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Készüljünk tudatosan az
őszi-téli időjárásra!
A biztonságos közlekedés érdekében a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet az őszi-téli időjárás veszélyeire és
a megváltozott útviszonyokra.
Télen jellemző a ködös, párás idő, a nappalok rövidülése miatti romló látási viszonyok, a szinte folyamatosan nedves
és csúszós útburkolat. Ezek a tényezők
jelentősen növelik a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Emiatt is nagyon
fontos, hogy jól felkészítsük magunkat és
járműveinket az őszi-téli időszakra.
Hogyan készítsük
fel járműveinket?
A
gépjárműveket
ajánlatos alaposan átnézni, azon minden
biztonsági berendezést átvizsgálni. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és
a fékrendszer ellenőrzése. Fontos a jól működő ablaktörlő és a
megfelelő ablakmosó folyadék használata, illetve célszerű jégkaparót vagy jégoldó sprayt készíteni az autóba. A téli hónapokra történő felkészüléskor fontos szem
előtt tartani, hogy a nyári gumi 7 Celsius-fok alatt már nem teljesíti megfelelően
feladatát. A jól megválasztott téli autógumikkal jelentősen lerövidül a féktávolság,
amelyhez elengedhetetlen a fékek, a futómű és a gumik kifogástalan állapota is. A
lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztessük, mert az autó úttartását, a stabilitást, a fékút hosszát azok állapota is jelentősen befolyásolja.
Nekünk is fel kell készülnünk a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokra
a problémák elkerülése érdekében!

Gyakran tapasztalhatunk ködfoltokat,
még jó látási viszonyok mellett is. Váratlanul érkezhetünk egy ködös területre, ahol a látótávolság hirtelen lecsökken. Ekkor nem szabad pánikszerűen fékeznünk, mert a mögöttünk közlekedő ilyen esetben könnyen „utolér” bennünket. Ezért fontos, hogy ködös szakaszt észlelve előre csökkentsük
le a sebességet.
A sűrű ködben
tompított világítást használjunk,
ha van, akkor a
ködlámpát is.
A téli időszakra
jellemző nedves,
nyálkás, esetenként falevelekkel
borított, jeges, havas utak komoly odafigyelést igényelnek. Számítsunk rá, hogy
nedves útfelületen jelentősen nő a fékút,
a féktávolság, a hirtelen fékezéssel nagymértékben nő a megcsúszás, kifarolás,
adott esetben a pályaelhagyás veszélye
is. Ilyen útviszonyok között a megengedettnél is alacsonyabb sebességgel közlekedjünk, óvatos, finom fékhasználatra
törekedjünk, és kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat.
A távolságbecslő képességet a pára és a
köd erősen rontja, ezért a tárgyakat a valóságosnál távolibbnak látjuk, így célszerű növelni a követési távolságot és csökkenteni a sebességet.
police.hu
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„CSAK EGY KIS NYITOTTSÁG KELL”
- INTERJÚ TENKI RÉKA SZÍNÉSZNŐVEL
Péterfy-Novák Éva először blogban, később könyv formájában terápiás céllal
vetette papírra élete legmeghatározóbb éveit. Mozgás- és értelmi sérülten született kislányának megrázó történetét áthatja a példaértékű életigenlés és a
küzdésvágy. Tenki Réka színésznő az Egyasszony című könyvből készült monodrámában ölti magára Éva szerepét. Az előadás novemberben Kecskeméten
is látható lesz a Cirókában, a Pestiek a Budai utczában sorozatnak köszönhetően. Ezen apropóból kérdeztük a darabról Tenki Rékát.
• Hogyan találta meg az Egyasszony szerepe? Olvasta-e előtte a blogot vagy a
könyvet?
Orlai Tibor hívott fel, hogy szeretné, ha elolvasnám a könyvet. Elolvastam és tudtam
szeretnék vele foglalkozni. Előtte nem hallottam róla.
• Paczolay Béla rendező, férfiként, férfi szemszögből milyen pluszt adott a
darabhoz?
Béla egy nagyon érzékeny és reálisan gondolkozó rendező. Ő nem véleményt alkot,
hanem minden eshetőséget megvizsgál, kinek mi a jó és rossz döntése és miért és
senkit nem ítél el, hanem próbál objektíven minden szempontot megvizsgálni. Életem eddigi legnyugodtabb próbafolyamata volt. Ha nem Béla vezetett volna engem,
nem ez lett volna az eredmény. Hálás vagyok neki nagyon.
• Találkozott a szerzővel és az Egri Gyermekotthonba is ellátogatott. Mennyit
segítettek ezek a belehelyezkedésbe?
Péterfy-Novák Évában egy fantasztikus embert ismerhettem meg, akitől csak tanulni
lehet. Nem azért szerettem volna találkozni vele, hogy megtanuljam, hogyan mozog
és beszél, hanem egyszerűen csak a könyv miatt. Ez az ő története és ha megtiszteltek azzal, hogy én közvetíthetem, hát miért ne beszélgethetnénk. Egerbe pedig én
szerettem volna lemenni, mert ha egy ilyen történet mellé állok, tudnom kell, kikről
beszélek, és tapasztalatból kell tudnom, nem elmondás alapján.
• Ön is édesanya. Ha jól tudom szülése utáni első szerepei közé tartozott az
Egyasszony. Az anyaság megélése segített-e Önnek a szerepben?
Egy évig voltam otthon, miután megtalált ez a történet, és azt hiszem ha nem estem volna át a szülésen és az előtte, utána való átalakuláson, nem értenék lényeges
dolgot a nőkből. Mindenképp segített és hozzátett nekem, de bármilyen kiváló színésznő eljátszik, olyan helyzetet, amin soha nem megy keresztül. Ez csak a tudatomban tett hozzá.
• Mennyire volt megterhelő a próbafolyamat és mennyire megterhelőek az
előadások?
A próbafolyamatnak az előadás elkészítésén kívül, a másik feladata az én megerősítésem volt és kizökkenthetőségem. Tudatosan erősített a rendező. Ha az ember egyedül van a színpadon egy ilyen megterhelő előadással, váratlan dolgok történhetnek
és nem eshetek ki, nem jöhetek zavarba. Fontos, hogy nekem úgy kell átadnom ezt a
történetet, hogy mindig van kiút, feltámasztani az emberekben a küzdésvágyat és az
élet örömét, én nem sírhatok, nem sajnálhatom magam a történetben, nekem erőt
kell sugároznom.
• Hogyan tud egy-egy szerepből, főleg egy ilyen monodrámából kilépni előadás után?
Zenehallgatás a hazafelé vezető úton, az át tud mosni.
• Az anyaság, a sérült gyermek nevelése mellett a nők kiszolgáltatottsága a párkapcsolatban, a kórházi közegben is komoly hangsúlyt kap a darabban. Illetve maga a bántalmazás verbális és fizikai formája is. Ez a téma az elmúlt hetekben még inkább aktuálissá vált. Mennyire tartják a rendezővel fontosnak
azt, hogy erről a jelenségről meginduljon egy párbeszéd a közéletben?
Semmi esetre sem. Én nem szeretnék a hirtelen felkapott hírekre reagálni. Akinek
ilyesfajta problémái vannak, annak nincs ideje foglalkozni az élettel, örül, hogy túléli
a napokat, be van zárva a saját életébe. Ezért szeretem a munkámat, mert úgy segíthetek, hogy az ember észre sem veszi, hogy terápiát kapott, hiszen csak eljött színházba “kikapcsolódni”. És fontosnak tartom hozzátenni, hogy ez a darab nem a nőkért, nőknek szól, ez egy emberi történet, számtalan férfi van kitéve mindenféle erőszaknak. Én mindenkihez szeretnék szólni.
• A MOST-FESZTen különdíjas lett a legjobb alakítás kategóriában és a színikritikusok szerint a legjobb női főszerepet nyújtotta az Egyasszonyban. Gratulálok, ezek hatalmas elismerések. Azonban ez egy igen nehezen feldolgozható
és megrázó téma még a belőle áradó életigenlés mellett is. A közönség felől
milyen visszajelzéseket kapnak?
Csak hálát kapok. Ha minden rendben van az életükben, akkor azért, hogy ennek a
történetnek a hallatán átértékelik a problémáikat és elkezdenek örülni annak, ami
neki megadatott. Akikkel pedig hasonló élethelyzetek történtek, mert sok ilyen családdal találkozom, bárhol is játsszuk az előadást, azért hálásak, hogy beszélve van
ezekről a problémákról, mert egyedül maradtak vele. Úgy vagyunk szocializálva,
hogy egy fogyatékos gyerekkel nem igazán tudunk mit kezdeni, így nem veszünk
róla tudomást. Vagy nem mernek beszélni, ha erőszak történik a családban, mert félnek, nem tudnak kihez fordulni, vagy azt képzelik, hogy ez normális és biztos megérdemlik. Pedig ez van, és jelen van a mindennapjainkban, csak egy kis nyitottság kell
és mindenkinek könnyebb lenne egy kicsit.
• Mire tanította ez a darab?
Megerősített, hogy ha az ember tudatában van önmagának, bármire képes.
Vágsélei Csilla Sára
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KISKUNSÁGI
NEMZETI PARK
Hortobágy után a hazai daru vonulási útvonal legfontosabb állomása a Kiskunsági Nemzeti Park Tisza-völgyi tájegysége, a szegedi Fehér-tó környéke. A november derekán itt tartózkodó
darvak száma eléri a 30-40 ezret.
E rendkívüli természeti látványosság
széles körű megismertetésére kerül
megrendezésre a Fehértavi Darvadozás,
a madárvonulás Dél-alföldi ünnepe.
november 18. és november 25.
ŐSZI DARULES a szegedi Fehér tónál

Találkozó:13:30 a Tisza-völgyi Bemutatóház (az E5 főút 158-as km-szelvénynél.)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy autóval az E5-ös úton.
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu
2017. december 3., vasárnap
MIKULÁS NAPI BUCKATÚRA A
FÜLÖPHÁZI BUCKAVIDÉKEN
A túra végén meleg teával várják a résztvevőket a Naprózsa Erdei Iskolában.
Mikulás sapka kötelező.
Információ, jelentkezés: Gilly Zsolt
30/4884-565
www.knp.hu, www.facebook.com/
KiskunsagiNemzetiPark

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
Novemberi és decemberi programok
november 18. szombat
21.00-00.30 Táncos Éjszakai Fürdőzés
09.00 - 17.00 Szinkronúszó Országos
Bajnokság
Helyszín: teljes 50 méteres medence
november 26. vasárnap 09.30 - 14.00
KESI fiú vízilabda mérkőzések
Helyszín: teljes 50 méteres medence
december 3. vasárnap 09.00 - 16.00
KESI leány vízilabda mérkőzések
Helyszín: teljes 50 méteres medence
december 8. péntek 21.00-00.30
Decemberi éjszakai fürdőzés

december 9-10. szombat-vasárnap
Uszonyos- és Búvárúszó Rövidpályás
Országos Bajnokság
Helyszín: teljes 25 méteres medence
december 10. vasárnap
KESI fiú vízilabda mérkőzések teljes
Helyszín: 50 méteres medence
december 27 - 31.
Eisenstadt úszó edzőtábor
Helyszín: 50 méteres medence
Kecskemét, Csabai Géza krt. 5.
www.kecskemetifurdo.hu
Tel.: 76/500-320

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

KÉZMŰVES MŰHELY

LÓRÁNT JÁNOS DEMETER 80-1
Munkácsy-díjas, Érdemes Művész
retrospektív kiállítása.
Látogatható: november 15-ig

Óvodás és iskolás csoportok részére

A HAGYOMÁNY BŰVÖLETÉBEN
65 ÉVES A KECSKEMÉTI DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR
A jubileumi kiállításon a szakkör tagjainak
munkáiból, a különböző néprajzi tájegységek hímzéseiből láthatunk válogatást.
Látogatható: december 15-ig

KUKORICAHÁNTÁS
A csöves kukorica hántolása, morzsolása, csuhé vagy a csutka baba készítés,
a csuhéból készült használati tárgyak
megismerése. Pattogatott kukorica készítés rostán, puliszka kóstolás.
GYERTEK FONÓBA!
A kender és a len feldolgozásának bemutatása, majd fonalból alkotás (karkötő többféle technikával, baba bojtból,
similabda óriás pomponból, mandala,
álomfogó).
A programon való részvételhez ELŐZETES BEJENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Foglalkozásvezető: Vágó Piros

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS A MAGYAR NÉPI KÉZMŰVESSÉGBEN
- fazekasság, hímzés, szövés, faragás,
népi kismesterségek –

KAMARA KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS VACSORA:
Cserna-Szabó András: 77 magyar pacal
- avagy a gyomor csodálatos élete című
könyvét bemutatja, a szerzővel beszélget Füzi László irodalomtörténész.
A könyvbemutató után pacalvacsora a
Kecskeméti Csárda jóvoltából.
Időpont: november 24, péntek, 17 óra
A programon való részvételhez előzetes
bejentkezés szükséges!

• Kalotaszeg
• Polyák Ferenc fafaragó kiállítása

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR
Hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével.
Kecskemét, Serfőző u. 19.
www.nepiiparmuveszet.hu
76/327-203, 76/506-108
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KECELI VIRÁGFESZTIVÁL, FAZEKAS KIÁLLÍTÁS
Kecelen 2017-ben is megrendezik a FLORA Virágfesztivált és társrendezvényét, a Keceli Országos Fazekas Kiállítást. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeznek virágkötők, virágtermelők, fazekas- és népi mesterek, hogy virágkölteményeikkel és nívós munkáikkal bemutatkozzanak a nagyközönség előtt. Kötészeti bemutatók, fazekas kiállítás, képzőművészeti vásár, mesterségek bemutatója, cserépvásár, játszóház,
kisállat kiállítás, borkóstoló, pálinkakóstoló, virág és dísznövényvásár, ajándékvásár
várja a Flora Virágfesztiválra és a Keceli Országos Fazekas Kiállításra látogatókat.

Időpont: 2017. december 1-3.
XXXI. FLORA Virágfesztivál és XV. Keceli Országos Fazekas Kiállítás
A FLORA Virágfesztivál az 1980-as években indult Kecelen, lehetőséget biztosítva a
helyi virágkertészetek bemutatkozására. Pár év alatt országos hírű fesztivállá nőtte
ki magát, látogatóinak száma napjainkban meghaladja a tízezer főt.
A hagyományosan december első hétvégéjén megrendezésre kerülő kiállításon látható a hazánkban termesztett dísznövények, vágott- és szárazvirágok szinte teljes
skálája. Az aktuális trendeknek köszönhetően minden évben újdonságokkal is várják a vendégeket: rózsadobozok, ehető virágok, növénysimogató, virágékszerek, világító növények is láthatók.
A szakmai programból az indulás óta kiemelkedik a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületével közösen szervezett ifjúsági kötészeti verseny, melynek keretében az ország szakiskoláinak csapatai versengenek a vándordíjért, a legügyesebb tanulók pedig az egyéni bajnoki címért.
Tavaly hirdették meg másodszor a népszerű kiskertépítő pályázatot, melyre előzetes jelentkezés után 40 csapat, közel 800 gyermek küldte be kiskertjét, melyeket a
kiállítás keretében mutattak be a nagyközönségnek. A tárlatot idén is megrendezik,
és ehhez kapcsolódóan több környezettudatos, ismeretterjesztő programot szerveznek a legfiatalabb látogatók számára.
A virágkötészeti bemutatók, ehető virágok kóstolója és virágvásár mellett képző- és
népművészeti kiállítások is szerepelnek a programban, melyek főként a régióban élő
és alkotó művészeknek, kézműves mestereknek nyújtanak bemutatkozási lehetőséget. 15 éve társrendezvény a Keceli Országos Fazekas Kiállítás, melyre - meghívásos
úton - az ország minden tájáról érkeznek a hagyományokat őrző fazekasmesterek.
A háromnapos rendezvény évtizedek óta egész napos tartalmas elfoglaltságot nyújt
az idelátogatóknak. A 2017-es kiállítás a XXXI. FLORA Virágfesztivál és XV. Keceli Országos Fazekas Kiállítás nevet viseli, és december 1-3. között gazdag kulturális kínálattal, népművészeti termék-, ajándék- és dísznövényvásárral várja a látogatókat.
További információ: www.programturizmus.hu/ajanlat-keceli-viragfesztival.html

"KISKŐRÖS 300" - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
LOGÓTERVEZÉSRE
2018-ban ünnepli 300. születésnapját
Kiskőrös városa. A jeles évforduló alkalmából emlékévet hirdetnek, ennek keresik állandó logóját. A logón jelenjen
meg valamilyen formában a városalapító Wattay-család címere, és a 300-as
szám! A győztes pályamű az emlékév
összes rendezvényének és kiadványának kötelező arculati eleme lesz.
További inspirációért, történelmi áttekintésért érdemes felkeresni a http://
kiskoros.hu/kiskoros/tortenelem
weboldalt!
Téma: A 300 éves Kiskőrös
Pályázható művészeti ág: festészet, grafika
A pályázatra bárki jelentkezhet, előképzettségtől és foglalkozástól függetlenül.
A pályázat készülhet egyénileg, vagy
csapatmunkaként is.
A pályázat során kategóriákat nem
különböztetetnek meg. Egy pályázó
(csoport) egy művel pályázhat.
A nyeremények:
I. díj 100 000 forint pénzjutalom
II. díj 50 000 forint pénzjutalom
III. díj 30 000 forint pénzjutalom
Pályázni és képet feltölteni kizárólag
JPG és JPEG formátumú képpel lehet. A
képtömörítési minőség 100% ajánlott.
A maximális fájl méret 5 Mbyte. (Nagyobb fájlméret esetén javasolják a felbontás és/vagy a tömörítés arányának
módosítását.) A kész pályázatokról készült képeket a polgarmester@kiskoros.
hu e-mail címre várják.

A pályaművek feltöltésének kezdete:
2017. október 30., 00:01
A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. december 1., 23:59
A pályamű benyújtásával a pályázó vállalja, hogy a kiírók a művet külön díjazás nélkül felhasználhatják a pályázattal kapcsolatos kommunikációjuk során
(online, print, stb.).
A nyertes pályázat egy éven keresztül
felhasználásra kerül a város által kiadott
összes kommunikációs felületen. (Out
door felületek, nyomtatott anyagok,
social média felületek, stb.)
A beérkezett pályaműveket a zsűri 15
napon belül értékeli. A zsűri döntése ellen fellebbezés nem lehetséges.
A pályaművek sorrendjéről a „Kiskőrös
300” emlékbizottság határoz.
2017. december 18-án kerül sor a pályázatok eredményhirdetésére. A
nyerteseket e-mailen értesítik. A nyertesek maguk gondoskodnak az eredeti
pályaművek helyszínre történő szállításáról. Amennyiben a pályaművek között
a Bizottságnak nem sikerül érdemben
döntést hozni, automatikusan a második helyezett kerül díjazásra.
Jó munkát és sok sikert kíván a pályázat
kiírója, a „Kiskőrös 300” emlékbizottság!
További információk:
06 1 789 40 70
polgarmester@kiskoros.hu
www.kiskoros.hu/kiskoros-300-palyazatifelhivas-logotervezesre

"PIC"NIKEZÉS ÉS
KISAUTÓZÁS
A Koraszülöttek Világnapján
Öltözz egy kis lilába!
2017. november 17-én 13 órától Kelemen Edit és munkatársai közös ünneplésre várják volt betegeiket a Gyermek ambulancia Vízipókos várójában
(földszint).
A kreatív foglalkozás és a beszélgetős “PIC”nikezés alatt Csikai Ágnes
varázsdalol.
Akkumulátoros kisautózás egész délután a TONER HOLDING jóvoltából.
A “PIC”nikezéshez készülő finomságokról a FÉLEGYHÁZI PÉKSÉG gondoskodik.

HONNAN ÁLLATKÍNZÁS AZ ÁLLATTARTÁS?!
A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRÓL
Siváran, gubbasztva néz a láncra kötött kutya. Itató táljában földes sár, enni is csak
ritkán kap. Teste reszket, az első időkben a szeretetért, aztán már az idegkárosodás
miatt. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint nagyon sok az
elhanyagoltan tartott háziállat. A hatályos törvények szerint nem csak állatot kidobni – elhagyni állatkínzás bűncselekmény, de az is állatkínzás, ha fizikai vagy lelki károsodást okozunk állatunknak a tartás során. A jó gazda megfelelően gondoskodik
állatáról, a rossz meg nem. De hol a határ?!
Ez is állattartás. Vagy állatkínzás?!
Rövid időn belül válhat bárkiből állatkínzó, hiszen pl. egy megvásárolt, majd gyorsan megunt háziállat is sok esetben végzi láncon
vagy utcára dobva válik kóborrá.
Felelős állattartásért az Orpheus
Önkéntes Közösség a kilencvenes
évektől az állatmentés mellett komoly erőfeszítéseket fordít. Seres
Zoltán egyesületi elnök szerint
a felelős magatartást egy szinten példaként mindenki otthonról hozza, de tanulni is lehet, sőt
kell(ene) is. Fontos a prevenciós
tevékenység és a példamutatás.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint három minimális dolog kell a felelős állattartáshoz:
1. MEGFELELŐ TARTÁSI HELY: kennel, kutyaházzal, megfelelő mozgástérrel, hiszen
ha nincs hol tartsuk az állatot, az hosszú távon gondot fog jelenteni,
2: MEGFELELŐ ANYAGI FEDEZET: állatorvosi költségek (oltás, féregtelenítés, gyógyítás), etetés, felszerelések mind pénzbe kerülnek, ha nincs megfelelő anyagi ráfordítás, előbb – utóbb az állattartás kapcsán gondok adódhatnak,
3: MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ SZABADIDŐ: az állattal foglalkozni kell, sétáltatni,
gondozni, tisztítani, ha nincs megfelelő mennyiségű szabadidő, alapvetően az állattartásnak is értelme vész.

Mit tehetünk, ha állatkínzást tapasztalunk?
Az állatok megóvása elsősorban a gazda feladata. Ha bárki háziállatot szenvedni lát
vagy kínzásáról tud, a segélyhívón hatósági segítség kérése fontos dolog. A kóbor
állatok közterületi megmentése a helyi önkormányzatok feladata. A www.sinter.hu
a SintértNE! programmal azt a célt tűzte ki, hogy a településeken a kóbor állatok befogása állatvédő szervezetekkel karöltve valósuljon meg.

A legjobb annak a kóbor állatnak, amelyik meg sem születik
Az országban 3200 település van, évente százezernél is több kutya kerül a tartók felelőtlen cselekedetei miatt az utcára. A legtöbb helyen az utcáról befogott kóbor állatot (új örökbefogadó hiányában) elaltatják. Nem kellene így lennie – fogalmaz Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője – hiszen ha nem szaporítaná feleslegesen az ember a kutyáit, macskáit, nem lenne ilyen sok kóbor állat. Az állatvédő egyesület ide vonatkozó jelmondata, hogy „…Annak a kóbor állatnak a legjobb,
amelyik meg sem születik…”. Megengedhetetlen, hogy emberi hanyagságból érezni – szenvedni képes élőlények ezreit elpusztítsák.
Orpheus Állatvédő Egyesület
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UH diagnosztika és szakorvosi
vizsgálatok várólista nélkül a Füzes utcai Egészségházban
Az egészségügyi szűrések fontosságát nem
véletlenül hangsúlyozzák egyre többet, hiszen az időben kiszűrt rossz indulatú elváltozás esetén sokkal nagyobb az esély a
gyógyulásra. Azonban a zsúfolt kórházak, a
hosszú várólisták megnehezítik a diagnosztikát és lassítják a gyógyulást. A kecskeméti Füzes utcai Egészségházban, igényes környezetben, reális áron többek között az ultrahangos diagnosztika, a szén-dioxidos
gyógygázfürdő, a hatékony körömgomba
kezelés és több szakrendelés is elérhető a
kórházakban megszokott várólista nélkül.
Dr. Futó László Ultrahang diagnosztikai szakorvos, az egészségház vezetője elsődlegesen diagnosztikai jellegű magánrendelést tervezett, de az igények miatt fokozatosan
egyéb szakorvosi rendelésekkel is bővültek. A diagnosztikai állomások lehetőséget biztosítanak akár „hozott” CT és MR vizsgálatok képi anyagának átbeszélésére is. Ultrahang vizsgálataikat Medison Sonoace X8 típusú ultrahang készülékkel végezik, mely
tudása alapján teljes értékű radiológiai, kardiológiai, nőgyógyászati, urológiai szakvizsgálat elvégzésére is alkalmas. Hasi, nyaki, mellkasi, vénás, herezacskó, pajzsmirigy és
gyermek ultrahangok is kérhetőek.
Több, Kecskeméten és a környéken előttük még nem bevezetett, de általuk fontosnak vélt, igazoltan eredményes terápiás lehetőséget biztosító új eljárást is szeretnének biztosítani:
• Lézeres körömgomba kezeléseket is végeznek bőrgyógyászati magánrendelés keretében.
Ez a leghatékonyabb megoldás a körömgomba kezelésében.
• Nyáron érkezett az érrendszeri betegségek egyik leghatékonyabb megelőzésére és kezelésére alkalmas „Mofetta-M”, széndioxid gázfürdős kabin belgyógyászati felügyelet
mellett, mely náluk érhető el elsőként Kecskeméten. A kezelés alkalmas: a szív és perifériás érbetegségek, érszűkület, Raynaud szindróma, magasvérnyomás, nyirokkeringés
zavara, fejfájás, cukorbetegség érszövődményei, érműtétek utáni állapot kezelésére, lábszár görcs enyhítésére, arthrosisoknál, potenciazavaroknál, csontritkulásban, ízületi fájdalmak, derékfájdalmak mérséklésére.
• Megérkezett az új EVRF radiofrekvenciás készülék, mely seprűvénák, pókhálóvénák kezelése mellett visszérműtét kezelésére is alkalmas. Emellett bőrgyógyászati vonatkozásai
is vannak: rosacea, stria kezelésére is alkalmas.
Szakorvosi rendeléseiket is folyamatosan fejlesztik: jelenleg bőrgyógyászati,
belgyógyászati,
neurológiai, kardiológiai és urológiai szakrendeléseket végeznek.
A belgyógyászati szakrendelésen
az állapotfelmérésen kívül injekciós és vazoaktív infúziós kezelés, 24 órás vérnyomás és EKG is
elérhető. Bőrgyógyászati szakrendelés keretében a körömgomba kezelés mellett többek között a
lézeres arckezelés és allergiateszt is igénybe vehető. Neurológus szakorvos kiértékeli
a ENG, EMG, EEG, CT, MR leleteket, diagnosztizálja a szédülést, kategorizálja a fejfájást, kivizsgálja az epilepsziás rohamokat és az izomgyengeséget, zsibbadást. Urológiai magánrendelés keretében a vese, a húgyúti és a férfi nemi szervek problémáit tárják
fel. A kardiológus szakorvos a szív betegségeivel és annak kezelésével foglalkozik. A
Füzes utcai Egészségház minden gyógyulni vágyót szeretettel vár a hét minden napján.
Füzes utcai Egészségház
Kecskemét, Füzes utca 11.;
Telefon: +3670-907-65-35
futomedical@gmail.com;
www.futomedical.hu;
FB: Füzes utcai Egészségház

www.videkiinfo.hu 
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Meghosszabbították a „látás hónapja”
kampányt Trend Optikákban
A Trend Optikákban, a Semmelweis Egyetem által alapított Semmelweis Kft országos vizsgálópontján, mint a kampány kijelölt üzleteiben ingyenes látásellenőrzést és szaktanácsadást végeztek október hónapban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy
meghosszabbítják november 15-ig az ingyenes szűrőprogramot.

O któber a látás hónapja. Az ehhez kapcsolódó kampány szervezői

szívükön viselik a magyarországi látáskultúrát. Magyarországon közel 1.5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig nem
látnak jól. A lakosság több mint felének lenne szüksége látáskorrekcióra. A program célja az volna, hogy minél többen vegyenek részt látásellenőrzésen, továbbá célja az előre gyártott szemüveg viselésének veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás.
Kevesen tudják, hogy a látásvizsgálat során nemcsak egy
esetleg később súlyossá váló
szembetegség, de például a
cukorbetegség vagy akár a magas vérnyomásra utaló jelek is
felfedezhetők. A gyakori fejfájás, rossz közérzet kiváltó oka
sok esetben az éleslátás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a
nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden
korosztály érintett.
Noha távolra jó is a látásunk az
olvasás 40 éves kor kürül már
problémát okoz. Ez egy természetes jelenség, ezt nevezzük
presbyopiának. Az évek múlásával szemünk veszít rugalmasságából, ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy
„kezünk egyre rövidebb”, az apró betűk összemosódnak, az olvasnivalót egyre távolabb kell tartani, hogy élesen lássuk. A multifokális szemüveglencsék átveszik a szem -az idő múlása során elveszített - munkavégző képességét, és viselőjük visszanyerheti a természetes éleslátás élményét. A progresszív vagy más néven multifokális lencsék rendelkeznek távoli és közeli látómezővel. A kettő közötti átmenet az úgynevezett látócsatornában kerül kialakításra így alkalmas a közbenső távolságra lévő tárgyak nézésére. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően ez a folyosó egyre szélesebb és a széli részek torzítása egyre kisebb.
A modern életforma megváltoztatta a látásunkkal és így a szemüvegünkkel kapcsolatos elvárásainkat is. Egyre több feladatot végzünk
egyszerre és gyorsan váltogatunk a nézési távolságok között. Fontos

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

ablak

gyártás és
forgalmazás

redőny

külső és
belsőtokos

garázskapuk

fa nyílászárók

szúnyogháló

06 30/428-1252 • 06 20/954-2660

www.uvegkocka.hu

számunkra, hogy mindez gyorsan és zökkenőmentesen történjen és
meg tudjuk tartani korábbi lendületünket, így egyre nagyobb teret szeretnénk élesen látni, főleg közeli, karnyújtásnyi távolságon belül.
Az új technológiának köszönhetően a fej mozgatása nélkül több távolságra is éles látást tesz lehetővé, az Essilor által kifejlesztett új
Varilux X névre hallgató multifokális szemüveglencse. Például az
okostelefon és a mellette lévő könyv vagy egyéb
digitális eszköz is élesen
látható a szemüvegviselő számára. Mindemellett
minimális széli torzítása
távolra is egészen széles
látóteret biztosít.
A Trend Optikákban a Látás Hónapja Kampány keretében 100%-os elégedettségi garanciának köszönhetően most kockázatmentesen próbálhatja
ki ezt az új XTend technológiával fejlesztett Varilux
X
series
multifokális
szemüveglencséket
is
akár 50% kedvezménnyel.
A „Látás hónapja” kampány keretében most ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadáson túl, szürkehályog- és glaukóma szűrést is
ingyenesen végzik szakképzett orvosok a szombathelyi Trend Optikákban. Keresse fel a Trend Optika szaküzleteit, ahol a legkorszerűbb géppark használatával, szemész szakorvosok, dipl. optometrista
kontaktológusok és látszerész mesterek állnak az Ön rendelkezésére.

TREND OPTIKA
6000 Kecskemét Kossuth tér 6-7.
tel.: 76/583-235
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HOBBIK AZ ÖNÉLETRAJZBAN
Állásra jelentkezéskor leginkább a szakmai jellemzőinkkel, tudásunkkal,
tapasztalatainkkal, nyelvtudásunkkal tudjuk meggyőzni a munkáltatót az
alkalmasságunkról. Emellett a személyiség is rendkívül fontos, hiszen a kollégák együttműködését biztosítottnak szeretné látni a munkáltató.

A személyiségünkről írhatunk az önéletrajzban is,
de túl sok eredménye nem igazán lesz: sajnos mindenki precíz,
jó munkabírású, önállóan és csapatban is
dolgozni tudó embert keres az álláshirdetésekben, ezért mindenki így jellemzi magát. Ezzel nem leszünk egyediek, mégis fontos.

emberre, témájától függően akár a szakmája apró finomságait értő, ismerő, kutató embert mutatnak. Az alkotó hobbik, üvegfestés, szappankészítés, főzés, rajzolás egy tevékenységben való elmélyülésre való képességet,
koncentráció képességet mutatnak, egyes hobbik azt is, hogy az illető felelősségteljesen tud veszélyes anyagokkal, eszközökkel is bánni (festékek,
oldószerek, forró szerszámok, vágóeszközök stb.) A jó ízlésről, a fantáziáról is pozitív képet adnak.

A kiválasztók ilyenkor szembesülnek azzal, hogy gyakorlatilag csak ne- A „rossz” hobbik
vükben különböző jelölteket látnak az önéletrajzok alapján, hiszen a jól
Vannak olyan tevékenységek, amiket az önéletrajz olvamegírt önéletrajzokban szakmailag mindenki alkalmasnak tűnik (majd álsója esetleg másképp értékelhet, mint az álláskereső. A
lásinterjún szakmai kérdések mentén lehet ezt pontosan lemérni), és minpókerezés lehet sport, lehet szellemi teljesítmény, de ledenki megfelelő személyiséggel rendelkezik. Ami igazán megkülönböztehet szerencsejáték is. Az extrém sport (pl. ejtőernyőti az embereket, az a szabadidős tevékenységük. Nincs jó vagy rossz hobzés), szintén lehet a túlzott kockázatvállalás megnyilbi, nem is döntési tényező egy állás betöltésekor (vagy nagyon ritkán
vánulása is, és lehet a sporté is. A borszakértő, pálinaz), de biztosan egyedi lesz tőle az önéletrajz, az álláskaszakértő jelentkező nem valószínű, hogy alkohointerjún is jól megjegyezhetővé válunk hobbijalista, de mégis bővebben ki kell fejteni, mit is jelent
ink által.
ez. Minden ilyen hobbinál érdemes pár szóban kifejteni
A cél az egyediség
akár, mit jelent számodra
Tipikus hiba az önéletrajzok hobaz adott tevékenység, ezbi rovatában az „olvasás, utazás,
zel nem adsz teret olyan tazenehallgatás” szentháromsága,
lálgatásnak, ami esetleg negaami megint csak semmilyen megtív jellemzőket társítana a hobbidhoz.
jegyezhető egyediséget nem ad a jelentkezőnek. De e 3 tevékenységben is biztosan van valaA civil tevékenységek
milyen specifikus számodra. Miket olvasol? ReEgyes civil tevékenységek megítélése
neszánsz irodalmat, kortárs francia írókat eredeti
csakis pozitív lehet, a segítő, védelnyelven stb. Hová és miért utazol? Gasztrotúrák,
mező, karitatív munkákat érdemes
északi országok, geológiai különlegességek, stb.
beírni az önéletrajzba.
Milyen zenét hallgatsz? Hangversenyekre jársz,
Környezetvédő, állatvédő, segélyevan egy punk-zenekarod? Ezek már megjegyezhező munkák esetén nem lehet netővé tesznek.
gatív megítélése a tevékenységednek. A politikai, társadalPasszív és aktív időtöltések
mi szerepvállalás egyéb formáA szabadidőnket mindkét módon eltöltjük, ezért legalább kétféle hobit sem hiba beírni. Lehet, hogy pl.
bit érdemes beírni a kertészkedés és az olvasás (fentiek szerint), a sportoaz aktív politizálás egy adott munkáltatónál nem
lás és a zenehallgatás stb. mind jól kiegészítik, teljes képet adnak az em- elfogadható, ez esetben viszont kínos helyzetektől kíméled meg magad,
berről. A gyűjtemények minden esetben egy kutató, rendszerező, társa- még akkor is, ha emiatt nem a tiéd lesz az adott állás.
sági emberre utalnak, a blogírás egy nyitott, tájékozott, jól kommunikáló
Forrás: Cvonline.hu
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INGATLAN
TISZAKÉCSKÉN Tiszaparton
1,3 HA erdő Durma eladó.
0620/55-98-115
ELADÓ tetőtér beépítéses
ház Miklóstelepen busz megálló mellett,gáz, víz,
380-as áram, betonos út
mentén, 9800nm-es te r ülett el,
valamint
Esti k e utcában eladó építésre
a lkalmas tele k. 06-20/39413-57, 06-20/239-66-41
K ECSKEMÉT,
Műkert 
v áros ban csendes helyen,
2 szobás, amerikai konyhás, erkélyes lakás garáz� z sal együtt eladó. 12.2Mft.
06-20/440-90-31

ADÁS-VÉTEL
ÉREMBOLT vásárol régi pénzeket, kitüntetéseket, bélyeggyűjteményt, képeslapokat,
papírrégiséget és militáris
tárgyakat. Kecskemét, Ceglédi u. 74. 06-20/573-2599
www.krozus.gportal.hu

VEGYES
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, élhajlítót,
f úrógépet, gépsatut, ül l őt, CO hege sztőt, műsze r észe sztergát, marógépet,
k omp resszort, invertert, kis
gépeket. 0670/624-5475

SZOLGÁLTATÁS
R EDŐ NYKÉSZÍTÉS, teljes
k örű javítás, gurtnicsere.
P recíz
mun ka,
kedvező
á r. 06-20/624-1272, 0670/265-6065
R EDŐ NY szerviz! Leszak adt, nem működő redőnyök
t eljeskörű javítása, gurtnik
c seréje. 06-20/543-6161,
06-30/919-0446
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REDŐNYMESTER
Redőny,
r e l u x a , s z ú n y o g h á l ó j avítása-cseréje
g a r a n c i ával. Gurtni és zsinór csere!
Tel.:06-70/658-3516

ÁLLÁST KÍNÁL
ÉRDEKLI a váltás? Belef á r a d t a z e g y h a n g ú s á gba? Akár azonnali betöltéssel egy vadonatúj részleg
h e g e s z t ő m u n k a t á r s a l ehet! Szakképzettség híján
a b e t a n í t o t t m u n k a i s h o s� szú távú kereseti lehetőséget jelent! CNC forgácsoló részlegünk 5 fő számára
tart fenn még helyet. Csatlakozzon hozzánk! KNOTTTECHNIK-FLEX Kft. 2700
Cegléd Pesti út 76. Hívjon
minket! +36703417577
FIGYELEM
B u g a c
p u s z t a h á z a ! I n g y e n e s c éges buszjárattal, két műszakos, napi 8 órás, hétfőtől-péntekig tartó munkarenddel várja Önöket egy
n a g y o n i g é n y e s é s c s a l á d ia s m u n k a h e l y K e c s k e m ét e n ! A z o n n a l i k e z d é s , t e lj e s e n b e j e l e n t e t t m u n k a v is z o n y ! H a v i k i f i z e t é s ű , m agas összegű cafeteria és
bónusz. Jelentkezés: 0620/956-0131.

KISKŐRÖSRE prémium kategóriás fitnesz gépek gyártására keresünk, Hegesztő, Csiszoló, CNC gépkezelő,
Festő-felrakó pozícióba munkatársakat. 2-3 műszakos
munkarend, kimagasló alapbéren felüli bónusz rendszer,
cafeteria juttatások, tovább
képzési lehetőség. Jelentkezés: 06-20/275-1761
R A K T Á R O S O K N A K é s h egesztőknek kínálunk munkahelyet Kecskeméten. Ingyenes
buszjáratokkal,
a l a p b é r e n f e l ü l i k i e m e l k edő juttatásokkal, 13. havi
fizetéssel képzeli el munkahelyét? Nálunk ez mind
megtalálhat! Jelentkezés:
06-30/981-3301
KERESÜNK teljes munkaidőben műszaki beállítottságú, esetleg értékesítésben szerzett tapasztalattal
s z er v i z e s k o l l é g á t a z o n n a l i
k e z d é s s e l K e c s k e m é t r e a utószerelői vagy mezőgazdasági gépszerelői végzettséggel. Ha szeretnél egy jó
csapatban dolgozni várunk
s z er e t e t t e l . S z a k m a i ö néletrajzodat az easykata@
gmail.com email címre,
vagy érdeklődj a 20/2997578 telefonszámon.

A k e c s k e m é t i B r i l l K f t . g y akorlattal rendelkező, megbízható
AUTÓSZERELŐ
munkatársat keres. Jelentkezés: gyjauch@brillkft.hu,
06-30/967-4552
KÖNNYŰ fizikai munkára
keresünk 35-55 éves korig
férfi munkavállalót Kecskeméten, bejelentett 8 órás
munkakörbe.Jogosítvány
szükséges.
Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal a
k e r t e k r e @ g m a i l . c o m e m ail címre. Érdeklődni 15 óra
után a 06-20/5080-525 telefonszámon
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ÁLLÁST
KERESEL?
Nálunk több
mint 6000
állás vár!

Élen járunk biztonságos befektetésben
Az OTP Bank nyerte el a legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó
elismerést 2016-ban*, hiszen bankunknál a számos kiemelkedő teljesítményű
befektetési alapon felül, több
• fix kamatozású
• kedvező hozamú
• biztonságos
lakossági állampapír közül is választhat. A jelenlegi kamatkörnyezetben már rövid
távon is érdemesebb értékpapírban tartani a pénzt, mint lekötetlenül hagyni a
bankszámlán.

www.cvonline.hu

IMPRESSZUM

Hírös Vidéki Infó

További részletek: www.otpbank.hu
*Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2016-ban is díjazta az állampapírok forgalmazásában részt vevő partnereit. Az OTP Bank
nyerte el „A legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó 2016-ban” díjat.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

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!

