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Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk több, mint 26 éve juttatja el hétről-hétre Kecskemét és közvetlen vonzáskörzetében élők postaládájába a Szuperinfó ingyenes információs hetilapot. Azonban
megyeszékhelyünk tágabb körzetében, az Észak-Bács megyei régióban is több város, település és falu helyezkedik el, ahol felmerült az igény egy újságra, amely főként helyiekről szól helyieknek, vagyis Önökről Önöknek. Egy vidéki hang, amely közvetít a szomszédos települések, falvak és nagyobb városok között.
Úgy gondoltuk, hogy ezzel a számmal, terjesztési körünket kiszélesítve, havi egy alkalmas megjelenéssel útjára bocsájtjuk Vidéki Infó címmel új, ingyenes kiadványunkat,
hogy Önök is értesülhessenek a régió eseményeiről, válogathassanak helyi, illetve kecskeméti szolgáltatók, kereskedelmi egységek közül, és nem utolsó sorban böngészhessék
a régió legfrissebb álláshirdetéseit.
Célunk egyrészt, hogy a Kecskemét és környéke, valamint a 29 településből álló terjesztési területünk szolgáltatásai eljussanak Önökhöz, és az álláskeresők bővebb kínálatot kaphassanak a munkáltatók hirdetéseiből. Másrészt célunk az is, hogy olvasóink ne csak saját településük kulturális, szórakoztató vagy hivatalos, önkormányzati eseményeiről szerezzenek tudomást, hanem a szomszéd területeken megrendezésre kerülő fesztiválok,
felvonulások, koncertek részleteiről is értesüljenek. Szeretnénk, ha megindulna egy kommunikáció a régió települései között, és így az általunk közölt események még nagyobb
figyelmet kapnának. Közérdekű információk, cikkek, pályázati felhívások eljuttatása a
postaládákba ugyancsak kiemelt szegmense lapunknak. Fontos része továbbá újságunknak a reményeink szerint hónapról-hónapra bővülő lakossági apróhirdetések közlése is.
A Vidéki Infó segítségével az ingatlan eladási, állat, jármű és egyéb adás-vételi, mezőgazdasági, társkeresési lakossági igények a szomszéd faluban is hallatnak magukról, segítve a sikeres eladást, vásárlást.
Hisszük, hogy a Vidéki Infóval megkönnyíthetjük a régióban élők és dolgozók, esetleg
dolgozni vágyók mindennapjait.
Zakar László, felelős kiadó
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Külterületen is elérhető a szupergyors net
Sokan laknak kertes házban a külterületen, közel a természethez. Itt kicsit
megáll az idő, nem szűrődik be a város zaja, az autók robaja és a reggel munkába induló emberek siető léptei. A mai információs társadalomban már nem
engedhetjük meg magunknak, hogy lemaradjunk bármiről is, még ha távol is
vagyunk a városközponttól. Hiába a rengeteg internetszolgáltató, a külterületek
internet lefedettsége még mindig problémás. A kecskeméti Deltakon Kft. célkitűzése, hogy ellássa a lakosságot szupergyors, korlátlan internettel, még a városon kívül élőket is.

Gyurász Zoltán a cég tulajdonosa mindig is szerette a kihívásokat. Ő volt
az, aki a Kecskeméthez tartozó Hetényegyházát és a környező tanyavilágot először ellátta jó minőségű vezeték nélküli internettel. Senki más nem
látott akkor lehetőséget ebben a területben, de ő felismerte, hogy a külső körzetekre is figyelmet kell fordítani. Olyan internet lázat indított el a
helyiekben, hogy azt vette észre már Kecskemét egész területét lefedték
hálózatukkal, ugyanis voltak olyan igénylők, akik belterületre kérték, az
egyébként külterületre szánt mikrohullámú internetet, mivel a belvárosban sem volt teljes a vezetékes szolgáltatók lefedettsége.
A Deltakon Kft. családi vállalkozás. Jelenleg 15 alkalmazottal dolgoznak
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN elérhető ügyfélszolgálattal és műszaki ügyelettel. A lakossági ügyfelek jellemzően négy féle csomagból választhatnak, míg a céges megrendelők számára mindig a legkedvezőbb egyedi
ajánlatot állítják össze. Több konkurens szolgáltató is nyújt hasonló szolgáltatást, de mind az előfizetők számában, mind a nyújtott szolgáltatás
ár-érték arányában és minőségében piacvezetők.
A vezeték nélküli, más
néven
mikrohullámú
internethez nem kell semmilyen egyéb előfizetés, sőt
ezen keresztül akár telefonszolgáltatást is tudnak nyújtani. A szolgáltatás a telepítési helyhez van kötve,
de akár Kecskeméttől 50
km-re is igénybe lehet venni. Az ügyfél ingatlanának
legmagasabb pontjára he-

Takarék Agrártámogatások
Előfinanszírozási Kölcsön
Takarék Termőföld Vásárlási
Kölcsön

lyezik el az antennával egybeépített vevőberendezést, majd a jelet egy
kábel segítségével juttatják le a felhasználási pontra. Itt jellemzően egy
a beltérben használatos elosztó egységbe, routerbe csatlakozik a kábel,
melyből az előfizető ismét vezeték nélküli üzemmódban, vagy akár kábeles csatlakozással is tudja használni az internet szolgáltatást, asztali gépén, laptopján, okos tévéjén, telefonján, tabletjén.
Nem kell hosszú másodpercekig várnunk a letölteni kívánt tartalomra,
hiszen a legkisebb előfizetés is jól teljesít. Természet közeli otthonunkban sem maradunk le a világban történt napi eseményekről. A lakosság mellett cégek is szívesen választják őket, hiszen a külső telephelyeket minden gond nélkül, könnyen össze tudják kötni a cég központjával.
Olyan megoldásnak számít ez a technológia, amely a lakosság és a cégek
internet problémáját is könnyen megoldja.
Gyurász Zoltán elmondta, hogy sokan tartanak a mikrohullámú
internettől, mert valakitől rosszat hallottak róla, vagy esetleg már volt negatív tapasztalatuk másik szolgáltatóval. Ez a technológia ugyanazt tudja, mint bármely más vezetékes megoldás, csak kellő figyelmet kell fordítani a telepítés során a helyi adottságokra, illetve mindig a legmodernebb eszközöket kell használni, egyszóval jól kell csinálni. Társaságuk folyamatosan fejleszti elosztó hálózatát, ennek köszönhetően rohamosan
nő előfizetőik száma.
Ha jó szolgáltatót választunk, akkor az információ eljut hozzánk. Az információ, pedig mint tudjuk hatalom.
Deltakon Kft. Kecskemét, Izsáki út 2. ,
SZIL-COOP áruház emelet; www.deltanet.hu

Finanszírozási lehetőségek
agrárvállalkozásoknak

Takarék Gazdahitel-Gazdakártya
Agrár Széchenyi Kártya
MFB Agrár Forgóeszköz
Hitelprogram 2020

Érdeklődjön személyesen fiókjainkban vagy
információs vonalunkon (06-76/900-190).

www.fokusztakarek.hu
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A megfelelő padlótípus
kiválasztása
A padló nagyban meghatározza otthonunk hangulatát. Különböző helyiségekbe, különböző megoldásokat választhatunk. Mindenkinek más az ízlése, más
számára az otthonos. A pihe-puha padlószőnyegtől a parkettán át a PVC padlóig rengeteg féle melegburkolat közül
választhatunk a kecskeméti Parketta Áruházban.
A 20 éves tapasztalattal rendelkező Parketta Áruház Kecskeméten és Szolnokon is
segíti a vásárlókat. A cég az évek alatt folyamatosan bővült, hogy a vásárlók teljes körű
és készletű kiszolgálást kapjanak. A ház minden zugának melegburkolását meg tudják
oldani készletükből. Hatalmas előny, hogy nem kell előre rendelni, hiszen az 1000 m2-es
áruház raktárkészletén a választék nagy mennyiségben megtalálható. Készletükben különböző magas minőségű parketták, padlófajták, laminált padlók, PVC-ék, szőnyegpadlók és az ehhez tartozó kiegészítők kaptak helyet. De hogyan válasszunk ennyiféle burkolat közül?
A nappaliban sokan szeretik a fa vagy fahatású anyagokat, a parkettát, svédpadlót vagy
a laminált padlót. Ha valaki a keményfából készült padlókat szereti, akkor a svédpadló
jó választás. Ez egy nagyméretű, hajópadló szerű, csaphornyos parketta, amely teljes keresztmetszetében keményfa. Van neki egy régies hatása, múltidéző hangulata, a megfelelő bútorokkal kombinálva nagyon különlegesé tudja tenni a nappalinkat. De sokan a szalagparketta mellett döntenek, hiszen gyorsan lerakható, időtálló, felújítható.
A laminált padlók manapság nagyon divatosak, hiszen nagy választékban kaphatók, olcsóbbak és könnyen lerakhatóak. A Parketta Áruházban 200 különböző laminált padlóból választhatunk. Bár nem kemény fából készülnek, de ha a vastagabb, jó minőségűt veszünk, akkor hosszú ideig dísze lehet otthonunknak. Az Áruház 7 mm-től 12 mm vastagságig árul 31, 32, 33 felületi erősségű laminált padlókat. Vásárlásnál az erősségre, terhelhetőségre is oda kell figyelni.
A vizes helyiségekhez jó választás lehet egy kőmintás PVC, amire 5 év garanciát kapunk,
de akár 10 évet is kibír. Ha valaki fapárti, akkor már laminált padlóból is választhat olyat,
amely direkt konyhába vagy fürdőszobába lett gyártva. Megjelent egy új generáció, ami
hazánkban is egyre jobban terjed, és fürdőszobákban is használható. Ez a vinyl padló,
ami egy erős fahatású, műanyag padló.
A gyerekszobába érdemes lehet egy meleg padlószőnyeget választani, hogy a kicsi a
padlón is játszhasson anélkül, hogy felfázna. Ide ajánlott egy könnyen tisztítható darabot
venni, mert a gyerekszobában bármi megtörténhet. A Parketta Áruház a kertes ház tulajdonosoknak annyiból is szerencsés választás, hogy még kerítésléceket is tudnak vásárolni. Ezek akácfából készült, nyers, különböző formájú lécek, amiket felületkezeléssel, lakkozással házunk stílusához alakíthatunk.
Az áruházban teljes körű tájékoztatást kapunk a hozzáértő eladóktól a melegburkolás
minden oldaláról. Az összes kiegészítőt, szegélyt, alátétet, ragasztót és padlóápolószert
megkapjuk a kiválasztott termékhez. A méretre vágás helyben megoldott. Ha, pedig kivitelezőt keresünk, akkor sem kell messzire menni, hiszen az áruház által ajánlott szakemberek garanciával együtt végzik el a munkát.
Vágsélei Csilla Sára
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KATONA JÓZSEF
SZÍNHÁZ

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
SZAUNAPROGRAMOK

NAGYSZÍNHÁZ
A MANÓVIZSGA
március 14. kedd 15:00 Bartók B. b.
március 16. csütörtök 15:00 Szabó L. b.

GABLER HEDDA
március 18. szombat 19:00 Radó V.b.
DUMASZÍNHÁZ ROAST
március 13. hétfő17:00 és 20:00
CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG
március 14. kedd 19:00 Páger A. b.
március 15. szerda 19:00 Bérletszünet
március 19. vasárnap15:00 Bérletszünet
KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
március 18. szombat 19:00
március 22. szerda 17:00 Nulladik óra
REQUIEM
március 19. vasárnap19:00
TEMESI MÁRIA ÉS NÖVENDÉKEI
HANGVERSENYE
március 20. hétfő 19:00
A műsorban többek között Mozart, Verdi,
Puccini és Kodály művek hangzanak el.
Az est háziasszonya és a műsort
vezeti: Prof. Dr. Temesi Mária, operaénekes, énekmester, opera nagykövet,
tanszékvezető egyetemi tanár
Közreműködik: Baracskai Judit, Illés
Gabriella, Zhang Yu (szoprán),
Banai Sára (mezzo-szoprán),
Czikora László, Gulyásik Attila (tenor)
Az operaestre díjtalan jegyek igényelhetők.
RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
APÁTLANUL (PLATONOV)
március 14. kedd 19:00
március 17. péntek 19:00
március 19. vasárnap 15:00
Kecskemét,
Katona József tér 5.
Tel.: 76/501-170,
kecskemetikatona.hu

OTTHON MOZI
TRAINSPOTTING 2. (117 perc)
magyarul beszélő, angol dráma,
március 13. hétfő 18:00
március 14. kedd 18:00

Négy edinborough-i srác meg a heroin
története húsz évvel ezelőtt felforgatta a mozis világot. A durva valóság és az
őrült humor nagy találkozásából kultikussá váló film valamint négy feledhe-

CIRÓKA
BÁBSZÍNHÁZ

SZÓRAKATÉNUSZ
JÁTÉKMÚZEUM ÉS
MŰHELY

Nagyterem
HAMUPIPŐKE
március 14. kedd 14 óra
március 16. csütörtök 14 óra
március 17. péntek 15 óra

március 16. csütörtök
Szaunamester: Fekete László
18:00 Citrusos olajok
18:45 Só
19:30 Joghurt-méz
március 17. péntek
Szaunamester: Kecskés István
18:00 Gyógynövényes
18:45 Só
19:30 Bazsalikom-paradicsom
március 18. szombat
Szaunamester: Fekete László
18:00 Virágos
18:45 Kukorica-só
19:00 Citrom-sör
21:00 Naturista Szauna Est
március 19. vasárnap
Szaunamester: Fekete László
18:00 Mentolos olajok
18:45 Só
19:30 Joghurt-narancs
március 23. csütörtök
Szaunamester: Fekte László
18:00 Gyümölcsös olajok
18:45 Citrom-só
19:30 Fahéj-kávékrém
március 24. péntek
18:00 Virágos olajok
18:45 Só
19:30 Jég-sör
március 25. szombat
Szaunamester: Fekete László
16:00 "Szaunázzunk helyesen"
18:00 Gyógynövényes
18:45 Só
19:30 Narancs-méz
március 26. vasárnap
Szaunamester: Szabó Ágnes
18:00 Erdei olajok
18:45 Kukorica-só
19:30 Méz-banánkrém
március 31. csütörtök
Szaunamester: Szabó Ágnes
18:00 Mentolos olajok
18:45 Só
19:30 Joghurt-kókusz
Kecskemét, Csabai Géza krt. 5.
Tel.: 76/500-320
www.kecskemetifurdo.hu
tetlen - bár kissé veszélyes - figura született. Most mind a négyen visszatérnek: az évek őket sem kímélték, és ők
továbbra sem kímélnek senkit.
NÉMASÁG - kiemelt helyár (161 perc)
feliratos, olasz-mexikói-amerikai tört. dráma
március 16. csütörtök 16:00
március 16. csütörtök 19:00
március 18. szombat 19:45
március 19. vasárnap 18:00
A FEHÉR KIRÁLY (89 perc)
magyarul beszélő, angol-német-svédmagyar dráma
március 18. szombat 18:00
március 20. hétfő 18:00
március 21. kedd 18:00
Kecskemét, Kossuth tér 4.
www.otthon-mozi.hu

Március 15. szerda 10.00–12.00
Papírkokárdás csákó és papírkard
14.30–16.30 gombos filckokárda
készítés

KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL
Zenés labirintus - Ciróka Bábszínház épülete
március 19. vasárnap 9:30 és 11 óra
Kisterem
KISTIGRIS ÉS KISMACKÓ
március 13. hétfő 10 óra
március 14. kedd 10 óra
március 16. csütörtök 10 óra
március 17. péntek 10 óra

Kecskemét, Budai u. 15.
06-76/482-217, Fax:76/486-635
ciroka@ciroka.hu, www.ciroka.hu

Március 18. szombat 10.00–12.00
öltöztetős papírbaba
Március 18. szombat 16.00–17.30
APRÓK TÁNCA
Tavaszváró – kézművesség:
papírnapocska készítés
Március 25. szombat 10.00–16.30
TÁRSASJÁTÉK NAP
Március 25. szombat 10.00–14.00
Szóraka – Tanoda
Könyvkötés felnőtteknek
Előre jelentkezés szükséges!
Április 1. szombat 9:00-17:00
VARRJ MAGADNAK DELTA SÁRKÁNYT! - Sárkányépítő workshop
Felnőtt program
Vezetik: Komjáthy Komi István,
Pálenkás Gyuri, Vincze Tamás, Erdei Zsolt
Részvételi díj: 3 000 Ft/ fő
Maximális létszám: 12 fő
Előre jelentkezés szükséges.
Bővebb információ, jelentkezés:
Bibor Anna
Kecskemét, Gáspár A. u. 11.
muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu
www.facebook.com/szoraka
76/481 469

MÁRIUS 15. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
KISKŐRÖSÖN
Kiskőrös Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére 2017. március
15-én rendezendő városi ünnepségre
8:00 Koszorúzás az 1848-as emlékműnél és a
Batthyány-emléktáblánál.
8:30 Önkormányzati elismerések átadó ünnepsége
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
9:45 Térzene Kiskőrös Város Fúvószenekara közreműködésével
10:00 Ünnepi megemlékezés a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében
Ünnepi beszédet mond: Domonyi László polgármester
Közreműködnek: a KT Bem József Általános Iskola tanulói
Koszorúzás Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór és Bem József szobránál,
valamint Petőfi Sándor szülőházánál.

Kísérőrendezvények
9:00-17:00 Petőfi-versek nonstop a szülőház udvarán
A költő 1848 márciusa és 1848 júliusa között született verseit kiváló előadóművészek tolmácsolják (válogatás a Petőfi Rádió felvételeiből)
9:00-17:00 Petőfi a képzőművészetben címmel állandó kiállítás látható a galériában (válogatás a múzeum gyűjteményéből)
A János Vitéz Látogatóközpont 9:00-17:00 óráig várja látogatóit.
11.30 A Pilvax napjainkban - irodalmi barangolás minden korosztály számára a
Petőfi Sándor Művelődési Központ emeleti galériájában
"Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kísértet,
Bolygott lelkünk a világban érted."

Petőfi Sándor
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NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
A MAGYAR RAJZ MESTERE - kiállítás Szalay Lajos munkáiból
Megnyitó: március 17. (péntek) 15 óra
Megnyitja: P. Szabó Ernő, művészettörténész
Szalay Lajos Kossuth-díjas magyar grafikus, a 20. századi magyar rajzművészet
megújítója.

2. KECSKEMÉTI
CSOKIFESZTIVÁL
2017. március 18-19. szombatvasárnap 10-18 óráig

A HÍRÖS AGÓRA
KULTURÁLIS
KÖZPONT
március 17. péntek 16.30-24.00
TAVASZKÖSZÖNTŐ TÁNCHÁZ
Csimota: Ölbeli játékok, élő zenés topogtató Vezeti: Böde-Harkai Csilla
Aprók tánca: Tánctanítás: böjti népi játékok,
táncok, helyi népszokások felelevenítése
Kézműves foglalkozás: csuhé virág készítése
Közreműködik: Berei Andrea szövő, a
Népművészet Ifjú Mestere
Csutribál: Tánctanítás: Toborzó kör és szóló
verbunkok a Kárpát-medencében és táncok
Közreműködnek: Kodály Zoltán ÉnekZenei Iskola népzene szakos növendékei
Felnőtt táncház: Tánctanítás: széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, stb. táncrendek
Táncmesterek: Böde István, BödeHarkai Csilla, Takács István, Rózsa Sára
A zenét szolgáltatja: Suttyomba Zenekar
Belépő: 400 Ft
március 20. hétfő 19 óra
A Magnus Aircraft bemutatja:
Thália bérlet 3. előadása
ŐSZI SZONÁTA
Szereplők: Udvaros Dorottya, Radnay
Csilla, Széll Attila, Fodor Annamária
Belépőjegy: 5000 Ft

HÍRÖS AGÓRA
IFJÚSÁGI OTTHON
Március 15. szerda11–13 óra között
HÁRY JÁNOS JÁTSZÓHÁZ
„A JÓ LOVAS KATONÁNAK…”
Mesés-bábos és kézműves játszóház
családoknak Nemzeti Ünnepünk alkalmából
11.30 és 12.30 órakor:
HÁRY JÁNOS KALANDJAI
Hári Viktória, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 12. o. drámatagozatos diákjának egyszemélyes bábelőadása
A bábokat készítette és rendezte:
Szirtes Józsefné, Mészáros Vincénédíjas bábos

FOLYAMATOS PROGRAMOK:
- KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
különleges madárka-kokárda készítése, mézeskalács huszár és virág díszítése, vesszőparipa és kard készítése
- SZIVÁRVÁNY JÁTÉKTÁR játékaival
vitézi próbák
Családi belépődíj: 950 Ft (max. 5 fő
számára)
Jegyek elővételben válthatók az Otthon pénztárában (tel.: 76/481-523)
10-15 óráig PILVAX kávéház a Tükörteremben

március 21. kedd 18 óra
AntiIZGULIN – Barkó Judit előadása
Belépődíj: 1.300 Ft
március 21. kedd 19 óra
XXXII. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
rendezvénye
SZENVEDÉLYEM, VELENCE – az
Experidance Produkció előadása
Belépődíj: 5.000 Ft
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
Tel.: 76/503-880, www.hirosagora.hu
hirosagora@hirosagora.hu

Március 16-19.
XI. KECSKEMÉT FRINGE - MŰVÉSZETI FESZTIVÁL ALKOTÓ FIATALOKNAK
Mert: „A kultúrát nem lehet
megúszni!”
Színjátszók, zenészek, filmesek, képzőművészek, irodalmárok, táncosok
és egyéb területeken tevékenykedő
kreatív megvalósítók árasztják el alkotásaikkal, előadásaikkal Kecskemétet négy napon át.
PROGRAMHELYSZÍNEK:
• Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
• Köztér/10 perc
• Otthon mozi
• T udományok és Művészetek Háza
(TEKA)
• Kilele Music Cafe
Információ: Zum Erika
Kecskemét, Kossuth tér 4.
Tel.: 76/481-686

Már fogadják a nevezéseket a június 21-25. között tizenharmadik alkalommal megrendezendő Kecskeméti Animációs Filmfesztiválra
(KAFF) – közölték a szervezők március 3-án, pénteken az MTI-vel.
A KAFF két fesztivál párhuzamosan:
magyar és európai animációk seregszemléje.

„Szalay Lajost úgy tartjuk nyilván, mint az új magyar grafika újjászülőjét”
(Beke László, 1970).
Művészetét világszerte elismerték.
Pablo Picasso szerint „Ha két grafikus neve marad fenn az utókornak a huszadik
századból, a másik én leszek, ha csak egy, az Szalay Lajos lesz.”
Látogatható: március 17-től április 29-ig, keddtől-szombatig 10-16 óráig.
Kecskemét, Serfőző u. 19.
www.nepiiparmuveszet.hu
Tel.: 76/327-203

KAFF 2017

Helyszín: Messzi István Sportcsarnok, Kecskemét, Olimpia u. 1.
Infó: 20/562-82-11
Az ország egész területéről látogatnak el városunkba neves csokoládé
manufaktúrák, hogy együtt teremtsük meg Kecskeméten is a hagyományát sokunk kedvenc édességének!
A fesztiválon lesz:
• Kalandpark
• J átszósarok és kézműves
foglalkozás
• Hangszer simogató
• Színpadon zenél az EDS Group
Gyerek jegy: 500 Ft (3 év alatt
ingyenes)
Felnőtt jegy: 500 Ft (hiszen itt a
felnőttek is gyerekek lehetnek)
További információk: Facebook,
2. kecskeméti Csokifesztivál esemény

A magyar versenyprogramba nevezni a 2015 februárja óta készült
alkotásokkal lehet egész estés filmek, tv-speciál, rövidfilm, televíziós sorozat, diákfilm, valamint alkalmazott animáció kategóriában.
Ez utóbbiba várják a reklámfilmeket, szignálokat, videoklipeket,
trailereket és főcímeket. Tévésorozatonként legfeljebb két epizód
nevezhető.
A fesztiválra elektronikus úton április
3-áig lehet jelentkezni.
A nevezési lap a www.kaff.hu weblapon érhető el.
A három évtizedes múltra visszatekintő Kecskeméti Animációs Filmfesztivál az egyik legjelentősebb kecskeméti kulturális esemény. Először
1985-ben tartották, akkor még csak
néhány külföldi alkotást láthattak az
érdeklődők.
2005 óta kétévente rendezik meg a
filmes seregszemlét.
MTI

MÁRCIUS 15. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A
NYÍRI-ERDŐBEN
A Szabadságharc 1848-1849 Alapítvány és a KEFAG
Zrt. tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját a
Nemzeti Ünnepünk tiszteletére 2017. március 15én, szerdán 14 órakor tartandó megemlékezésre a
Nyíri-erdőbe (Kecskemét-Hetényegyháza).

ÜNNEPI MŰSOR:
Harangszó, Himnusz
Nyitray András, a kuratórium elnöke - megnyitója
Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója - köszöntője
Kis Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár - ünnepi beszéde
Bimbó Brigitta és Futsek Soma verset mondanak
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája diákjainak műsora
Bimbó Brigitta és Szabó Kocsis Zsuzsanna énekelnek
Közreműködik: a Kecskeméti Városi Fúvószenekar Kuna Lajos vezényletével

„Élő történelem": A Bács Megyei Huszár Bandérium és Tüzérüteg és a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület puskaropogástól és ágyúdörgéstől
hangos látványos lovas bemutatója.
Narrátor: Vörösmarty Imre

Tánchagyományok: A Tűzön-Vízen Át Egyesület néptáncosainak műsora,
majd táncház a közönség bevonásával.
A talpalávalót húzza: Hegedűs Együttes
Műsorvezető: Varga Mónika
Hangosítás: Art Telecom Kft. (Horváth Péter)
12 órától étkezési lehetőséget biztosít a Sárgakocsi Vendéglő és Pizzéria (Banó Róbert).
Javasolt megközelítés Méntelek felől. A parkolótól pár száz métert gyalogolni kell.
A Szabadságharc 1848-1849 Alapítvány kuratóriuma és a KEFAG Zrt. békés,
meghitt megemlékezést kíván!
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Az önéletrajzírás titkos receptje
Az önéletrajzzal kapcsolatban számos cikkel találkozhatunk az interneten, de melyek azok a valóban hasznosítható dolgok, amikre oda kell figyelnünk? Jelen cikkünkben
azokra az apró, de annál fontosabb témákra szeretnénk felhívni a figyelmet, amellyel jelentősen megnövelhetjük önéletrajzunk
sikerességét.

Ügyelj a helyesírásra!
Evidensnek tűnhet, mégis mindig előkerül. Az elütött karakterek, elvétett szóközök nem csak rosszul mutatnak az önéletrajzban, hanem
azt sugallják, hogy a szerzőjük egy pontatlan ember, aki nem ügyel a
részletekre. Ráadásul az önéletrajz is egyfajta munka, amivel dolgozik
az ember – már csak amíg elkészíti – így ebből lehet következtetni a
későbbi munkavégzés milyenségére is.
Tipp: Többszöri átolvasásnál a szemünk hozzászokik a hibákhoz,
ezért küldés előtt változtassunk a betűméreten és/vagy betűtípuson,
mert a szokatlan helyzetben szemünk is éberebben figyel! Amint kijavítottuk a hibákat visszamódosíthatunk mindent az eredeti formájára. Emellett érdemes megkérni ismerősöket, rokonokat is hogy olvassák át nekünk az önéletrajzunkat, ez egyben arra is jó, hogy új benyomásokat és ötleteket szerezzünk!

Tűnj ki a tömegből – légy egyedi!
A munkanélküliség növekedésével egy-egy pozícióra százasával érkezhetnek pályázatok. Emiatt is kerül manapság előtérbe az individuum, vagyis az egyén maga. Az interneten elérhető önéletrajz-sablonokat a HR-esek is ismerik, ezért jó, ha a sablon kitöltésén túl időt
szakítunk az önéletrajzunk – hiszen mint a neve is jelzi a saját életünket mutatjuk meg benne – megformázására, egyedivé tételére.
Tipp: Fektessünk be egy professzionális portrékép készíttetésébe,
amelyet az önéletrajz mellett akár a LinkedIn profiloldalunkon is
felhasználhatunk! Változtathatunk a betűtípuson, a színeken hogy

jól tagoltabb és átláthatóbb legyen a CV. Ellenben itt is törekedjünk
a kevesebb néha több elvre, hacsak nem egy kreatív munkatársi állásra pályázunk!

Irányítsd a HR-es szemét!
A túl sok jelentkező és az időhiány miatt sokszor nagyon kevés idő
jut egy álláskereső pályázati anyagának áttekintésére. Éppen ezért
fontos, hogy megkönnyítsük a kiválasztási szakemberek dolgát.
Tipp: Használjunk kiemelést akár színnel, akár a szöveg félkövérré
formázásával! Hívjuk rá a figyelmet például egy korábbi munkakörünkre, vagy egy szakmai tanfolyamra akár programismeretre – olyanokra amelyek relevánsak lehetnek a jövőbeni pozíció szempontjából
és amelyekkel szintén kitűnhetünk a többi jelentkező közül!

Légy konkrét!
A munkatapasztalaton és iskolai végzettségen túl jó, ha az önéletrajzunkban feltüntetjük a fontosabb készségeinket is. Legtöbbször azonban ezek annyira általános és agyonhasznált szavak lesznek, mint a
„megbízható”, „keményen dolgozó” és „csapatjátékos”.
Tipp: Gondoljuk át, hogy az adott pozíció milyen készségeket kíván
meg és ahhoz mérten próbáljunk meg konkrét képességeket feltüntetni – persze olyat, ami valóban igaz ránk! Ügyfélszolgálati munkánál ilyen lehet például a tárgyalási készség, a hatékony ügyfélkezelés,
a prezentációs készségek, valamint a konfliktuskezelés. Szabó Diána
Forrás: cvonline.hu

www.videkiinfo.hu 
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SZOLGÁLTATÁS

ÉREMBOLT vásárol régi pénzeket, kitüntetéseket, bélyeggyűjteményt,
k é p e slapokat, papírrégiséget és
militáris tárgyakat. Kecskemét, Ceglédi u. 74. 062 0 /5 7 3 - 2 5 9 9
www.krozus.
gportal.hu

REDŐNY
szerviz!
L e s z akadt, nem működő redőnyök
teljeskörű javítása, gurtnik
cseréje.
06-20/543-6161,
06-30/919-0446

FRISS
PACAL
k a p h ató, megrendelhető 900 ft/
kg, kiszállitva 1000 ft/kg.
06304551026

V I Z E S , s a l é t r o m o s f a l a k u t ól a g o s s z i g e t e l é s e a c é l l emezzel, injektálással, fűrészeléssel. 06-20/347-1500
www.aberenyi.hu

VÁSÁROLNÉK
virágmintás
sparheltet. 06-70/624-5475
VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO
h e g e s z t ő t , m ű s z e r é s z e s z t e rg á t , m a r ó g é p e t , k o m p r e s �szort, invertert, kis gépeket.
0670/624-5475
HŰTŐSZEKRÉNY 120 l-es és 3
s z e m é l y e s ü l ő k a n a p é , m e gegyezés szerinti áron eladó.
2 0 /5 3 0 - 6 4 8 8

REDŐNYKÉSZÍTÉS, teljeskörű
javítás,
gurtnicsere.
Precíz munka, kedvező ár. 0620/624-1272, 06-70/265-6065

S Z O B A F E S T É S - m á z o l á s , t apétázás, hőszigetelés, melegburkolás, precíz munka
kedvező ár. 20/953-8979,
20/387-7068
REDŐNYMESTER
R ed ő n y , r e l u x a , s z ú n y o g h ál ó j a v í t á s a - c s e r é j e g a r a n c iával. Gurtni és zsinór csere!
Tel.:06-70/658-3516
ÁLLÁST KÍNÁL

F É R F I á l l a tgondozót keresünk
K e c e l r e . Szállás biztosítva.
0 6 2 0 / 5 6 6 -69-45
KŐMŰVES

és

segédmunkás

m u n k a v á l lalókat
k e c s k e m éti

keresünk,

munkavégzés-

r e , h o s s z ú távra. Építő Simon
K f t . É r d . : 20/ 470-4209
A P M P e r sonal GmbH keres
n é m e t o r s zági munkavégzésr e f e s t ő k et és hőszigetelőket,

n é met

bejelentéssel.

SZOBAFESTÖ
szakmunkást
felveszek hosszútávra, kecskeméti munkára Tel.: 0630/9686-248

zoltan.timar@apm-personal.

K E C S K E M É T I é l e l m i s z e r i p ari cég keres női betanított
munkásokat.Jelentkezni
a
3 0 / 1 8 1 - 6 1 - 9 9 - e s t e l e f o n s z ámon munkaidőben 8-16 óra
között.

1 8 H E T E S Tetra SL tojóhibrid

c o m + 3 6 70 677 0877
ÁLLAT

j é r c e k a pható: 1.900 Ft/db,
u g y a n i t t napos és előnevelt
c s i b e k a pható: 200 és 400
F t / d b . T e l .:06-20/941-5540

NYÍLÁSZÁRÓ TECHNIKA

AJTÓ - AblAk - redőny
látogasson el bemutatótermünkbe:

sákI u. 31
kecskeméT, Iziók
kAL várjuk!
AHOL FOLyAmAtOs Akc

és! hívjon még ma!
Ingyenes helyszínI felmér

ajtó

kültéri

IMPRESSZUM

Vidéki Infó
Megjelenik havonta
25.500 példányban.
Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László
Szerkesztőség:
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 13.
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!

ablak

gyártás és
forgalmazás

redőny

külső és
belsőtokos

garázskapuk

fa nyílászárók

szúnyogháló

06 30/428-1252 • 06 20/954-2660

www.uvegkocka.hu
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