Agatha Christie: ÉS MÁR 
SENKI SEM, AVAGY TÍZ 
KICSI NÉGER - krimi

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

David Seidler: A KIRÁLY 
BESZÉDE - dráma

Somogyi Gy. - Eisemann M. - 
Zágoni I.: FEKETE PÉTER 
- operett

GYERMEKELŐADÁSOK
Grimm meséje nyomán: Jancsi 
és Julis - mesejáték

Donizetti - Mozart - Rossini 
- Németh: OPERAMESE - 
táncos mesejáték

OSZTÁLYTEREM SZÍNHÁZ
Réczei Tamás: 
OSZTÁLYELSŐ 

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

Arthur Miller: Az ügynök 
halála - dráma

Bertolt Brecht: BAAL - színmű

Leonard Gershe: A pillangók 
szabadok - romantikus vígjáték

TOVÁBBRA IS MŰSORON: 
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 
KŐMŰVES KELEMEN

A KÉPZLET BETEG
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

NÉGYHANGÚ OPERA
APÁTLANUL (PLATONOV)

VÁNYA BÁCSI
A JÁTÉK VÉGE

KLAMM HÁBORÚJA

Bérletezés a szabad helyekre: 
2018. augusztus 21-től.

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

www.kecskemetikatona.hu
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HŐSÉGRIADÓ
Házi kedvenceinket is hőguta fenyegeti

Az állatvédők gyakran találkoznak a lakosság által rövid láncra 
kikötött, árnyéktól mentes helyen, megfelelő mennyiségű – friss 
ivóvíz nélkül tartott kutyákkal.

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

Az Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján a nagy nyári káni-
kulában aggódó állatbarátok körében rendszeres téma a tűző napon 
kikötött, víz nélkül tartott állatok számára történő segítségkérés. 
Seres Zoltán, egyesületi elnök szerint gyakran felejtenek kertben, 
udvaron egy – két napig (vagy tovább is) emberek házi kedvenceket. 
Van, hogy élelem – ivóvíz nélkül szenvednek az állatok. A kániku-
lában a kedvencek mellett gazdasági célú háziállatokra is fokozot-
tabban oda kell figyelni. Ne csak a saját állatainkat óvjuk, figyeljünk 
oda a szomszéd portán tartott állatokra is.

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

Az Orpheus Állatvédő Egyesület 4 legfontosabb tanácsa kutyák 
kánikulában történő tartásához:
– a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb 
sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük,
– állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás 
elől szabadon el tud bújni,
– kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet 
kell biztosítani,
– házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban (még nyitott 
ablaknál se), hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe 
szökhet.

A nagy nyári magas hőmérsékletet könnyebben átvészelik házi 
kedvenceink, ha hűvös helyen készítünk kuckót számukra. Fontos 
a napjában többször újratöltött vizes tál. Ha módunkban áll nedve-
sítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne kívánjunk tőle 
“csúcsteljesítményt”. A nagy nyári melegben egy autóban 5-10 perc 
alatt 60 fokra is felugorhat a levegő hőmérséklete, ami a bent tartóz-
kodó élőlények számára hosszabb távon végzetes lehet. A lakásban a 
sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvészelését.

Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a 
nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, 
a baj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta is. Nyári kánikulában az 
oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendsze-
rint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az 
állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben. A házi-
állatokért a gazdák a felelősek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető 
lehet az állatok szenvedtetése és pozitív élményekkel élhető át a 
nyári forróság.

Orpheus Állatvédő Egyesület

"VIRÁGOS KEREKI PORTA DÍJ" 
"RENDEZETT, PARKOSÍTOTT 

KEREKEGYHÁZÁÉRT DÍJ"
Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatása mindenkire jó hatással van. A verseny célja a tele-
pülési virágfelületek növelése a lakosság és a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a környezetkultúra 
fejlesztése, ill. a lakosság szemléletformálása és ezáltal a rendszeres közterület-gondozási hozzáállás javítása. 

Várják a jelentkezőket, akik házukat, kertjüket érdemesnek tartják a megmérettetésre. Szívesen fogadják 
azt is, ha valaki nem a saját, hanem más portáját ajánlja a bizottság figyelmébe, és amennyiben még nem 
jelentkezett annak tulajdonosa, akkor felkérik e nemes versengésben való részvételre.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
• Virágos családi ház: "Virágos Kereki Porta Díj"
• Virágos intézmény, üzlet, telephely, vagy gazdálkodó szervezet: "Rendezett, parkosított Kerekegyházáért Díj"

A versenyre a jelentkezési lap kitöltésével lehet nevezni, melyet 2018. augusztus 21-ig a Polgármesteri 
Hivatal titkárságára kell eljuttatni, vagy az alábbi e-mail címre elküldeni: kerpolhi@kerekegyhaza.hu. 
A jelentkezési lap átvehető a titkárságon, vagy letölthető a www.kerekegyhaza.hu honlapról. 
A jelentkezési laphoz kérik mellékeljenek a pályázni kívánt területről készített fotót, max. 5 db-ot vagy jpg 
formátumú képet. A borítékon kérik feltüntetni a pályázott kategóriát.

Az elbírálásnál különös figyelmet fordítanak a közterületi növénykiültetés településképi megjelenésére, kiala-
kítására, a növények mennyiségére, gondozottságára és 
esztétikai hatására, a nevezett ingatlan környékének tisztasá-
gára, az ingatlan előtti közterületek ápoltságára.

A pályázatok kiértékelését a Városfejlesztési Bizottság végzi. 
A verseny legjobbjait kerámia emléktáblával és oklevéllel díjazzák. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az őszi KerekFeszten 
kerül sor, melyről a pályázók külön értesítést kapnak.

További információ: www.kerkegyhaza.hu

A KOMÁROMI KISLEÁNY LETT 
MAGYARORSZÁG TORTÁJA

A Komáromi kisleány lett idén Magyarország tortája, míg a Magyarország cukormentes 
tortája verseny nyertesének a Három kívánság elnevezésű tortát választották – jelentették 
be július 31-én Budapesten.

Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestületének társelnöke elmondta: céljuk, hogy 
újításra ösztönözzék a cukrászokat, így mindig csak 
új recepteket várnak. Fontos, hogy a torta egészséges 
alapanyagokból készüljön, és hogy valamilyen módon 
köthető legyen Magyarországhoz.

A Komáromi kisleány elnevezésű tortát a Jánoska 
Cukrászda cukrásza, Sztaracsek Ádám készítette. A torta 
mézes-diós tészta alapú, van benne körte, csokoládé, 
vaníliás krém, fahéj és gyömbér.

Bechmann György, a Magyarország cukormentes tortája 
verseny zsűrijének elnöke hozzátette: az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestülete által idén hetedik alkalommal 
meghirdetett versennyel azt szeretnék ösztönözni, hogy 
azok számára is készüljön jó minőségű sütemény, akik 
nem fogyaszthatnak cukrot. A cukormentes tortánál 
kiemelt szempont a szénhidráttartalom és a kalóriaérték is.

A Magyarország cukormentes tortája verseny élén 
végzett tortát a Nándori Cukrászda készítette. A Három 
kívánság nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér lisztet. 
Három domináns összetevője a chia magos-diós mandulapiskóta, a meggy és a 
darabos túró. A torta frissességét a pikáns citromlé fokozza, míg a tetejét édes hab borítja.

A sajtótájékoztatón a Szent István-napi kenyeret is bemutatták. Mint Septe József, a Magyar Pékszövetség 
elnöke elmondta, a Magyar Pékszövetség termékversenyén a szakmai zsűri döntése alapján a fehérkenyér 
kategória nyertese, egyben 2018. Szent István-napi kenyere a Várhegyi Deres lett. A Kurdy Family Pék 
Kft. fejlesztése friss kovásszal készül, 12 órás érlelelési folyamat eredménye, cipó formájú, ropogós búza-
kenyér, egy csipet kukoricával és egyedi metszéssel.

Augusztus 20. alkalmából idén is három – a legjobb búza-, rozs- és innovatív kenyér – kategóriában 
hirdettek versenyt. A másik két kategória nyertesei a Magyar Ízek Utcája rendezvénysorozat megnyitóján, 
a Várkert Bazárban debütálnak augusztus 7-én.

A két tortát és a Szent István-napi kenyeret először augusztus 18-án, 19-én és 20-án a Magyar Ízek Utcáján 
lehet megkóstolni.

MTI

MTI Fotó: Mohai Balázs



6 2018. augusztus 13.HÍRÖS

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 l . :  +36 70 686 5151

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

NYÁRLŐRINCEN Póka i  ú tná l 
15HA szántó fö ld  70.000Ft /HA 
összegér t  bérbeadó.  Te le fon-
szám:  +36 970 5099 

RÁVÁGY tér i  magasfö ldsz in t i ,  
54m2-es ,  e rké lyes ,  ny í lászáró-
cseré l t ,  fe lú j í to t t  fü rdőszobás , 
gáz  konvektoros ,  közepes  á l lapo-
tú  lakás  e ladó.  I rányár  :  16 ,9M Ft 
+36 70 670 9269 

KECSKEMÉTEN 81m2-es ,  2  szo-
bás  csa lád i  ház  2  mel léképü le t-
te l ,  538m2-es  te rü le ten  ér ték 
a la t t  sürgősen e ladó!  I rányár  : 
17 ,5  M Ft  +36 30 407 3520 

T ISZAALPÁR központ jában 100 
nm-es ré tessütő  működés i  en-
gedé l lye l  rende lkező  ház  e ladó. 
Ár :  9  MFt  Te l :  +36 70 647 1274

KECSKEMÉT Bat thyány  u tca  vé-
gén 41 nm-es 1  szobás ,  gáz fű-
téses  lakás  e ladó.  I rányár :  14,9 
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

KECSKEMÉT,  Bat thyány  u tca  kö-
ze lében 54 nm 2 szobás ,  e rké-
lyes  fö ldsz in t i  fe lú j í to t t  lakás 
e ladó.  I .á r :17,8  MFt .  Te le fon-
szám +36 30 616 0663 

KECSKEMÉT be lvárosában l i f tes 
2 .  em- i  73 nm 2,5  szobás  erké-
lyes  lakás  e ladó.  I .á r :  31 ,95 MFt 
+36 30 616 0663 

KECSKEMÉT be lváros  köze l i  kö-
zepes  á l lapotú  33 nm 2.  em- i 
azonna l  kö l tözhető  lakás  e ladó. 
I .á r :  13 ,9  MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT be lvárosában  
1 .  em- i  106 nm,  nappa l i+3 szo-
bás  igényes  lakás  e ladó.  I .á r : 
37 ,9  MFt  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT V i l lanegyedben,  58 
nm 1+2 fé lszobás ,  gáz fű téses , 
2 .  emele t i  e rké lyes  lakás  e ladó. 
I .á r :  19 ,9  MFt  +36 30 576 4203

KECSKEMÉT Szarkásban,  2878 
nm terü le t te l  60+24 nm,  3+1 
szobás ,  tanya  e ladó.  I .á r :  7 ,9 
MFt  +36 30 576 4203

KERESEK 50-80 fő  e lszá l láso lá-
sára  a lka lmas e ladó ingat lano-
kat  Kecskemét  és  vonzáskörze-
tében.  +36 30 197 6543

Ágasegyháza szé lén  betonúton 
mel le t t  3 ,5  Ha terü le ten  jó  á l la-
potú  tanyás  gazdaság e ladó.  I .á r : 
15 ,9  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT Fe lsőszéktón 2000 

nm ép í tés i  te lek  e ladó,  20 % 

beép í thetőségge l .  I .á r :  11 ,9  MFt 

+36 +36 30 576 9476

TISZAKÉCSKE-T iszabög 2 .111 

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

Ár :  2  MFt   Te l .  +36 70 686 5151

KERESEK kecskemét i ,  jó  á l la-

potú  lakást ,  be fekte tés  cé l já-

ra  20-25 MFt- ig .  Azonna l i  lebo-

nyo l í tás !  +36 30 576 9476

K I A D Ó

TELEPHELYNEK vagy  raktárnak 

k iadó,  550 nm te lken,  120 nm-

es tég la  épü le t .  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 ,  nyara-
ló t  keresek,  ha  e l  szere tné 
adn i ,  keressen:  Te le fonszám:  
+36 70 683 7015

BUDAPESTEN és  Kecskemé-
ten E ladó lakást  keresek.  K i rá ly 
Szabo lcs  Te l . :  +36 70 686 5149

ELADÓ LAKÁST,  HÁZAT kere-
sek 6-25 MFt . - ig  Kecskeméten 
és  környékén!   Te le fonszám:  
+36 70 337 9742

V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádo-
gos  gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú rógé-
pet ,  gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO hegesz-
tő t ,  műszerészesz tergát ,  maró-
gépet ,  kompresszor t ,  inver ter t , 
k is  gépeket .  +36 70 624 5475 

VÁSÁROLNÉK rég i  dunyhákat , 
párnákat ,  hagyatékbó l  megma-
radt  to l lakat ,  ant ik  és   parasz t 
bútorokat .  +36 20 554 5878 

S Z O L G Á L T A T Á S

 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 

 REDŐNYKÉSZÍTÉS,  te l jes  körű 
jav í tás ,  gur tn icsere .  P rec í z 
munka,  kedvező ár .  +36 20 
624 1272,  +36 70 265 6065 

KAPUNYITÓ motorok  jav í tása  
és  táv i rány í tók  pót lása .  R iasz tó 
és  kamera  rendszer  szere lése .  
+36 30 525 7611 

KONYHÁK,  gardróbok méret-
re  kész í tése  kedvező áron.  
a s z t a l o s k e l l @ g m a i l . c o m 
asz ta loske l l / facebook +36 70 
677 2577 

KÖLTÖZTETÉST,  szá l l í tmányo-
zást ,  bútorszá l l í tás t  3 ,5  ton-
ná ig  zár t  rak terű  teherautóva l 
kor rekt  á ron  vá l la lunk.  Te le-
fonszám:  +36 20 314 98 43 

 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 
garanciával ,  gurtn ik  cseré je . 
+36 30 780 94 90 

Á L L A T

 18  hetes Tetra  SL to jóhibr id 
jérce e ladó:  2000 Ft/db.  +36 
20 941 5540 

M E Z Ő G A Z D A S Á G

 TRITIKÁLÉ vetőmagnak e ladó: 
6 .000 Ft/100kgc!  Telefonszám: 
+36 20 941 5540

O K T A T Á S

 OKJ-S Da jkatanfo lyam és  Pe-
dagóg ia i  és  csa ládseg í tő  asz-
sz isz tens ,  Gyógypedagóg ia i  asz-
sz isz tens  képzés  indu l  szep-
tember  e le jén  Kecskeméten, 
ó rák  szombatonként ,  k ido lgo-
zot t  tananyagga l  rész le t f i ze tés i 
lehetőségge l .  +36 30 287 4808 

Á L L Á S T  K Í N Á L

BŐVÜLŐ csapatunkba Bács-K is-
kun és  Pest  megyében,  va la-
mint  Budapest re  ingat lanér té-
kes í tő t  keresünk.  Je lentkezés :  
in fo@simoningat lan .hu 

K IEMELKEDŐ kereset i  lehető-
ségge l  keresünk Nyugat-Dunán-
tú l ra  betan í to t t  do lgozókat .  Net-
tó  kereset  180E és  260E F t   kö-
zöt t .  +36 70 36 60 471 
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KARRIER
"Meséljen magáról!" De mégis mit?! Mennyit, 
milyen hosszan? Ez túl nyílt kérdés! Egyszerre 
ömleszti el a fejed rengeteg dolog, de ugyan-
akkor alig tudsz kinyögni egy-két szót, igaz? 
Mire kíváncsi pontosan az asztal másik végén 
ülő interjúztató? Mit mondj el feltétlen, és mi az, 
amit semmiképp sem? Kiderül cikkünkből!

A "meséljen magáról" kérdés valóban számtalan 
válaszra ad lehetőséget – főleg, hogy legtöbbször 
ilyenkor nem is pontosítanak, hogy most a szabad-
idős tevékenységeinkre és hobbijainkra kíván-
csiak, vagy az egész életünkre úgy általánosan, 
vagy csak a szakmai hátterünkre, tapasztalatainkra. 
A legrosszabb, ami ilyenkor a bőség zavara miatt 
történhet, az egyértelműen az, hogy a munkakereső 
lefagy, lámpalázas lesz, idegessé válik, és ennek 
eredményeképp pedig zavartan, szüneteket tartva, 
dadogva tud csak beszélni – és akkor is csak össze-
függéstelen, félmondatos információkat tud kicsi-
karni magából.

De a jó hír, hogy ez elkerülhető!
Csupán fel kell készülni arra, hogy ezt a kérdést 
nagy valószínűséggel megkapod valamilyen 
formában, hasonló megfogalmazásban, és ha már 
egyszer megkaptad, kellő magabiztossággal és 
tudatos mértékben kell adagolni magadról az infor-
mációkat!

Mire kíváncsiak ilyenkor?
Mégis, mire kíváncsiak a “meséljen magáról” 
kérdésnél az interjúztatók? Mit kell mondani?

Fontos tudni, hogy ezt a kérdést nem véletlenül 
teszik fel ilyen nyíltan. Az is számít, hogy mivel 
kezded el a “mesélést” – hogy számodra mi a 
legfontosabb, hogy mit mondasz el először, ha 
be kell mutatnod magad jövőbeli munkáltatód 
számára! Ahogy már említve is lett, meg kell 
küzdeni a bőség zavarával, és szelektálni, hogy 
mi az, amiről érdemes beszélni – meg azért, nem 
ártana valami keret, szerkezet sem az egésznek, 
hogy ne okozzunk teljes káoszt a tárgyalóteremben. 
Milyen területeket hozz fel?

Szakmai háttér
Mivel egy állásinterjún vagy, és a célod az, hogy 
megkapd a vágyott munkát, így nem is kérdés, hogy 
nem szabad kihagyni azt, miért lennél Te a legjobb 
jelölt erre a posztra – azaz, hogy milyen képessé-
geid, tanulmányaid, tapasztalataid miatt válasz-
szanak téged. 

Itt elmesélheted, milyen profilú cégnél dolgozol 
most, mik a feladataid ott, mennyire tetszik/
nem tetszik ez neked, milyen (adott pozícióhoz 

kapcsolódó) tanulmányokat foly-
tattál/folytatsz, milyen képesítéseid 

vannak, milyen 
további képessé-
gekkel és tudással 

rendelkezel (Office-
használat, jogosítvány, 
PhotoShop ismeret, 
nyelvvizsga, stb.), 

milyen, és mennyi korábbi 
munkatapasztalatod van, milyen 
területeken dolgoztál eddig.

Motiváció, ambíció
Ha már elmesélted azt, miket 
tudsz, és mi az ami mögötted van, 
essen szó arról is, mi szeretnéd, 
hogy előtted legyen! Azaz, arról, 
hogy miért szimpatikus neked az 
adott munkahely/cég és a pozíció, 
mit gondolsz, milyen tudásod és 

képességed tudnád hasznosítani, mi az amiben 
Te válnál többé a cég és a csapat által, és mi az, 
amiben a cég és a csapat válna többé általad. 
Szóba jöhet az is, miért mész el az előző munka-
helyedről – viszont ezt érdemes vagy csak pár 
szóban, vagy nagyon diszkréten szavakba önteni, 
hiszen ha negatívan beszélsz az előző munkál-
tatódról, akkor az esetleges jövőbeli kollégáid 
jogosan gondolhatják azt, hogy róluk is rossz 
képet fogsz majd mutatni, ha valami nem tetszik 
azon a munkahelyen.

Személyiség, szabadidő
Nyilván elsősorban az érdekli a munkáltatót, 
hogy alkalmas vagy-e a pozícióra, és jó munkaerő 
lennél-e, de ettől független még fontos az igazán 
emberi oldalad is megmutatnod, és mesélned 
arról, mit csinálsz, ha nem dolgozol, azaz, mi a 
hobbid – amellett, hogy lehet tényleg érdekli az 
interjúztatót, még fontos információk is kiderül-
hetnek. Ha például hobbiként írsz vagy blogot 
vezetsz, az előny lehet egy marketinges pozíciónál.  
A “filmnézés-zenehallgatás-olvasás” szenthárom-
sága elég sok ember hobbija, így ez viszont nem 
igazán bír különösebb, érdembeli információtar-
talommal. De ha sportolsz valamit, arról szintén 
érdemes lehet beszélni – akár egy szép eredmény, 
akár a sok évnyi kemény munka is lehet egy kis 
plusz pont az interjún.

Hogyan mesélj magadról?
Ne ömlessz hirtelen sok dolgot az interjúztatóra! A 
sok, nagy iramban kapott információ vagy untatni 
fogja, vagy pedig nem tud megfelelően figyelni 
lényegesebb dolgokra. Törekedj arra, hogy
• normál tempóban beszélj!
• ne hadarj!
• használj kerek, egész mondatokat!
•  beszélj választékos szóhasználattal, hogy 

színesebb és izgalmasabb legyen mondandód (de 
ne tűnj túl “műnek”)!

• gesztikulálj, ne csak mereven ülj!
•  és próbálj meg a lehető legtöbb szemkontaktust 

tartani!
Jó, ha figyeled az interjúztató reakcióid: hallgató-
sági szerepben általában a legtöbb ember arcára 
kiülnek az érzelmek, és le lehet olvasni, mikor 
koncentrálnak erősebben, és mikor hallgatnak 
csak fél füllel. Ha úgy látod, lankad az interjúztató 
érdeklődése (és kezdetben lelkesnek, vagy legalább 
semlegesnek tűnt – tehát nem alapból olyan az 
arckifejezése), próbáld meg lezárni az adott témát, 
és kezdj bele valami másba. De ettől ne ijedj meg: 
így is, úgy is végig fognak hallgatni!

Óvatosan bánj a részletekkel! 
Az sem éppen informatív, ha csak címszavakkal 
dobálózol (“itt marketinges voltam, ott pedig érté-
kesítő”), de az sem túl előnyös, ha elkezded rész-
letezni, percről-percre hogyan nézett ki egy napod. 
Ha például a munkaköreidről beszélsz, az arany-
középút valahol ott van, ahol elmondod, milyen 
cégnél voltál, mit kellett csinálnod pontosan, 
milyen feladataid voltak, mi tetszett a munkahe-
lyen, mi nem tetszett, miket tanultál.

Hagyd, hogy belekérdezzenek! 
Valószínűleg azért tették, mert valami érdekelte 
őket veled kapcsolatban, még többet szeretnének 
tudni arról a dologról, vagy épp azért, mert nem 
egészen volt tiszta előttük a kép. Bármelyik eset is 
legyen érvényes, ne azon agyalj, miért kérdeztek 
bele! Ha konkrétan rákérdeztek valamire, akkor 
mellébeszélés nélkül mesélj arról, már egy fokkal 
részletesebben, mint az eredeti monológodban 
– mert nem véletlen kérdezték rá arra az adott 
dologra, ez teljesen biztos!

cvonline.hu

"MESÉLJEN MAGÁRÓL!" – HOGYAN?

www.cvonline.hu

Több mint
6 000 állás-
hirdetéssel

várjuk! 
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