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VÉRADÁS
TERÜLETI VÉRELLÁTÓ
Kecskemét, Koháry István krt. 
szept. 17. hétfő 08:00-18:00
szept. 18. kedd 08:00-16:00
szept. 19. szerda 08:00-14:00
szept. 20. csüt.08:00-18:00
szept. 21. péntek 08:00-13:00
szept. 24. hétfő 08:00-18:00
szept. 25. kedd 08:00-16:00
szept. 26. szerda 08:00-14:00
szept. 27. csüt. 08:00-18:00
szept. 28. péntek 08:00-13:00
szept. 29. szomb. 10:00-15:00
szept. 10. hétfő 08:00-18:00 
szept. 11. kedd 08:00- 16:00 
szept. 12. szerda 08:00-14:00 
szept. 13. csüt. 08:00-18:00 
szept. 14. péntek 08:00-13:00

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kerekegyháza, Szent István 
tér 12.
szept. 14. péntek 13:00-18:00

BICZÓ CSÁRDA
Fülöpszállás,  
Hármaspuszta tanya
szept. 15. szombat 15:00-18:00

Általános Művelődési Központ 
Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.
szept. 18. kedd 09:00-14:00

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Lakitelek, Széchenyi krt. 48/A
szept. 22. szombat 14:00-17:00

www.veradas.hu

IZSÁK
PROGRAMOK

szeptember 19., szerda 
október 3., szerda
október 17. szerda
Szelektív hulladékgyűjtés

szeptember 22., szombat  
08:00 – 18:00
VII. IZSÁKI LADA 
TALÁLKOZÓ

Helyszín: Izsák, Labdarúgó 
pálya

• Ügyességi versenyek
• Drift aréna
• LADA szlalom
• Felvonulás
• Egész nap BÜFÉ

A programváltozás jogát a 
rendezőség fenntartja!

További info a Facebook-on: 
VII. Izsáki Lada Találkozó 
esemény 

október 3., szerda
Zöld hulladékgyűjtés

www.izsak.hu

Babás délelőtt a könyvtárban
Minden hónap első csütörtökén 
10 órától 
Versek, mondókák énekkel, 
gitárral 3 éves korig. Várják a 
gyermekeket s az őket kísérő 
szülőket! 
A részvétel ingyenes. 
Előzetes bejelentkezés: 76/555-
323, vamaria@lmizsekultura.hu

ELŐZETES!
Gyermek-agykontroll tanfolyam
2018. november 3-4.
Szeretettel várják a  7-14 éves 
gyermekeket!
Helyszín: Művelődési Ház, 
Lajosmizse, Szabadság tér 12.

"Ha a világon minden 8 éves 
gyereket megtanítanának 

meditálni, egy generáción belül 
eltűnne az erőszak a Földről" 

(Dalai Láma)
Mit "tanul" a gyermek 2 nap 
alatt? Gyorsan és hatékonyan 
tanulni, ellazulni (levezetni a 
dühöt és a stresszt), nagyta-
karítani a saját gondolataiban  
(a negatívat pozitívvá változ-
tatni), felelősséget vállalni/
kiállni önmagáért, az egészsé-
géért (szavaiért, tetteiért), prob-
lémáit megoldani...
A tanfolyam játékos, interaktív, 
sok mozgással mindkét nap 
9-16 óráig.
Ára: 22.000 Ft/fő, testvérek 
egyidejű részvétele esetén 
18.500 Ft/fő, ismétlő 7.000 Ft/fő
Oktató: Makra Zsuzsanna, +36 30 
748 6914, zsu.makra@gmail.com

SZAKKÖRÖK
Ékszerkészítő szakkör
Ékszerkészítés különféle anya-
gokból
Időpontok: október 20., 
november 17., december 8.
Anyagköltség: 1000 Ft/fő/alkalom
Foglalkozásvezető: Czigány 
Erika ékszerkészítő

Kerámia szakkör
Időpontok: szeptember 22., 
október 5., november 17., 
december 1.
Vezeti: Vinnainé Csurpek 
Ágnes fazekas
Anyagköltség: 1000 Ft/fő/
alkalom
Info: 06-30/984-5211

Papírfonó szakkör
Időpontok: szeptember 29. 
október 20., november 24., 
december 15.
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Részvétel díjtalan!

Patchwork Klub
Időpontok: szeptember 15., 
október 13., november 24., 
december 8.
Részvétel díjtalan!

Tűzzömánc szakkör
Skultéti Árpád képzőművész 
vezetésével sajátíthatják el a szak-
körtagok a tűzzománc technikákat
Szombatonként 9 és 14 órakor
Időpontok: szeptember 15., 
szeptember 29., október 13., 
november 10., november 24., 
december 8.
Szakkördíj: 1.500 Ft/alkalom

Fabrikáló
Kreatív kézműves foglalkozás
Időpontok: szeptember 15., 
november 24., december 8.
A foglalkozáson való részvétel 
200 Ft/alkalom/fő

Zenés foglalkozás Gazsival
Időpontok: október 6., 
november 17., december 15. 
(Kezdés 10 órakor)

A szakkörök helyszíne: 
Művelődési Ház, Lajosmizse, 
Szabadság tér 12. 
Az időpontváltoztatás jogát 
fenntartják!

További programok: 
www.lmizseklultura.hu

GYERMEK PROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

KECSKEMÉT

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY

SZEPTEMBERI PROGRAMOK

szeptember 15. szombat 10:00-12:00 és 14:30-16:30 
Varrott filckönyvjelző készítés
szeptember 22. szombat 10:00-12:00 Terménybáb készítés
szeptember 22. szombat 16:00-17:30 
Aprók tánca -  Itt az ősz 
Kézművesség: terménybáb készítése

szeptember 29. szombat  
10:00-12:00 és 14:30-16:30 
Készíts velünk papírbábot!
szeptember 29. szombat  
10:00-16:30 Társasjáték Nap

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

76/481-469

KEREKEGYHÁZA
KEREKFESZT

2018. szeptember 14-15. péntek-szombat

Kereki Tojás- és Szüreti Fesztivál

Szeptember 14. péntek
17:00 Walter Gábor festőművész emlékkiállítása
Kiállítást megnyitja: Walterné Laczlavik Zsuzsa és Szecsődi 
György
Megnyitó ünnepség: Katona József Művelődési Ház kisterme

18:00-21:00 IV. Kerekegyházi Erős Ember Verseny (meghívásos)

21:00-24:00 Szabadtéri disco DJ L-Gee-vel

Szeptember 15. szombat
8:00-10:00 Kereki Nótások zenés vendéghívogatója

13:00 Szüreti lovas felvonulás

14:00-15:30 Kerekegyházi csoportok műsora

15:15  Babakocsis felvonulás

15:30 Szüreti lovas felvonulók beérkezése, fogatok közsöntése

16:15 Református Gyülekezet áhítata

16:30 Regián Melinda fellépése - Magyar és cigánydalok 
(kisszínpad)
Kereki Nótások műsora

17:00 Iszkiri Zenekar gyermekkoncertje (kisszínpad)

17:45 Csíkrákosi Gerendely férfikórus - Katonadalok

18:00 Dr. Kelemen Márk polgármester köszöntője
"Virágos Kereki Porta" díj átadása
A tojásfutam eredményhirdetése (kisszínpad)

18:15 Csíkrákosi Gerendely férfikórus és a Kereki Nótások közös 
műsora - Hazafias dalok

18:45 Mystery Gang koncert (kisszínpad)

20:30 Szikora Róbert és az R-Go koncert (nagyszínpad)

22:00 Tűzijáték

22:15-02:00 Utcabál - Zenél: Hevesi Happy Band (kisszínpad)

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
szeptember 14. péntek
13:00-18:00 Véradás (Művelődési Ház nagyterem)

14:00-18:00 Egészséges Magyarország -egészségügyi szűrések

szeptember 15. szombat
13:00-17:00 A Kerekegyerdő Bölcsőde és a Kerekegyházi Bóbita 
Óvoda játszóháza és vására

14:00-17:00 Kereki tojásos recsege sütés és kóstoló

14:00-17:00 Kereki tojásfutam

14:00-18:00 Helytörténeti kiállítás a Balatoni Farkas János Hely-
történeti Gyűjteményben

14:00-19:00 "Reformáció - Bátorságpróba" sátor: Református totó, 
"sütis áldás", kézműveskedés

14:00-19:00 Borudvar, szőlőfeldolgozás bemutatása, mustkészítés, 
kóstolás

KÉZMŰVES BEMUTATÓ, VIDÁMPARK ÉS KIRAKODÓ-
VÁSÁR MINDKÉT NAP.

Esős idő esetén a programok a Katona József Művelődési Házban 
és a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskolában lesznek 
megtartva. 

Információ: 76/371-064, 70/452-0912, muvhaz@kereknet.hu

Helyszín: Kerekegyháza, Szent István tér

Szüreti lovas felvonulás útvonala: Park u. – Fő u. – Városköz-
pont - Fő u. – Szilágyi u. – Széchenyi u. – Zrínyi u. – Dózsa Gy. 
u. – Hunyadi u. – Fő u. 

Megállóhelyek (kínálgatás, tánc): Zrínyi u. (Csikós András-Zrínyi 
Csemege-Fritz Lászlóné) és Dózsa Gy utca - Arany J utca kereszte-
ződés (Jáger Balázs - Jágerné Héjjas Rita)

További információ: www.kerekegyhaza.hu



www.videki info.hu 3Kultúra Hétköznapok Gyermek Sport RendezvényEgészség

Szeptember 22. szombat
Vadvirág túra - Kikerics túra a Kiskőrösi 
Turjánosban
Találkozó: 10:00, Kiskőrösön a Rákóczi utca 
végén, ahol az aszfaltos út véget ér
Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák, nyugdíjas 600 
Ft, családi 2000 Ft
Információ, jelentkezés: Sárkány József, 
+36 30 488-4545

Szeptember 29. szombat
Szent Mihály napi túra Bugacon 
A gyalogos túra során a résztvevők a homoki 
élőhelyek ősszel előforduló gombafajait és 
gyakoribb gyógyhatású növényeit ismerhetik 
meg, a Szent Mihály naphoz kötődő népszokás-
okkal együtt.
A túrát vezeti: Horváth Lászlóné, gombaszakértő 
és szakellenőr
Találkozó: 10:00, Bugacon a Karikás Csárdánál
Információ, jelentkezés: Tóth Endre +36 
30/488-4547
A programon a részvétel ingyenes.

Október 6-7. szombat-vasárnap
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
Az országosan és egész Európában megrende-
zésre kerülő madármegfigyelő napokra október 
első hétvégéjén kerül sor, számos helyszínen. 
Ezen a napon nem bújhat el egyetlen madár sem 
előlünk, felmérjük a területen előforduló összes 
madárfajt. A távcsövét senki ne hagyja otthon!

HELYSZÍNEK: Péteri-tó: Molnár László 
30/4884-549; Alpári-rét: Bártol István 30/4884-
539; Kelemen-szék: Sápi Tamás 30/4884-574; 
szegedi Fehér-tó: Ábrahám Krisztián 30/638-
0297; Császártöltési Vörös-mocsár: Agócs Péter 
30/4884-587; Kolon-tó: Biró Csaba 30/4884-
4540; Bácsalmási víztározó: Tamás Ádám,  
+36 30/450-9227

További információ: www.knp.hu; www.mme.hu
A részvétel ingyenes.

Október 6.szombat
Geotóp Nap – Mesélő kövek Csólyospáloson
Azokat a diákokat, felnőtteket, családokat, osztá-
lyokat, akik kíváncsiak arra, mit rejt a föld 
mélye, miről árulkodnak a kőzetek, miként jöttek 
létre a felszínformák, várjuk Csólyospáloson! 
A Csólyospálosi földtani feltáráshoz szerve-
zett geotúra során lehetőség nyílik az Alföld 
egyetlen szilárd építőkövét bemutató „Varangykő 
tanösvény” bejárására, valamint bepillantást 
kaphatunk a kőfejtés és a hagyományos paraszti 
életmód eszközeit őrző Helytörténeti Gyűjte-
ménybe is.
Találkozó: 10:00, Csólyospáloson, a Helytörté-
neti Gyűjtemény előtt (Korona u. 1.)
Információ, jelentkezés: Balázs Réka, 
+36 30/4884-588, balazsr@knp.hu,
Somogyi István, +36 30/4884-534, 
somogyii@knp.hu.
A részvétel ingyenes.

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

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 
TÚRANAPTÁR

XII. HÍRÖS FÉLMARATON
2018. szeptember 23. vasárnap

Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidőközpont 
A Domb-futás versenysorozat legnagyobb eseménye, a Bács-KisRUN 
versenysorozat állomása, ahol az éves teljesítés díjazásra kerül.

Versenyközpont: Tó Hotel épülete, N 46°54'18.145" E 19°39'50.722"

Rendező: IUSTITIA Sport és Kulturális Egyesület, Kecskeméti 
Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club, Kecskemét Városi 
Szabadidősport Szövetség

Rajtidőpontok - versenytávok:
10:45 - 300 m, - ovi futam (0 – 6 éves korig)
10:50 - 1000 m, - suli futam (7-12 éves korig)
11:00 – 21 km, egyéni/váltó
11:05 - 14 km, egyéni
11:10 - 7 km, egyéni

21 km
Szintidő: 2 óra 45 perc (aki a 2. körét 1 óra 45 
perc alatt nem fejezi be, az nem indulhat ki a 
3. körre)
Korhatár: 12 év (nem indulhatnak, akik 2007-ben vagy később születtek.)

További információ, elérhetőségek:
30/960-2112; 30/400-5942; ius.nevezes@gmail.com;
www.juszti.hu; www.facebook.com/hiros.felmaraton

CIRÓKA BÉRLET 
óvodásoknak

• Babaróka
• Macskablöff
3. előadás -VÁLASSZ!
• Almafácska
• Eddmegleves
• Hogyan fogjunk csillagot
• +1 Mikuláskuckó
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• A zöld madár
• +1 Mikuláskuckó

CIRÓKA BÉRLET 
iskolásoknak

• Pettson és Findusz
• A zöld madár
3. előadás -VÁLASSZ!
• Hogyan fogjunk csillagot
• Rigócsőr király
• A lepkeoroszlán
• +1 Mikuláskuckó

ÁRAK
Bérlet 3 előadásra: 2800 Ft.
Mikuláskuckóval kiegészített, 
4 előadásos bérlet: 3400 Ft. (A 
készlet erejéig!)
Belépőjegy:1000 Ft.
Babaelőadás: 900 Ft.
A bérletek megrendelhetőek és 
megvásárolhatóak 2018. szep-
tember 1-től folyamatosan.

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

 www.ciroka.hu

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

RENDVÉDELMI NAP
2018. szeptember 15. szombat 09:00 - 13:30 óra 
között a „Kiskőrös 300 emlékév” programso-
rozat keretében Rendvédelmi Nap Kiskőrösön a 
Szabadidő Parkban.

Gyere el, ismerd meg, hogy mit teszünk érted! A 
mindennapok őrei - kortalanul a rendvédelemben.

PROGRAM:
09:30 Megnyitó

10:00 Tabdi Óvodás Tűzoltók bemutatója

10:20 Kábítószer-kereső kutya bemutató – Állam-
pusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

10:40 Baleset-szimuláció - bemutató a rendőrség, 
tűzoltóság, NAV és a mentők helyi szerveinek 
részvételével

11:05 Vízágyú bemutató - Kiskőrösi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság

11:15 Drogprevenciós előadás – Kurdics Mihály 
ny. r. alezredes
10:00 - 10:20;12:00 - 12:20 Intézete Pénzügyőr 
Zenekar; Térzene - NAV Képzési Egészségügyi  
és Kulturális
09:00 - 13.30 kísérő programok: rendőrségi fegy-

verzet-technikai bemutató, bűnügyi technikai 
bemutató, katonai ruházati és fegyverzet-technikai 
bemutató, rendőr-, tűzoltó és mentőautó, NAV 
járőrautó, NAV irodabusz, rendőr motor, schengen 
busz, hőképfelderítő eszköz, légzőkészülék, 
alkohol-sűrűségmérő eszköz, NAV cigaretta 
kereső kutya, muzeális szolgálati járművek stb. 
megtekintése. Biztonsági öv és motoros szimu-
látor, ittasságot szimuláló szemüveg kipróbálása. 

Kerékpáros ügyességi pálya kipróbálás. Egészség-
ügyi állapotfelmérés az OMSZ Kiskőrösi Mentőál-
lomás munkatársaival

A rendezvény ideje alatt az ételt és italt a kiskőrösi 
Jet Presszó és a Szabadidő Presszó szolgáltatja.

Résztvevők:
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
Kiskőrösi Rendőrkapitányság, BKM Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság, OMSZ Kiskőrösi Mentőállomás, 
NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigaz-
gatósága, Kiskőrösi Helyőrségi Nyugállomá-
nyúak Klub, Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület, 
Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

További információ: www.kiskoros.hu

KISKŐRÖSI PROGRAMOK
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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

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

OSZTÁLYTEREM SZÍNHÁZ
Réczei Tamás: 
OSZTÁLYELSŐ
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

ISKOLAKEZDÉS - 2018

A gyermekek legnagyobb bánatára  véget ért a nyári szünidő 
és újra becsengettek a tanintézményekben. Reggelente ismét 
iskolába igyekvő diákok népesítik be az utcákat, utakat. Ebben 
az időszakban mindig megnövekszik a gyermekbalesetek 
kockázata, hiszen a nyári pihenés után a gyermekeknek vissza 
kell rázódni a tanév ritmusába. 

Az óvodások, iskolások a nyári szünidő ideje alatt általában későn 
ébredtek és későn is feküdtek le. Ennek következménye, hogy az 
első hetek igen nehézkesen indulnak, hiszen a késői elalváshoz már 
a korai kelés társul. A fáradtság, kialvatlanság méginkább csökkenti 
a koncentrációt, biztonságot. Kérjük a szülőket, ha tehetik, kisebb 
gyermekeiket néhány hétig kísérjék el az iskolába. 

A nyári szünetben – optimális esetben – a gyermekek azokkal 
tartották a kapcsolatot, akikkel jól 
érezték magukat, akikkel hosszabb 
ideje barátkoztak, és akiket a szülők 
is ismernek. Az iskola kezdetével 
ez is megváltozik, hiszen nem csak 
osztálytársaikkal töltenek 5-6 órát, 
hanem az iskola tágabb közössé-

gével is. Az iskolai közösségekben, vagy akár az osztályban is fellel-
hetők úgynevezett agresszorok.  Ezek a gyerekek nagyon rövid idő 
alatt ki tudják választani azokat a társaikat, akikkel kisebb-nagyobb 
csínytevést tudnak elkövetni, és azokat is, akik ezeknek a csínytevé-
seknek a célpontjai, áldozatai!

Ezekről a jelenségekről beszélni kell, de ha a csínytevés szabálysér-
téssé, vagy bűncselekménnyé fajul, ennél többet kell tenni. Ameny-
nyiben az ilyen eseteknek nincs következménye, az agresszorok úgy 
érezhetik, hogy velük szemben tehetetlen a közösség, tehetetlenek a 
tanárok és a hatóság. Sajnos ugyanezt érezheti az áldozat is. 

Ha nem kap segítséget a gyermek a tanáraitól, társaitól, a szüleire 
szeretne támaszkodni. Nem biztos, hogy el meri mondani mi történik 
vele nap mint nap az iskolában. Biztosítsanak gyermekeiknek kellő 
figyelmet otthon, hallgassák meg élményeiket. Ne legyen termé-
szetes, hogy nincs mondanivalója, nem akar a családdal közös 
programokon részt venni, vagy az, hogy feltűnően megváltozott a 
magatartása. Ne fogadják el, hogy zárkózottá válik és érdektelen a 
külvilág iránt. Ne fogadják el, hogy legjobb barátjává a számítógép 
válik, hiszen a megváltozott technikai környezet, és a magányosság 
is számos veszélyt hordoz. 

Az alábbi tanácsokkal szeretnénk segíteni a szülőket, családokat, 
hogy útmutatást adjunk e nem kis kihívásnak tűnő élethelyzetben. 

Mire hívják fel a szülők gyermekeik figyelmét? 
• tartsák be a biztonságos közlekedés szabályait; 
• amennyiben sérelem éri őket az iskolában, vagy az iskolán kívül 
társaik részéről, minden esetben mondják el szüleiknek és/vagy taná-
raiknak;
• komolyabb sérelem esetén keressék meg az iskola rendőrét, az 
iskolai bűnmegelőzési tanácsadót, akinek elmondhatják a történteket; 
értékeikkel ne hivalkodjanak, ne dicsekedjenek, azokat ne adják oda 
senkinek; 
• erőszak esetén tartsák szem előtt, hogy testi épségük fontosabb 
értékeik védelménél;
• vészhelyzetben kérjenek segítséget társaiktól, felnőttektől;
• tartsák be a biztonságos internetezés szabályait, ismeretleneknek ne 
adják meg nevüket, címüket, személyes adataikat;
• ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (104,105,107,112); 
• a legfontosabb telefonszámokat véssék emlékezetükbe, a mobil 
nem biztos, hogy mindig kéznél lesz!

Mi az, amit jó a szülőknek is tudnia? 
• Amennyiben gyermeke sérelmet szenved és azt elmondja, a 
sérelem mértékét figyelembe véve tájékoztassa osztályfőnökét és/
vagy a rendőrséget!
• Mindig beszéljék meg, hogy gyermeke hová, milyen útvonalon, 
kivel megy, mikor ér haza!
• Ismerje a barátait és az ő szüleik nevét, lakcímét, telefonszámát! 

Mi az, amit a fentieken kívül fontos betartani?
A kölcsönös bizalom elérése és fenn-
tartása, amelynek érdekében a szülők 
szakítsanak mindennap időt meghitt 
beszélgetésre gyermekükkel, függet-
lenül életkoruktól, legyenek akár 
óvodáskorúak vagy lázadó tinik.  

NÉHÁNY VESZÉLYRŐL RÉSZLETESEBBEN
Ne váljanak lopás, rablás áldozatává!
Napjainkban egyre több diák visz magával az iskolába nagy értékű 
mobiltelefont. Szinte versenyeznek egymással a fiatalok, hogy kinek 
értékesebb, kinek tud többet a mobilja. Iskolába menet vagy hazafelé 
tartva – különösen a tömegközlekedési járműveken utazóknak – 
ajánlatos, hogy a pénztárcájukat, mobiltelefonjukat, egyéb értékes 
elektronikus eszközeiket ne tartsák könnyen elérhető helyen, pl. a 
nadrág farzsebében, vagy nyitott táskában, mert onnan könnyen eltu-
lajdoníthatók.  

Az osztályteremben ne hagyjanak a fogasra akasztott kabátokban, 
az iskolapadban pénzt, mobilt, egyéb értéket, mert azok onnan 
könnyen elemelhetők. A nadrágzsebből, a táska oldalzsebéből kieső, 
vagy a más által eltulajdonított értékeket a szülők nehezen pótolják, 
az iskolának pedig plusz munkát adnak a kereséssel kapcsolatos 
feladatok. 

Vigyázat, kábítószer!
Abban az esetben, ha az utcán, az 
iskolában vagy annak közvetlen 
közelében valakinek ismeretlen 
eredetű, alakú, formájú tablettát, 
port, gyanús édességet ajánlanak 
kipróbálásra a gyermeknek, azt 
haladéktalanul jelezze egy ismerős 
felnőttnek (szülő, pedagógus, 
rendőr). A dílerek (akik gyere-
keknek kábítószert ajánlanak kipróbálásra) elsődleges célja, hogy 
rászoktassák őket a kábítószer fogyasztására. A rendőrségnek a 
veszélyeztető helyzeteket meg kell szüntetnie, a személyeket a lehető 
leghamarabb el kell fognia, amihez az állampolgárok bejelentése 
nagy segítséget adhat. A rendőrség megelőzési oktatással foglal-
kozó előadói rendszeresen látogatják a megye általános és középis-
koláit, ahol a DADA és az ELLEN-SZER programok egyik fontos 
részeként a drogokról és a kábítószerek hatásairól felvilágosító 
órákat tartanak. 

Tegyünk az erőszak ellen!
Sajnos egyre több híradás 
szól az iskolán belüli 
erőszakról, amikor diákok 
egymást vagy tanáraikat 
bántalmazzák. Az iskolai 
erőszak fogalmába a fizikai 
agresszió mellett a szóbeli, 
a lelki bántalmazás, a 

szexuális abúzus is beletartozik, ha az elkövetés helye az oktatási 
intézmény és/vagy ha az elkövető és az áldozat iskolapolgárnak 
tekinthető.  Az iskolai környezetben előforduló erőszakos cselekede-
tekkel legeredményesebben az oktatási intézmény veheti fel a harcot, 
hiszen az ott dolgozó pedagógusok a gyermekekkel közvetlen, napi 
kapcsolatban állnak.  Tudatosítani kell a diákokban, hogy játékból, 
poénból vagy csak a barátok elismerésének kivívása miatt diáktár-
sakat, tanárokat bántani, fájdalmat, sérülést okozni, esetleg mástól 
az értékeit elvenni veszélyes és büntetendő, amiért a 14. életévüket 
betöltött gyermekek már büntetőjogi felelősséggel is tartoznak, és 
így könnyen válhatnak bűncselekmények elkövetőivé is.  

Sok fiatal tévesen gondolja, hogy a közterületen lévő padnak, a 
játszótér hintájának, csúszdájának nincs gazdája, ezért arra nem kell 
vigyázni, hiszen senki sem kérheti számon rajtuk e tárgyak károsí-
tását. Ez tévedés, hiszen a rongálással okozott kárt a tulajdonos (a 
szülőkkel) megtéríttetheti!  

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét
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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.

szeptember 16. vasárnap
"FUSS, HOGY LÉLEGEZZ!" 
A Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyermek-
osztálya jótékonysági futóversenyt és családi 
napot szervez a Benkó Zoltán Szabadidőköz-
pontban (a strand felőli részen).

A rendezvény célja a gyermekosztály intenzív 
részlegének eszközfejlesztése, elsősorban egy új 
lélegeztetőgép vásárlása.

Minden lépés számít egy lélegzetvételért! Családi 
nappal egybekötött jótékonysági futás a kecske-
méti gyermekosztályért!

FUTÁS:
11:00-12:00 Regisztráció
12:15 Bemelegítés Vidám Marcsival (Happy 
centrum alapítója)
12:30 Futamok indítása (5 km, 10 km, családi kör)
14:15 Eredményhirdetés

14 órától Családi Nap fellépők: 
• Aero fit dance (Kővágóné Edit)
• Bartha Lilla táncelőadás
• Szentkirályi tánccsoport
• Szekeres Kamilla énekelőadás

• Ciróka Bábszínház - Ilók és Mihók
• Petőfiszállási néptánccsoport
• Mátyás Király Citerazenekar

14 órától Családi Nap gyermekprogramok:
• Arcfestés, csillámtetoválás
• Kézműves foglalkozás
• Gyógyító bocsok
• Sárkányhajózás, aszfaltfestés, íjászkodás
• Kutyával egy mosolyért Alapítvány foglalkozása
• Leskowsky hangszergyűjtemény - hangszerba-
busgató
• Büntetőrúgás

Mindenkit szeretettel várnak! 

További információ facebookon: Fuss, hogy 
lélegezz! eseménynél

szeptember 17-23. hétfő-vasárnap 
Egész hetes non-stop horgászat
szeptember 22. szombat 
Megyei Családi Nap
szeptember 23. vasárnap 10:00 
Hírös Félmaraton - Iustitia Egyesület szervezésében
szeptember 27-30. csütörtök-vasárnap 
Csónakos sporthor-
gász hétvége

szeptember 29-30. 
Szom.-vas. 10:00 - 18:00
Nyárzáró hófánk 
pálya akció 

Kecskemét, Csabay Géza krt. 7.
További információ: 

www.szabadidokozpont-kecskemet.hu

BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐ 
KÖZPONT PROGRAMJAI

KERÉKPÁRÚT 
FEJLESZTÉS 

SOLTVADKERTEN
Közlemény az Önkormányzati belterületi kerékpárút 
fejlesztéséről

Soltvadkert Város Önkormányzata és a Calysto Kft (székhely: 1132 
Budapest, Kádár u. 9-11.) 2017. augusztus 22. napján kötött vállalko-
zási szerződést a jelenleg is folyamatban lévő belterületi kerékpárút 
építés munkálatainak elvégzésére. 

A munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje: 2018. 
december 31. 
A cég 2018. július 31. napjától felszámolási eljárás alatt áll, mely 
eljárás jelenlegi ismeretink szerint nem befolyásolja a soltvadkerti 
munkálatok befejezését. A munkák jelenleg hozzávetőleg 50 
%-os készültségi foknál tartanak. A munkálatokat végző cég 
részére az Önkormányzat az építési napló bejegyzései, valamint a 
műszaki ellenőrök igazolása szerint ezen készültségi fok szerinti 
összeget fizette ki, a munka elvégzését követően. Ez egyébként 
minden esetben így történik, csak egy-egy munkafolyamat befe-
jezése után, utólag fizeti ki az Önkormányzat a munka ellenér-
tékét. A hét folyamán az Önkormányzat vezetése tárgyalást foly-
tatott a felszámló biztossal, aki elmondta, hogy a Calysto Kft fize-
tőképes, folytatni tudja a kivitelezést. Tájékoztatott arról is, hogy a 
kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan együtt fog működni 
az Önkormányzattal és a vállalkozóval, rajta keresztül történhetnek 
meg a továbbiakban a kifizetések. Ez biztosítja azt is, hogy kivitele-
zésben érintett alvállalkozók és beszállítók a felszámolón keresztül 
azonnal megkapják munkájuk szerződéses ellenértékét. Ameny-
nyiben az Önkormányzat ezen garanciák ellenére nem látja bizto-
sítottnak a munkálatok befejezését, azonnal megteszi a szükséges 
lépéseket, hogy sem a munkálatok, sem a nálunk lévő pályázati pénz 
ne kerüljön veszélybe.

Soltvadkert Város Önkormányzata
Forrás. www.soltvadkert.hu

TISZAKÉCSKEI PROGRAMOK
SZEPTEMBERI KÖNYVBÖRZÉK az Álomfogó 
Alapítvánnyal az Arany János Művelődési Központban.

Szombatonként 10-18 óráig.
A börze bevételét kulturális programokra fordítják.

Egész szeptemberben tankönyvek, nyelvkönyvek akció-
jával várnak mindenkit.

Használt könyvek egységesen 200 Ft, új könyvek 400 Ft, 
akciós könyvek 100 Ft adomány ellenében vihetőek el. 

A következő könyvbörzék időpontja: szeptember 15. 
szombat, szeptember 22. szombat

SZABÓ MAGDA EMLÉKKIÁLLÍTÁS Gyermekek és nagyon okos 
felnőttek számára
Helyszín: Ókécskei Közösségi Ház - Tiszakécske, Templom tér 6.

A kiállítás megtekinthető: 2018. szeptember 4-29. között. (Vasárnap, 
hétfő zárva)

A kiállítások megtekintésére nyitvatartási időn túl is van lehetőség, 
előzetes bejelentkezés után. Tel.: 20/503-5999 e-mail: okecskei.kozossegi.
haz@gmail.com; www.tiszakecskekultura.hu

TARAPCSIK DINASZTIA KÖNYVKÖTÉSZETI KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: 2018. szeptember 15. szombat 16 óra

Helyszín: Arany János Művelődési Központ - Tiszakécske, Béke u. 134.

Közreműködnek: Szerencsi Zsuzsanna és az Alapfokú Művészeti 
Iskola népi ének szakos diákjai

A kiállítás megtekinthető október 6-ig.
A Tarapcsik Könyvkötészet többgenerációs múltra tekint vissza. 
Tarapcsik Sándor híres könyvkötő mester, régi könyveket restaurálnak és  új könyveket kötnek be, illetve 
vállalnak fésűs metszést, aranymetszést is. Különleges, szép, ritkán használt technikával készült munkáikat 
mutatják be. Információ: www.tiszakecskekultura.hu

További részletek: www.tiszakecske.hu
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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

BALLÓSZÖGÖN 3 szobás  csa lá-
d i  ház  e ladó.  Ár  megegyezés  sze-
r in t .  +36 30 734 2159 

T ISZAKÉCSKÉN 360 nm-es,  
11  szobás  csa lád i  ház  e ladó.  Ár : 
35 .5  MFt  Te l . :  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Árpádvárosban  
53 nm-es 2  szobás  fe lú j í to t t  e r-
ké lyes  lakás  e ladó.  I rányár  
16,85 MFt  Te l . :  +36 70 683 7015

TISZAKÉCSKÉN 50 nm-es,  ú jép í -
tésű ,  2  szobás  csa lád i  ház  e l -
adó.  Ár :  14 .5  MFt  Te le fonszám:  
+36 70 683 7015

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

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 70 683 7015

 KECSKEMÉTEN  a  Rendőr fa-
luban e ladó 266m2 te lken 
lévő  50m2-es  kü lső  házrész 
összközműve l .  +36 30 272 9686

TISZAKÉCSKE-T iszabög 2 .111 
nm-es be l te rü le t i  te lek  e ladó.  
Ár :  2  MFt   Te l .  +36 70 683 7015

KECSKEMÉT,  Lóverseny  u tcá-
ban f r i ssen fe lú j í to t t  33  nm-es  
2 .  emele t i  lakás  e ladó.  I rányár  
14 MFt  Te l . :  +36 70 686 5148

KECSKEMÉT,  Lánch íd  u tcában  
54 nm-es,  2  szobás ,  IV .  emele-
t i ,  e rké lyes  lakás  e ladó I rányár  
15,8  MFt  Te l . :  +36 70 686 5148

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

 ELADÓ házat  keresek 
Nyár lő r incen,  Lak i te leken be l-
te rü le ten  15-20 Mf t  körü-
l i  összegben.  +36 30 924 2318 

V IDÉKEN E ladó házat ,  nyara ló t 
keresek,  ha  e l  szere tné  adn i ,  ke-
ressen:  Te l . :  +36 70 683 7015

BUDAPESTEN és  Kecskeméten E l -
adó lakást  keresek.  K i rá ly  Sza-
bo lcs  Te l . :  +36 70 686 5149

ELADÓ LAKÁST,  HÁZAT kere-
sek 6-25 MFt . - ig  Kecskeméten 
és  környékén!  Ho l ló  Mónika  Te l . : 
+36 20 914 3929

K I A D Ó

51 m2-es  teakonyháva l  fe lszere l t 
üz le the ly iség k iadó/e ladó Kecs-
kemét ,  Bocska i  u .  1 .  fsz .8 .  I ro-
dának is  a lka lmas.  Te le fonszám: 
+36 20 45 89 966 

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

M E Z Ő G A Z D A S Á G

Tr i t iká lé  és  rozs  vetőmagnak 
e l a d ó :  6 . 0 0 0  F t / 1 0 0 k g . 
Telefonszám:   +36 20 941 5540

S Z Á N T Ó F Ö L D

 NYÁRLŐRINCEN Páka i  ú tná l  498 
aranykoronás ,  15HA szántó-
fö ld  bérbeadó.  +36 20 970 5099 

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 .  +36 70 624 5475 

S Z O L G Á L T A T Á S

 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 
garanc iáva l ,  gur tn ik  cseré je . 
+36 30 780 94 90 

KONYHÁK,  gardróbok méret re 
kész í tése  kedvező áron.  E-ma-
i l  c ím:  asz ta loske l l@gmai l .com 
asz ta loske l l / facebook,  te le fon-
szám:  +36 70 677 2577 

 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 j es  körű 
j a v í t á s ,  g u r t n i c s e r e .  P r e c 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 

Á L L A T

AKCIÓ!  É lő  pecsenye kacsa 3 ,5kg 
1500Ft /db,  10db esetén +1 a ján-
dék!  É lő  l iba  6-7kg 3500Ft /db,  5 
db- tó l  ingyenes  házhoz  szá l l í tás . 
+36 30 972 9681 

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  szeptem-
ber  e le jén  Kecskeméten,  ó rák 
szombatonként ,  k ido lgozot t  tan-
anyagga l  rész le t f i ze tés i  lehe-
tőségge 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 
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KARRIER
Ne hagyd, hogy a stressz befolyásolja a jövőd 
csupán egy feszült interjú miatt! A stressz 
számtalan módon képes hátráltatni gyakorla-
tilag bármit, amit csinálsz: az egyik legkellemet-
lenebb szituáció pedig az, amikor életed olyan 
fontos eseményei közben jelentkezik, mint egy 
állásinterjú. Mégis, hogyan tudnál helytállni 
mind emberileg, akár csak, mint egy beszélgető-
társ, mind pedig szakmailag, mint foglalkozásod 
szakértője, ha végig feszült vagy?

Természetesen, a válasz a fenti kérdésre az: nehe-
zebben, mint alapból, nyugodt környezetben. De 
most mutatunk pár trükköt, amikkel szembeszáll-
hatsz az idegeskedéssel!

1. Számíts a stresszre!
Valamennyire úgyis fogsz izgulni, nem igaz? Akár 
kevésbé vagy idegeskedő típus, akár jobban, úgysem 
tudsz olyan higgadtan elmenni egy interjúra, mint 
amilyen higgadt általában tudsz lenni.

Könnyebb kezelni a stresszt úgy, ha elfogadod, 
hogy igen, te valóban izgulni fogsz az interjú 
előtt és – valószínűleg – alatt is. Természetesen 
ettől nem múlik el az aggódás, de annyit minden-
képp elérsz vele, hogy 
nem pánikszerűen fog 
rád törni. Az izgulás 
természetesen velejá-
rója minden megméret-
tetésnek. Ilyen szem-
pontból az állásinterjú 
épp olyan, mint egy 
érettségi, egy sportver-
seny, vagy egy nyelv-
vizsga. A túlzott stressz 
sajnos minden esetben 
hatással lesz a telje-
sítményre, viszont ne 
feledd, hogy egy egészséges szintű izgulás mellett 
ugyanúgy ki tudod hozni magadból a maximumot!

2. Készülj fel az interjúra – állj stabil lábakon!
Az állásinterjú a legtöbb ember életében nem egy 
olyan esemény, hogy csak úgy spontán és lazán 
elmegy rá otthonról (bár irigylésre méltó, ha van 
ilyen). Sokkal inkább egy olyan dolog, ami felké-
szülést igényel, mind fejben, mind testileg.

A legfontosabb, hogy aludd ki magad rendesen! 
Mindenképp kipihenten menj el az interjúra, hiszen 
fáradtan maga a kommunikáció sem tud olyan hatásos 
lenni – ha pedig szakmai feladatot is kapsz esetleg, 
az pláne nem lesz túl eredményes. Számítsd bele azt 
is, hogy a stresszelés, idegeskedés is ki tud fárasz-
tani, emiatt pedig nem valószínű, hogy maximumon 
leszel energiát tekintve! Ha pedig szorongva alszol 
el, akkor az alvás sem lesz annyira pihentető.

A megfelelő étkezés és folyadékbevitel szintén 
szem előtt tartandó tényező. De ne gondolj semmi 
különlegesre: a lényeg csak annyi, hogy ne 
feledkezz meg a kapkodások közepette a normális, 
hétköznapi étkezési szokásaidról. Ha kora reggel 
van interjúd, akkor is kapj be pár falatot, vagy igyál 
pár pohár vizet.

Hogy szintén elkerüld az indulás előtti kapkodást, 
célszerű lehet már az interjú előtti nap összekészí-
tened a ruháid, amikben menni szeretnél. Kelle-
metlen tud lenni, ha öt perccel az indulás előtt jössz 
rá, hogy a legelegánsabb zakód vagy felsőd épp 
nincs kivasalva.

Ha az előkészületekre alaposan odafigyelsz 
indulás előtt, akkor jelentősen csökken azoknak a 
dolgoknak a száma, amikre rá tudnál stresszelni – 

akár jogosan, akár alaptalanul.

A felkészüléshez tartozik még az is, hogy utánanézz 
az adott munkáltatónak még az interjú előtt: ha nem 
is elvárás, de szokták díjazni, ha tudsz mondani 
legalább egy-két dolgot a cégükről az interjú 
alatt, hiszen így látják, hogy tényleg érdeklődsz és 
kíváncsi vagy.

3. Ne pörgesd magad feleslegesen!
A kávé, energiaital – vagy bármi más étel-ital – nem 
old meg semmit. Azt várod el tőlük, hogy felpörges-
senek, és feltöltsenek energiával. Mivel egy interjú 
előtt/alatt nem igazán lesz lehetőséged fizikailag 
levezetni ezt az energialöketet, ezért csak – a stressz 
és az izgulás miatt alapból is felgyorsult – kerin-
gésed és pulzusszámod fog felpörögni, ami miatt 
csak még kényelmetlenebbül fogod érezni magad.

A “ne pörögj rajta” szabály ugyanúgy vonatkozik 
mentális szinten is. Legrosszabb esetben már az 
előtte lévő nap is azon fog járni az agyad, hogy 
milyen lesz a másnapi interjú – de ne hagyd, hogy 
ez befolyásolja az aznapod, attól független csinálj 
mindent ugyanúgy, mint ahogy állásinterjú ténye 
nélkül tennéd – csak az időben lefekvésre ügyelj.

Ami már keményebb 
feladat, az az, hogy az 
interjú napján tereld 
el a figyelmed. Erre 
jó módszer lehet, ha 
zenét útközben zenét 
hallgatsz, beszélgetsz 
valakivel – akár vala-
milyen chat felületen, 
akár telefonon -, újságot 
olvasol, stb. A stresszt 
gyakran okozza a 
túlgondolás, túlkompli-
kálás – amikor túl ideges 

vagy valami miatt, akkor csak azzal foglalkozik az 
agyad, és egy idő után már elkezdesz valótlan, szür-
reális kimeneteleket elképzelni.

4. Koncentrálj a sikerre!
Ha elképzeled, milyen pozitív dolgok történhetnek 
az állásinterjú alatt, az segíthet téged abban, hogy 
valóban sikereket érj el. Sőt, amíg elképzeled a lehet-
séges pozitív kimeneteleket, az le is köti a figyelmed!

Ha belegondolsz, és elképzeled, hogy egy válaszod 
mennyire lenyűgözheti az interjúztatót, az képes 
önbizalmat ébreszteni benned, még az állásinterjú 
előtti feszült időszakban is. De arra is lehet alapozni, 
mondjuk, hogy lehet egy nagyon szimpatikus, 
kedves, jó kisugárzású személy fog veled kezet 
rázni, akivel gyerekjáték lesz kommunikálnod.

5. Emlékezz vissza a korábbi interjúidra!
Avagy, engedd, hogy az állásinterjú a komfortzó-
náddá váljon! Természetesen ezt nehezebb kivite-
lezni, hogy ha életed legelső állásinterjúján vagy. 
Viszont ha nem az elsőn, akkor már biztosan van 
valamennyi tapasztalatod, és tudod, hogyan néz ki 
egy állásinterjú. Ha a korábbi állásinterjúidról jó 
tapasztalataid vannak, akkor – ha izgulsz az épp 
aktuális interjú előtt – gondolj arra, hogy azoknak 
se lett annyira rossz vége, miben lenne ez más?

Ha pedig esetleg van valamilyen negatív élményed a 
korábbi interjúkról, akkor használd fel azokat: tanulj 
belőlük! Ha kellő időt szánsz a korábbi tapaszta-
lataid mérlegelésére, akkor kevesebb eséllyel ér 
újabb kellemetlen meglepetés a következő interjún. 
Természetesen, nem minden munkahely, és nem is 
minden interjúztató ugyanolyan, de hasonló, ismerős 
helyzetek lehetnek – ezen segít a kialakult rutin.

cvonline.hu

ÁLLÁSINTERJÚ: 5 TIPP STRESSZ ELLEN!
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