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Idén is megrendezésre kerül a Futóhomok 
Félmaraton Bugacpusztán! Magyar kutya-
fajtákkal is talákozhatnak a versenyre 
látogatók, illetve a szürkemarhával 
közelebbi kapcsolatba is kerülhetnek.

A versenynek 2018. június 30. szombaton ad ott-
hont a  bugacpusztai Karikás Csárda - Gavallér 
Tanya. Minden korosztály számára megtalálható 
a kívánt táv a 200 métertől a félmaratonig. A ver-
seny nemcsak a futásról szól, mellette számos 
kiegészítő programmal lehet kellemesen eltölte-
ni a napot.

A közelben lesz Magyar Pásztorkutyás kiállí-
tás és verseny, melyről bővebb információ a www.
magyarpasztorkutya.hu weboldalon olvasható. A 
rendezvény ingyenesen látogatható. Ezen a napon a 
Bugacpusztára érkezőket Puszta program is várja a 
Karikás Csárda szervezésében, melyről további in-
formációkat találnak a www.bugacpuszta.hu oldalon.

A 8,5-15-21 km-re előnevezők a Csárda vendégei egy 
tál gulyásra, amely magyar szürkemarhából készül!
Regisztrálni június 25-ig lehet.

További információ: Iustitia Egyesület,  
http://www.juszti.hu, +36-30/960-21-12

FUTÓ-HOMOK FÉLMARATON
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A Trizoli Jótifuti Egyesület évente több eseményt szervez, illetve 
szívesen vesznek részt sporteseményeken, hogy ezzel is esélyt teremt-
senek az általuk támogatott személyeknek. Céljuk: bevonni a sport-
eseményekbe aktív módon a családokat, baráti társaságokat, sporto-
lókat, aktivistákat, ezzel biztosítva a lehetőséget arra, hogy a fogya-
tékkal élő fiatalok, gyermekek is aktív részesei lehessenek ezeknek az 
élményeknek. Összefogásuk már öt éve eredményes: hat családot és 
egy Gyermekotthont tudtak támogatni eddig, s elkezdődött egy spor-
tolójuk, Norbi felkészülése az Ironmanre az év elején!

Te is tehetsz értük! Legyél az egyesület jótékony futója, bringása 
2018. június 23-án és 24-én!

Idén rendhagyó módon két napos lesz az esemény, hogy a nap végén 
ne rohanj haza, együtt szórakozz és pihenj az egyesülettel! 

Az aktív részvételednek három módja van:
1.  Támogatod az eseményt, s részt veszel egyéni vagy csoportos 

indulóként.
2. Segítőként leszel ott valamelyik frissítőponton, vagy guide leszel.
3.  Nem veszel részt fizikálisan az eseményen, de anyagi segítséget 

nyújtasz egyénileg, vagy csoportosan. (Az adományodat irányítani 
is tudod!)

Akiket várnak: futók, bringások, amatőr és profi sportolók, családok, 
kerekesszékesek, fogyatékkal élők. 
Figyelem! Vak és gyengénlátó társaink is részt vehetnek az 
eseményen, futhatnak vagy bringázhatnak, tandemet tudnak biztosí-
tani! Guideok jelentkezését várják! 

Néhány információ a június 23-i eseménnyel kapcsolatban: 
a rajttól a célig a távolság 57 km. Lehet teljesíteni a távot futva, vagy 
bringával, egyénileg, vagy csapatban is! Résztávokat is teljesíthetsz 
futva, vagy bringával. 
Az alábbiakban megtalálod az ütemezést, ha résztávokat szeretnél 
teljesíteni. Korlátozott számban tudnak kerekesszékes sportolókat 
szállítani a teljes távon odafelé és visszafelé is! (Részvételi szándé-
kodat mindenképpen jelezned kell, s hogy szükséged van szállításra.)

Infók a rajthelyről (Kecskemét) indulóknak:
Résztávok teljesítése esetén a rajthelyre visszajutásról magadnak kell 
gondoskodnod!

Néhány hasznos infó a Kiskőrös és környéki résztvevőknek:
Kiskőrös és környékéről regisztráltaknak három lehetőségük van, 
mint egyéni vagy csapatban teljesítők:
–  Indulhatnak Kecskemétről, s teljes vagy résztávokat megtéve 

érkeznek Kiskőrösre (futva vagy bringával). Bringákat szállítanak 
át a szervezők, szintén jelezned kell az igényedet időben!

–  Indulhatnak Kiskőrösről kis távot teljesítve az István Borházig 
(családok, ovisok, kisiskolások)

–  Indulhatnak Páhi vagy Izsák állomásig, s ott csatlakozhatnak a 
Kecskemét felől érkező Jótifutis csapathoz.

Csatlakozhatsz az egyesület bringás csoportjához ha kiskőrösi vagy! 
(Facebook: BRINGALÁNC)
A távokat útbiztosítás mellett kell teljesíteni, akár egyéni, akár csapat 
a résztvevő!

Időpont: 2018. június 23. (szombat)

Útvonal: Kecskemét-Decathlon (5) - Ballószög (11.5) – Ágasegyháza 
(24) – Izsák (32) – Páhi (42) – Kiskőrös (55-57)

Gyülekező: Kecskemét Főtér (0 Km kőnél) 7.30.-tól

RAJT: 9.00 Belvárosi rövid távú futás gyerekekkel, 
kerekesszékesekkel (kb. 1.5 km.)

RAJT a teljes távhoz: 9.30
1. DECATHLON SPORTÁRUHÁZ (5 km) kb. beérkezés kb. 
10.20, tovább indulás 10.50

2. BALLÓSZÖG (11.5 km) beérkezés várható időpontja: kb. 11.30, 
továbbindulás kb. 11.45

3. ÁGASEGYHÁZA KÖZPONT (24 km) beérkezés (Könyvtár) 
várható időpontja: kb. 12.45, tovább indulás 13.15

4. IZSÁK RENDŐRSÉG ELŐTTI PARKOLÓ (32 km) beérkezés 
kb. 14.00, tovább indulás 14.30

5. PÁHI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTTI TÉR (42 km) 
beérkezés kb. 16.00, tovább indulás 16.30

6. KISKŐRÖS ISTVÁN BORHÁZ (54 km) beérkezés kb. 17.30

7. KISKŐRÖS MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTTI TÉR (55 km) 17.45

Tudnivalók:
Minden településen egy rövid futás/bringázás lesz a gyerekekkel 
és a megjelent fogyatékkal élőkkel. Adományokat a frissítőállomá-
sokon található adománygyűjtőkben lehet elhelyezni. Itt lehet leadni 
használt sportszereket és játékokat is! Az útvonal végig biztosított, a 
szervezett kereteket elhagyókért nem vállalnak felelősséget! Szintén 
nem vállalnak felelősséget az értékeidért, amit nem a kísérőkocsiban 
adtál le!
A regisztrációt idén egy regisztrációs panelen oldják meg.  
(Hamarosan megosztásra kerül a facebook eseménynél.) 
A regisztráció akkor érvényes, ha a befizetés is megtörtént. 
Csoportos regisztrációra (csapat) is van lehetőség: 5 főtől. Választasz 
egy csapatnevet (egyesületed, munkahelyi csoportod, baráti társa-
ságod neve) s csoportként regisztrálsz, majd átutalod a reg. díjat. 

Csak online regisztrációra van lehetőség a határnapig!
Minden résztvevőnek REGISZTRÁLNIA kell!
Regisztrációs díj: 2018. június 21. szerdáig: 3.500 Ft (egyéni 
résztvevő), 15.000 Ft-tól (csop. résztvevő)
2.000 Ft-tól (támogató - egyéni, vagy csoportos)
SZÁMLASZÁM: 10402506-50526757-89661005
K&H Bank Trizoli Jótifuti Egyesület
Számlatulajdonos: Kuti Zoltán 
Megjegyzés rovatba: 6.Trizoli Jótifuti 

Iskolák versenye: A Decathlonnal még folynak a tárgyalások.
Résztvevőként azért számítanak a gyerkőcökre!

A befutó után még szeretnék ha lehetőleg minél többen együtt marad-
nának Kiskőrös város Szentivánéji eseményén. Lesz lehetőség szállást 
foglalni, pihenni, s másnap is együtt lenni!

2018. június 24. (vasárnap) 
Kiskőrös város nevezetességeinek megtekintése, borkóstoló, utána 
egy 2x28 km-es bringatúra Kiskőrös-Kiskunhalas útvonalon.

Minden esemény követhető a Facebook csoportban: (Trizoli Jótifuti 
Egyesület) és a www.facebook.com/trizoli oldalon.

A szevezők szeretnék, ha részese 
lennél velük ennek a nagyszerű 
két napnak!

További informáicó: 
Facebook esemény: 

6.Trizoli Jótifuti jótékonysági 
futás/bringázás

www.facebook.com/
events/420696015033753/

6. TRIZOLI JÓTIFUTI 
JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS ÉS BRINGÁZÁS

2018-ban immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a jótékonysági esemény, hogy felhívja a figyelmet 
a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra, s tegyen valamit a családok segítéséért.

KATONA 
JÓZSEF 

SZÍNHÁZ

2018/19. SZÍNHÁZI ÉVAD
NAGYSZÍNHÁZ

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

Goldoni: NYARALÁS - komédia

Verdi: TRAVIATA - táncszín-
házi előadás

Francis Veber: Balfácánt 
vacsorára - vígjáték

W. S.: OTHELLO, A NÉGER 
MÓR - dráma

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

KELEMEN LÁSZLÓ 
KAMARASZÍNHÁZ

David Seidler: A KIRÁLY 
BESZÉDE - dráma

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

GYERMEKELŐADÁSOK
Grimm meséje nyomán: Jancsi 
és Julis - mesejáték

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

OSZTÁLYTEREM SZÍNHÁZ
Réczei Tamás: 
OSZTÁLYELSŐ 

RUSZT JÓZSEF 
STÚDIÓ SZÍNHÁZ

Arthur Miller: Az ügynök 
halála - dráma

Bertolt Brecht: BAAL - színmű

Leonard Gershe: A pillangók 
szabadok - romantikus vígjáték

TOVÁBBRA IS MŰSORON: 
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 
KŐMŰVES KELEMEN

A KÉPZLET BETEG
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

NÉGYHANGÚ OPERA
APÁTLANUL (PLATONOV)

VÁNYA BÁCSI
A JÁTÉK VÉGE

KLAMM HÁBORÚJA
Előbérletezési időszak: 2018. 
május 15. és június 29. között. A 
régi bérlők helyeit 2018. június 
29-ig tartják!

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

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

www.kecskemetikatona.hu
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PAPÍRFONÓ SZAKKÖR
Havi egy szombat 14 órától
Következő időpont: június 16.
Foglalkozásvezető: Varga Ibolya
Info: 76/555-323

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

A szakkörök időpontváltoztatási 
jogát fenntartják.

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

BABÁS DÉLELŐTT A 
KÖNYVTÁRBAN
Június 21. (csütörtök) 10.00
Előzetes jelentkezés szükséges!

FÜRKÉSZ TÁBOR
Nyári tábor indul a Lajosmizsei 
Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésében a kollégiumban 
tanuló gyermekek részére 2018. 
június 25-29. között.

Helyszínek, programok:
június 25. hétfő 8:00-16:00 
Krisztina Farm - Felsőlajos 
- kerékpár (fürdés, játék, 
kézműveskedés)

június 26. kedd 8:00-18:00 
Jászberényi kirándulás

június 27. szerda 8:00-16:00 
Csupros Csurpek tanya - 
Lajosmizse (agyagozás, játék, 
kézműveskedés)

június 28. csütörtök 7:30-
17:30 - Katalinpuszta kirándu-
lóközpont (Gyadai Tanösvény 
kirándulás, Hangyavasút)

június 29. péntek 8:00-16:00 
- Kunadacsi Horgászcentrum 
és Pihenőpark (fürdés, játék, 
kézműveskedés)

További programok: 
www.lmizseklultura.hu

GYERMEK PROGRAMOK
LAJOZSMIZSE

LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
SZAKKÖRÖK, NYÁRI TÁBOR

KECSKEMÉT
CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY

EBCSONT ÉS NYÚLCIPŐ 
(Nagyterem) 
Egy pici garzonlakásban 
kettesben marad egy jólnevelt 
kutya és egy elkényeztetett 
nyúl. Lehetetlennek tűnik, hogy 
bármiben is egyetértsenek, így 
aztán nem csoda, hogy a lakás 
rövidesen csatatérré változik. 
Túléli-e ezt a napot a szoba-
növény, marad-e valami az 
étkezőasztalon felejtett túró-
gombócból? És vajon milyen 
látvány fogadja majd a hazaér-
kező gazdikat? A mulatságos 
és elgondolkodtató történet 
gyerekek és felnőttek számára 
egyaránt ismerős alaphely-
zetet mutat meg: óvodában, 
iskolában, családban vagy 
munkahelyen is mindennapos 

kérdés az elfogadás- és gyakran 
lehetetlennek tűnik egymás 
megismerése és megértése. De 
csak szinte...
június 12. kedd 10:00
június 13. szerda 10:00

TÜNDÉR BALLOKABÁTBAN
(Nagyterem)
június 14. csütörtök 10:00

RIGÓCSŐR KIRÁLY
(Nagyterem)
június 19. kedd 14:00

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
június 23. szombat 20:00

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

www.ciroka.hu

június 16. szombat 10:00-12:00 
és 14:30-16:30 AGYAGOZÁS
június 23. szombat 18:00-24:00 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
(A részvétel ingyenes!)

június 30. szombat 10:00-12:00 
és 14:30-16:30 
KASÍROZOTT MADARAK
június 30. szombat 10:00-16:30 
TÁRSASJÁTÉK NAP

Kecskemét, Gáspár A. u. 12.,
www.facebook.com/szoraka

TÚRANAPTÁR

Június 16. szombat
Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosít-
vány nélkül vezethető kishajókkal
Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros 
élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8 
személyes kishajókkal, melyeket nagykorúak vízi 
jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezelé-
séhez segítséget, a túrához mentőmellényt bizto-
sítunk. A hajók sebessége 8-12 km/h. A helyek 
száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és 
foglalás szükséges!
Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a 
vízitelep mellett, a stadionnal szemben, a Foka 
Ökokikötő bejáratánál.
Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám 
Krisztián, 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 

Június 16. szombat
Kalandos kenutúra az Átokcsatornán, fecskék 
társaságában
Fülöpszállástól Akasztóig kenuzunk a Duna-
völgyi főcsatornán, közben a hidaknál fészkelő 
füsti-  és molnárfecske fészkeket mérjük fel. Így 
a nádas szegélyezte csatornán az aktív kikapcso-
lódás mellett az élővilágba is betekintést nyerünk, 
sőt biotikai adatokat is gyűjtünk. A program 
egésznapos.
Találkozó: 9:00, Fülöpszállás, vasútállomás. 
GPS: 46.819845, 19.245866
Részvételi díj: felnőtt 1600 Ft, diák és nyugdíjas 
1000 Ft, családi jegy 2500 Ft
A kenuk csak korlátozott számban állnak rendelke-
zésre, így a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Információ, jelentkezés: Biró Csaba, 
+36 30/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com

Június 16. szombat
Gomba- és gyógynövény-ismereti túra Bugacon 
A gyalogos túra során a résztvevők különböző 
homoki élőhelyek gombafajait és gyakoribb 
gyógyhatású növényeit ismerhetik meg. 

A túrát vezeti: Horváth Lászlóné, gombaszakértő 
és szakellenőr
Találkozó: 10:00, Bugacon a Karikás Csárdánál
Információ, jelentkezés: Tóth Endre, +36 
30/488-4547  
A részvétel ingyenes.

Június 23. szombat
Múzeumok Éjszakája a Tisza-völgyi Bemuta-
tóházban
Az újhold napján esti/éjszakai túra a szegedi 
Fehér-tónál egy rendhagyó múzeumi bemutató és 
tárlatvezetés után.
Találkozó: 18.00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál 
(E5 út; a 158-as km szelvénynél)
Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal 
vagy személyautóval az E5-ös úton.
Részvételi díj (túra és kiállítás-belépő): felnőtt 
1000 Ft, diák és nyugdíjas 700 Ft
Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián 
30/638-0297, abrahamk@knp.hu 

Június 30. szombat
VI. Futó-homok terep félmaraton verseny 
Bugacon
A Iustitia Sport és Kulturális Egyesület és a KNPI 
szervezésében.
Részletes információ: www.iusegy.com

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

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK 

VÉRADÁS
Területi Vérellátó
Kecskemét, Koháry István krt.
június 11. hétfő 08:00 – 18:00
június 12. kedd 08:00 – 16:00
június 13. szerda 08:00 – 14:00
június 14. csüt. 08:00 – 18:00
június 15. péntek 08:00 – 13:00
június 18. hétfő 08:00 – 18:00
június 19. kedd 08:00 – 16:00
június 20. szerda 08:00 – 14:00
június 21. csüt. 08:00 – 18:00
június 22. péntek 08:00 – 13:00
június 23. szombat 17:00 – 20:00
június 25. hétfő 08:00 – 18:00
június 26. kedd 08:00 – 14:00
június 27. szerda 08:00 – 14:00
június 28. csüt. 08:00 – 18:00
június 29. péntek 08:00 – 13:00

Általános Művelődési Központ 
Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.
június 12. kedd 09:00 - 14:00

Egészségház
Lajosmizse, Dózsa u. 104-106.
június 14. csüt. 08:30 - 13:30

www.veradas.hu

LAKITELEK - TŐSERDŐ 
PROGRAMAJÁNLÓ

június 16. szombat III. Tős Open és Holi Color Fesztivál
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Holt-Tiszapart

június 23. szombat Medencés Retro Party
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Tősfürdő

július 7. szombat Kertmozi / Papírkutyák 
Helyszín: Tőserdő, Holt -Tiszapart

július 13-14. péntek-szombat XXIII. Tőserdő Szépe Országos 
Tiszavirág Zenei, és Kulturális Fesztivál,
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Holt-Tiszapart

július 21. szombat Kertmozi 
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Holt - Tiszapart

július 28. szombat Fürdők Éjszakája! Medencés Retro Party 
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Tősfürdő

augusztus 10-11. péntek-szombat  IV. TiszaFeszt Zenei és 
Kulturális Fesztivál
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Holt-Tiszapart

augusztus 18. szombat Kertmozi / KINCSEM
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Tősfürdő

augusztus 20. hétfő Államalapítás Ünnepe Augusztus 20.
Helyszín: Lakitelek - Tőserdő, Holt-Tiszapart

További részletek: http://www.toserdo.com
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TISZAKÉCSKEI 
PROGRAMOK

JÚNIUSI KÖNYVBÖRZÉK 
az Álomfogó Alapítvánnyal 
az AranyJános Művelődési 
Központban
június 16. és június 30. szombat
Használt könyvek egységesen 
200 Ft, új könyvek 400 Ft, 
akciós könyvek 100 Ft adomány 
ellenében vihetőek el.
Egész júniusban akciós szépirodalmi börzékkel várnak mindenkit.

Balláné Berecz Enikő fotó- és festménykiállítása az Ókécskei 
Közösségi Házban. A tárlat megtekinthető június 23-ig.

Ókécskei Zenés Esték
Orgonál: Kapitány Dénes
Helyszín: Református Templom
Időpont: június 17., vasárnap 19:00

Bagó Ádám grafikus kiállításának megnyitója
Helyszín: Arany János Művelődési Központ
Időpont: 2018. június 22., péntek 18:00
A kiállítás megnyitja: Kriskó János főiskolai docens
Megtekinthető: 2018. július 21-ig

VÁROSNÉZŐ KISVONAT
CSI-HU a kisvonat szezonálisan hétfő kivételével minden nap 9.30; 
17.30; 19.00 órakor indul a Tiszakécskei üdülőterületi buszfordulóból.
A menetidő kb. 1 óra.

Megállóhelyek: Üdülőterület – Erkel fasor – Szabolcska u. – Spar 
– Szóda-gyár – Vasútállomás – Holt-Tisza – Kerekdombi fürdő – 
Városháza – Templom tér – Erkel fasor – Üdülő-terület

Kerekdombról indul:10.10; 18.10; 19.40 órakor

Útvonal 10.10-es és 19.40-es járat: Kerekdombi fürdő – 
Városháza – Templomtér – Erkel fasor – Üdülőterület

Útvonal 18.10-es járat: Kerekdombi fürdő – Városháza – Temp-
lomtér – Erkel fasor – Üdülőterület – Erkel fasor – Szabolcska u. – 
Spar – Szódagyár – Vasútállomás – Holt-Tisza – Kerekdombi fürdő

Érdeklődni munkaidőben a +36-20/381-1878-as telefonszámon lehet.

További részletek: www.tiszakecske.hu

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
programok

Június 17. vasárnap 14:00-18:00
Júniusi családi nap
Helyszín: élményfürdő

Június 23. szombat 9:30-12:00
OlimpArt
Helyszín: 50 méteres versenymedence

Június 23-24. szombat-vasárnap 14:00-18:00
Nyári hétvégék
Helyszín: élményfürdő

Június 25 - július 7. hétfőtől következő hét 
péntekig 8.00-10.00, 15.00-17.00
Angol úszók edzőtábora 
Helyszín: 2 db pálya az 50 méteres medencében

június 30 - július 1. szombat-vasárnap 14.00-18.00
Nyári hétvégék
Helyszín: élményfürdő 

Július 7-8. szombat-vasárnap 14.00-18.00 
Nyári hétvégék 
Helyszín: Élményfürdő és Csúszdapark

www.kecskemetifurdo.hu

BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐ KÖZPONT
A Benkó Zoltán Szabadidőközpont 174 hektárnyi 
füves-fás parkja csodálatos természeti környezetet 
biztosíthat egy könnyed sétához, kocogáshoz vagy 
egy kellemes vasárnap délutánhoz, hiszen különböző 
kikapcsolódási lehetőségekkel várja az oda kilátoga-
tókat. A város sport- és lakóterületeivel határos park 40 
hektárnyi taván lehet horgászni, wakeboardozni, kajak-
kenuzni vagy épp sárkányhajót bérelni.

A körülkerített zöldövezet három kimért futópályával (1 
km; 2,77 km; 3,54 km) közkedvelt sportolói körökben 
is. Emellett strandröplabda-, strandkézilabda-, strandfoci 
pálya, kültéri fitneszpark, street workout pálya, játszótér, 
3 kiépített bográcsozó hely, fedett szaletli és télen-nyáron 
üzemelő Hófánk pálya várja a kecskeméti és a turista közönséget. A park egyik büszkesége a csaknem 50 m magas 
domb, amelyet mesterséges úton hoztak létre, és amelynek tetejéről nem csak a park területe csodálható meg madár-
távlatból, hanem Kecskemét városa is.

PROGRAMOK
június 14-17. csütörtöktől vasárnapig CSÓNAKOS SPORTHORGÁSZ HÉTVÉGE 

június 16. szombat JÓGA A DOMBTETŐN 
Program:
17:30 - érkezés
18:00-tól két jóga óra egymást követően.

Jógaszőnyeget, vagy polifoamot és törölközőt mindenki vigyen magával.

A jógaórák közötti szünetben ingyenes frissítővel várják a résztvevőket.

A program csak esőmentes időben valósul meg.

Kecskemét, Csabay Géza krt. 7., 
www.szabadidokozpont-kecskemet.hu

TŰZGYÚJTÁSI 
TILALOM BÁCS-KISKUN 

MEGYÉBEN
A Bács-Kiskun megye területén lévő erdőkre és fásításokra, 
valamint ezek határaitól számított kétszáz méteren belüli területre, 
2018. június 1-től általános tűzgyújtási tilalom van érvényben.

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút és 
vasút menti fásításokban, továbbá a parlag- és gazégetés is. 

Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton 
és vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket 
és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A tűzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújtható, amely - az 
okozott károk megtérítésén felül - az előidézett káresettől függően 20 
ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Forrás: http://bacs.katasztrofavedelem.hu

• AZ ÉN AFRIKÁM 
– válogatás dr. Jakkel Anna Afrikában készített fotóiból.
A kecskeméti háziorvos hat alkalommal kelt missziós 
útra a fekete kontinensre önkéntesként. A gyógyítás 
mellett a környezet, az emberek megismerésére is lehe-
tősége volt, az így szerzett tapasztalatait fotóival tárja az 
érdeklődők elé. 
Látogatható: 2018. június 30-ig.

• Tárgyak és motívumok Kecskemét múltjából
A kiállítás segítségével szeretnék ismertté tenni a város 
pedagógusának, Leviczky József a NIGY-nek aján-
dékozott több mint 200 db tárgyból álló, Kecskemét 
múltját idéző néprajzi gyűjteményét. 
Látogatható: 2018. június 30-ig 

• MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2018. június 23. szombat 17-23 óráig.

A múzeum ezen napon nyitvatartási időben (10-16 
óráig) ZÁRVA tart!
19 órakor: dr. Jakkel Anna előadása az önkéntes, 
Afrikában végzett gyógyító munkájáról, az utazásairól.

GYERMEKEKNEK:
• Afrikai nyaklánc készítése
• Hagyományos ügyességi gyermekjátékok az udvaron.
KÉZMŰVES BEMUTATÓK:
Látványos kézműves bemutatók a Duna-Tisza közi 
Népművészeti Egyesület és a Díszítőművész Szakkör 
tagjainak közreműködésével.

SZERENCSEPOGÁCSA: 
Idén ismét kapható lesz a jóspogácsa. Próbálja ki 
szerencséjét! Vajon mit üzennek Önnek a pogácsába 
rejtett mondatok? 

További programok: www.nepiiparmuveszet.hu

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
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I M P R E S S Z U M

Hírös Vidéki Infó
Megjelenik havonta  

25.500 példányban.

Felelős kiadó: Hírös Modul Kft.
Felelős szerkesztő: Zakar László

Szerkesztőség:
6000 Kecskemét, Kőhíd utca 17.

Tel./fax.: + 36 76 498 479
www.videkiinfo.hu
videki@keszin.hu

Nyomda: Lapcom Zrt., 
6729 Szeged, Szabadkai út 20.

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

Terjesztési területek:
Kunszentmiklós, Szabadszállás, Kiskőrös, 

Soltvadkert, Kecel, Orgovány, Ladánybene, 
Kerekegyháza, Ágasegyháza, Tiszakécske, 

Lakitelek, Nyárlőrinc, Izsák

További lerakati pontok:
Felsőlajos, Kunbaracs, Kunadacs, 

Fülöpháza, Fülöpszállás, Csengőd, Páhi, 
Tabdi, Kunszállás,  Kaskantyú, Bócsa, 
Tázlár, Bugacpusztaháza, Szentkirály, 

Soltszentimre, Fülöpjakab, 
A hirdetések tartalmáért  

felelõsséget nem vállalunk!

I N G A T L A N

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

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

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

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 
végén 41 nm-es 1  szobás , 
gáz fű téses  lakás  e ladó.  I rány-
ár :  14,9  MFt  Te le fonszám: 
+36 70 683 7015

KECSKEMÉTEN tűz i fa te lepre 

B  kategór iás  jogos í tvánnya l 

rende lkező  ko l légát  keresünk. 

Te l . :  +36 30 427 3217

FAISKOLAI  munkást ,  i l l e t -

ve  le rakat  vezető t  kere-

sünk azonna l i  kezdésse l .  E l -

érhetőség a  következő :  

ker teszmunkas@gmai l .com 

KEREKEGYHÁZÁRA keresünk 

gyakor lo t t  CO hegesz tőket . 

K iemel t  bér .  Te le fonszám: 

+36 20 440 8355 

N INCS munkád? Betan í to t t 

munkakörbe keresünk ko l lé-

gákat  sopronkövesd i  munka-

he ly re .  Ingyenes  szá l lássa l  és 

be járássa l ,  u tazás i  kö l tségté-

r í tésse l ,  e lő legge l ,  13 .  hav i 

bér re l .  Hosszú távú  munka-

lehetőség,  hav i  á t lag  kereset 

net tó  170-200.000Ft .  É rdek-

lődn i  lehet :  06-70/315-8492 

(Bp/0701/1460-1/2016-1575) 

AZ Anthera  Kf t . 

Növényvédőszer  kereskede-

lemben já r tas  agrár  végzet t -

ségű munkatársat  keres  fő-

á l lásba.  Öné le t ra jzokat  a 

g y u r a s z . m a r i a @ a n t h e r a . h u 

e-mai l  c ímre  kér jük .  Fe lv i lá-

gos í tás :  +36 30 383 7406

Á L L A T

 18  hetes Tetra  SL to jóhibr id 
jérce rendelhető :  2 .000 Ft/
db.  +36 20 941 5540 

Á L L Á S T  K Í N Á L

KÖNNYŰ,  BETANÍTOTT operá-
tor  á l lás lehetőség Kecskemé-
ten!  Hö lgyek,  fé r f iak  számá-
ra  is !  Nem megterhe lő ,  ü lve 
is  végezhető !  3  nap munka,  3 
nap p ihenő.  F ize tés  hav i  ne t tó 
150-180 ezer  F t !  100% bér-
le t té r í tés  és  ingyenes  busz já-
ra tok  a  té rségbő l .  Je lentkez-
zen most  a  +36 30 981 3301 
te le fonszámon.  

FESTÉSRE,  hősz igete lésre  ke-
resek fes tő  szakmunkásokat , 
segédmunkásokat  fes tő  vá l -
la lkozókat .  Józan At t i la ,  fes-
tő ,  hősz igete lő  vá l la lkozó . 
+36 70 508 0328 

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

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

CEGLÉDI  munkahe ly re  kere-
sünk tehergép járművek,  me-
zőgazdaság i  gépek jav í tásá-
ban,  karbantar tásában já r tas 
karosszér ia lakatos ,  gép laka-
tos  munkatársakat .  É rdek lőd-
n i :  +36 30 476 9819

KÖNNYŰ f i z ika i  munkára  egy 
műszakos  munkarendbe ko l -
léganőket  keresünk Kecske-
métre .  +36 20 263 8598

DOBOSSY-BAU KFT keres  kő-
műveseket ,  ácsokat  és  segéd-
munkásokat  azonna l i  kezdés-
se l .  +36 20 244 1350

HÚSBOLTBA keresünk hús ipa-
r i  szakmunkást .  Pá lyakezdők 
je lentkezését  i s  vár juk .  Mun-
kavégzés  he lye :  Kecskemét . 
Versenyképes jövede lem.  Sta-
b i l  cégné l ,  hosszútávú mun-
ka lehetőség.  Te le fonszám: 
+36 30 943 1757

BÉRES Gumi  Kf t .  kecskemé-
t i  te lephe lyére  fé r f i  munka-
társat  keres  betan í to t t  gu-
miabroncs  szere lő i  munka-
körbe.  Magas kereset i  le-
hetőség (300.000.-  f t /hó ) , 
ca fe tér ia .  Je lentkezés  e-ma-
i len  fényképes öné le t ra jz-
za l  a  beresgumi@beresgumi .
hu  c ímen,  vagy  személyesen 
6000 Kecskemét  Fe lsőcsa lá-
nos  60/a  szám a la t t .

KECSKEMÉT Pető f i  Sándor  u t-
cában 52 nm-es 2  szobás ,  la-
kás  e ladó I rányár  18,5  MFt 
Te l . :  70/683-7015

TISZAKÉCSKE Kerekdomb 
4.050 nm-es te lek  e ladó.  Ár : 
3  MFt  Te l .  +36 70 686 5151

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

KECSKEMÉTTŐL 15 km-re , 
e rdős  környezetben 5791 
nm terü le ten ,  2  generác i-
ós  fe lú j í to t t  tanya  e ladó.  I .á r :  
12 ,5  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT Lucfenyő u tcá-
ban,  603 nm te lken 2018-
as  ép í tésű ,  108 nm csa lád i 
ház  k iv i te lezőtő l  e ladó.  I .á r :  
39 ,9  MFt  +36 30 197 6543

KECSKEMÉT Szécheny i  városban, 
1+2 szobás  üres  lakás ,  hosszú 
távra  k iadó.  I .á r :  90  eFt+ rezs i . 
Te l .  +36 30 576 4203

KECSKEMÉT I r iny i  u tcában 
te l jesen fe lú j í to t t ,  62  nm 2+1 
szobás  erké lyes  lakás  e ladó. 
I .á r :  17 ,9  MFt .  Te le fonszám: 
+36 30 576 4203

KECSKEMÉT,  Szécheny i-
városban fö ldsz in t i  51  nm, 
1+1 szoba jó  á l lapotú  lakás 
e ladó.  I .á r :  18 ,8  MFt .  Te le-
fonszám:  +36 30 616 2143

KECSKEMÉT be lvárosában 
2018.  jún ius i  á tadássa l  94 nm 
nappa l i+4 szobás  lakás  e l -
adó.  I .á r :  37 ,32 MFt .  Te le fon : 
+36 30 616 2143

KECSKEMÉT Műker tvárosban 
390 nm te lken 50 nm,  1  szo-
ba összkomfor tos  csa lád i  ház 
e ladó.  I .á r :  9 ,75 MFt .  Te le fon : 
+36 30 616 0663

KEREKEGYHÁZÁN 1433 nm 
te lken 72 nm 2,5  szobás  csa-
lád i  ház  nagy  mel léképü le tek-
ke l  e ladó.  I .á r  8 ,5  MFt .  Te le-
fon :  +36 30 616 0663

KECSKEMÉT,  Bere tvás  köz-
ben 1500 nm te lken 2009-ben 
épü l t  ú jszerű ,  ké tsz in tes  50 
nm gazdaság i  épü le t  e ladó. 
I .á r :  19 ,3  MFt .  Te le fonszám: 
+36 30 576 9476

HETÉNYEGYHÁZÁN ú j  csa-
lád i  házas  övezetben,  896 
nm összközműves ép í té-
s i  te lek  e ladó.  I .á r :  6 ,9  MFt . 
+36 30 576 9476

K E R E S E K

V IDÉKEN E ladó házat ,  nya-
ra ló t  keresek.  K i rá ly  Va lér ia 
Te l . :70/686-5152

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

K I A D Ó

TELEPHELYNEK vagy  raktár-
nak k iadó,  550 nm te lken, 
120 nm-es tég la  épü le t .  Ár : 
100.000 F t . /hó  Te le fonszám: 
+36 70 686 5152

V E G Y E S

VÁSÁROLNÉK lakatos ,  bádo-
gos  gépeket ,  é lha j l í tó t ,  fú ró-
gépet ,  gépsatu t ,  ü l lő t ,  CO he-
gesz tő t ,  műszerészesz tergát , 
marógépet ,  kompresszor t , 
inver ter t ,  k is  gépeket .  Te le-
fon :  +36 70 624 5475 

S Z O L G Á L T A T Á S

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

 REDŐNY szerv iz !  Lesza-
kadt ,  nem működő redő-
nyök te l jes  körű  jav í tá-
sa ,  gur tn ik  cseré je .  +36 20 
543 6161,  +36 30 919 0446 

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

Több mint
6 000 állás-
hirdetéssel

várjuk! 

KARRIER

Feladatok: • Berendezések huzalozása

Elvárások: •  Szakirányú műszaki végzettség (villanyszerelő/erősáramú 
berendezésszerelő/mechatronikai műszerész/elektrotechnikai műsze-
rész/ autóvillamossági szerelő, stb.) • Két műszakos munkarend vállalása 
• Pontos, precíz munkavégzés

A munkakörök betöltésekor előnyt jelent: • Számítógépes ismeret 
• Nyelvismeret (angol, német) • Műszaki rajzolvasás • Hasonló munkate-
rületen szerzett tapasztalat • Elektromos mérésismeret

A munkakör iránt érdeklődő, de szakirányú végzettséggel nem ren-
delkező álláskeresők, valamint pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Amit kínálunk: • Korrekt bérezés • Havi és év végi teljesítményösztönző 
bónusz • Béren kívüli juttatási csomag (cafeteria) törvényen felüli munka-
időkedvezmény napok • Munkaruha és egyéni védőeszközök biztosítá-
sa (tisztítással) • Munkába járás kiemelkedő támogatása • Tanulmányok 
támogatása, ingyenes nyelvtanulási lehetőség •  Gyümölcsnap, családi 
nap • Megbízható, stabil vállalati háttér és dinamikusan fejlődő szervezet 
• Kiváló, tiszta, kulturált munkakörülmények • Új, illetve modern géppark 
• Hosszútávú, biztonságos munkahely

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy önéletrajzát juttassa el 
hozzánk emailen vagy postai úton a következő elérhetőségeken:
szilvia.szombati@schneider-electric.com

Schneider-Electric Energy Magyarország Kft.,  
6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 60.

Egyéb jelentkezési mód a portánkon kihelyezett Jelentkezési lap kitöltésével lehetséges!

A világszerte ismert  
Schneider Electric villamosipari vállalat

munkatársakat keres kunszentmiklósi,  
áramelosztó berendezéseket gyártó telephelyére.

VILLANYSZERELŐ

Feladatok: 
 • Anyagmozgatás  
• Gyártósorok kiszolgálása  
• Részvétel a napi 5S-ben

Elvárások: 
 • Legalább 8 osztályos végzettség  
• Két műszakos munkarend vállalása  
• Pontos, precíz munkavégzés

A munkakörök betöltésekor előnyt jelent: 
• Targonca jogosítvány
• Számítógépes ismeret
• Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk: • Korrekt bérezés • Havi és év végi teljesítményösztönző 
bónusz • Béren kívüli juttatási csomag (cafeteria) törvényen felüli munka-
időkedvezmény napok • Munkaruha és egyéni védőeszközök biztosítá-
sa (tisztítással) • Munkába járás kiemelkedő támogatása • Tanulmányok 
támogatása, ingyenes nyelvtanulási lehetőség •  Gyümölcsnap, családi 
nap • Megbízható, stabil vállalati háttér és dinamikusan fejlődő szervezet 
• Kiváló, tiszta, kulturált munkakörülmények • Új, illetve modern géppark 
• Hosszútávú, biztonságos munkahely

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy önéletrajzát juttassa el 
hozzánk emailen vagy postai úton a következő elérhetőségeken:
szilvia.szombati@schneider-electric.com

Schneider-Electric Energy Magyarország Kft.,  
6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 60.

Egyéb jelentkezési mód a portánkon kihelyezett Jelentkezési lap kitöltésével lehetséges!

A világszerte ismert  
Schneider Electric villamosipari vállalat

keres kunszentmiklósi,  
áramelosztó berendézeseket gyártó telephelyére.

LOGISZTIKAI MUNKATÁRSAKAT

Amikor hirtelen álláskeresővé válunk, akkor a 
legtöbbször kétségbeesetten keressük az új lehe-
tőségeket, szeretnénk minél előbb munkába 
állni. Sajnos azonban az álláskeresési időszak 
több hónapig is elhúzódhat.

Hogy könnyítsük a helyzetünket, és ne váljon ez 
az időszak annyira nyomasztóvá, érdemes megnéz-
nünk, hogy jár-e (régi nevén) munkanélküli segély.

Ki jogosult álláskeresési járadékra?
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatása 
alapján az alábbi személyek jogosultak a járadékra:
• álláskereső, és
•  az álláskeresővé válását megelőző három éven 

belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendel-
kezik (tehát legalább 360 napig dolgozott), és

•  kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkavi-
szonyban nem áll, és

•  vállalkozói tevékenységet sem folytat, és
•  munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem 

vezetett eredményre, és
•  számára a foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő 

munkahelyet felajánlani.

Hol lehet kezdeményezni?
Lakóhelyed szerint illetékes munkaügyi központban.

Az alábbi dokumentumokat kell magaddal vinned:
Személyi igazolvány; Lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya); Taj kártya; Adó igazolvány; 
Iskolai, illetve szakképzettséget igazoló okirat/ok.

Amennyiben jogosult vagy az ellátásra, akkor 
pedig a fentiek mellett ne hagyd otthon, ha van:
•  Igazolás a vállalkozói igazolvány visszaadásáról/

vállalkozói tevékenység megszüntetéséről
• OEP igazolvány
• Bankszámlaszám
•  Igazolólap az álláskeresési járadék és segély 

megállapításához
• Tartozásigazolás
•  Jövedelemadó adatlap a munkaviszony  

megszüntetésekor
•  A 2010. január 1-je előtt megszűnt munkavi-

szonyok esetén: Igazolólap a munkanélküli-
járadék megállapításához c. nyomtatvány (eredeti 
aláírt példánya).

cvonline.hu

Kinek jár álláskeresési járadék?
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Feladatok: • CNC élhajlító gépek kezelése, programozása • Műszaki rajz 
alapján a gyártási művelet sorrendjének meghatározása, CNC program 
megírása, munkadarabok legyártása • A legyártott munkadarabok méret-
ellenőrzése és a szükséges korrekciók elvégzése

Elvárások: • Műszaki beállítottság • Mérőeszközökkel való mérés (toló-
mérő, szögmérő) • Műszaki rajz olvasás • Pontos, precíz munkavégzés

A munkakörök betöltésekor előnyt jelent: • CNC gépkezelői vég-
zettség (szakközépiskola/szakmunkásképző/OKJ) •  Termelővállalatnál 
szerzett tapasztalat •  CNC gépkezelés iránt érdeklődő, de szakirányú 
végzettséggel nem rendelkező álláskeresők, valamint pályakezdők jelent-
kezését is várjuk!

Amit kínálunk: • Korrekt bérezés • Havi és év végi teljesítményösztönző 
bónusz • Béren kívüli juttatási csomag (cafeteria), törvényen felüli munka-
idő kedvezmény napok • Munkaruha és egyéni védőeszközök biztosítá-
sa (tisztítással) • Munkába járás kiemelkedő támogatása • Tanulmányok 
támogatása, ingyenes nyelvtanulási lehetőség •  Gyümölcsnap, családi 
nap • Megbízható, stabil vállalati háttér és dinamikusan fejlődő szervezet 
• Kiváló, tiszta, kulturált munkakörülmények • Új, illetve modern géppark 
• Hosszútávú, biztonságos munkahely

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy önéletrajzát juttassa el 
hozzánk emailen vagy postai úton a következő elérhetőségeken:
szilvia.szombati@schneider-electric.com

Schneider-Electric Energy Magyarország Kft.,  
6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 60.

Egyéb jelentkezési mód a portánkon kihelyezett Jelentkezési lap kitöltésével lehetséges!

A világszerte ismert  
Schneider Electric villamosipari vállalat

munkatársakat keres kunszentmiklósi,  
áramelosztó berendezéseket gyártó telephelyére.

ÉLHAJLÍTÓ GÉPKEZELŐ

Feladatok: • Stanc gépek (Finn-Power E5) felügyelete, kezelése • Szer-
számcserék elvégzése két program között • A szerszámok folyamatos 
karbantartása (köszörülés)

Elvárások: • Gépkezelői tapasztalat vagy szakirányú végzettség • Mű-
szaki beállítottság • Mérőeszközökkel való mérés (tolómérő) •  Pontos, 
precíz munkavégzés

A munkakörök betöltésekor előnyt jelent: • CNC gépkezelői vég-
zettség (szakközépiskola/szakmunkásképző/OKJ) •  Termelővállalatnál 
szerzett tapasztalat •  CNC gépkezelés iránt érdeklődő, de szakirányú 
végzettséggel nem rendelkező álláskeresők, valamint pályakezdők jelent-
kezését is várjuk!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy önéletrajzát juttassa el 
hozzánk emailen vagy postai úton a következő elérhetőségeken:
szilvia.szombati@schneider-electric.com

Schneider-Electric Energy Magyarország Kft.,  
6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 60.

Egyéb jelentkezési mód a portánkon kihelyezett Jelentkezési lap kitöltésével lehetséges!

A világszerte ismert  
Schneider Electric villamosipari vállalat

munkatársakat keres kunszentmiklósi,  
áramelosztó berendezéseket gyártó telephelyére.

CNC- STANC GÉPKEZELŐ 

Amit kínálunk: • Korrekt bérezés • Havi és év végi teljesítményösztönző 
bónusz • Béren kívüli juttatási csomag (cafeteria), törvényen felüli munka-
idő kedvezmény napok • Munkaruha és egyéni védőeszközök biztosítá-
sa (tisztítással) • Munkába járás kiemelkedő támogatása • Tanulmányok 
támogatása, ingyenes nyelvtanulási lehetőség •  Gyümölcsnap, családi 
nap • Megbízható, stabil vállalati háttér és dinamikusan fejlődő szervezet 
• Kiváló, tiszta, kulturált munkakörülmények • Új, illetve modern géppark 
• Hosszútávú, biztonságos munkahely

Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: • 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) • 3 
nap pihenőnap • 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik legalább 120 
km-re laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.06.13., 14:00 – Kunszentmiklós, Varga Domokos Általános Művelődési Központ, Damjanich u. 7.

További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)

és
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Keresd tudatosan 
a megbízható és minőségi
magyar élelmiszereket!

Jólesne „egy kis hazai”?
Csak rajtad múlik! A magyar élelmiszerek  vásárlásával 
nemcsak a hazai kistermelőt és nagyüzemet, hanem 
az itthoni ipart és mezőgazdaságot is támogatod. 

keresdahazait.hu

CeglédCegléd

JULIAN MARLEY & THE UPRISING (JAM)

DADDY FREDDY (JAM) • BLACKOUT JA(JAM)• TEACHA DEE (JAM) 

PERFECT GIDDIMANI (JAM) • NKULEE DUBE (ZA) • POLEMIC (SK)

RAS MUHAMAD (RI) • TÓKE (RI-D) • BUDAPEST RIDDIM BAND
DR. RING DING (D) • HORNSMAN COYOTE (SRB) • LADÁNYBENE 27
TIGRIS • PASO • COPY CON & REGGAE EXPRESS BAND • SIN SEEKAS (Srb)

G RAS & FYAH REBELS • MANAKY • AFRODZAQM … és még sokan mások

KIBIR LA AMLAK LIVE DUB SHOW (UK) • TUFF STEPPAS
Moa ANBESSA ft GIALLO MAN (IT) • DU3NORMAL
MURRAY MAN (UK) - MELLOW VIBES (UK)

DUBAPEST HIFI & BABYSTEP • HEARTICAL YOUTH … és még sokan mások

5 napos bérletek, napi jegyek a TICKETPORTAL.HU oldalon és a helyszínen!
Bérlet: 20.000 Ft, Kedd: 2000 Ft, szerda/csütörtök/péntek/szombat: 6000 Ft

Cegléd-Ceglédbercel lakcímkártyával kedvezményes minden napi jegyünk!
További információk: 

reggaecamp.com, facebook.com/Lb27ReggaeCamp/


