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2017. szeptember 20. (szerda) 17:00 óra 
– Tápiószele Blaskovich múzeum
„Kincsem igaz története”- baráti beszélge-
tés Hesp József úrral, Kincsem trénerének, 
Heps Róbertnek az ükunokájával. Aki sze-
retné megtudni a csodakanca életének 100 
százalékos történetét , jöjjön el!
22 (péntek) – Ceglédi Ipartestület kiállítás 
nyílik 17:00 órától /Cegléd/ Petró József : 
Régi ablak, régi pénz címmel

2017. szeptember 22-23-24. (péntek-
szombat-vasárnap) – Kossuth Toborzó 
Ünnepély és Huszár Fesztivál  /Cegléd/ 
Nagyszabású hagyományőrző ünnepség-
re készül Cegléd városa.  Program ajánló: 
48-as katonai tábor bemutatkozik, hagyo-
mányőrző felvonulás, toborzó beszéd, 
ágyúszó, néptánc bemutatók, gyerektobor-
zó. megrendezésre kerül egy reformkori 
divatbemutató, Huszár kiállítás, lesz utca 
színház, kézműves vásár, ízek utcája. Es-
ténként könnyű és világzenei koncertek: 
Csík zenekar, Kerekes Band, Budapest Bár, 
Cimbaliband, Tóth Gabi, Péter Szabó Szil-
via. Ezenkívül még sok meglepetés várja a 
vendégeket- várjuk szeretettel! 

programok és rendezvények
cegléden és környékén

2017. szeptember 24. (vasárnap) – Szent 
Mihály napi vásár /Nagykőrös/ Helyszín: 
Nagykőrös, Vásártér
2017. szeptember 28. (csütörtök) – Ceg-
léd Művelődési Központ színházterem 
18:00 óra
„Fejedelem” rockopera . Patkós Irma Művé-
szeti Iskola bemutatója újból, a nagy siker-
re való tekintettel.
2017. szeptember 25-29. – Cegléd Szak-
ma Fesztivál hete
2017. szeptember 29 – Cegléd Városi 
Sportnap
2017. szeptember 29-30. (péntek-szom-
bat) – Tápiószőlős VII. Tápiószőlősi Falu-
napok. A két napos rendezvény alatt sport 
és tánc bemutatók, helytörténeti kiállítás, 
lovas felvonulás lesz . Ez utóbbi a Dream 
Dance mazsorett és Tápiógyörgye Fúvós 
zenekar kíséretével. Ezenkívül lesz főző-
verseny, szőlővel készített sütemény sütő 
verseny, stand up előadás. Koncertek, fel-
lépők: Bódi Guszti és a Feketeszemek, 
Magyar Rózsa, Balázs Fecó (élő koncert), 
Irígy Hónaljmirígy, Réka és a fiúk, valamint 
Bernáth tamás  (operett). 
2017. szeptember 29. (péntek) 15:00 óra 
Tápiószele Blaskovich múzeum
„A mese szárnyán” című kiállítás megnyitó-
ja. A tárlaton Illés Márta tápióbicskei festő-
művész mese illusztrációit láthatjuk.
2017. október 01. (vasárnap) – Idősek vi-
lágnapja. Helyszín: Kossuth Művelődési 
Központ
2017. október 01. (vasárnap) – 09-16:00 
óráig Ceglédi Ipartestület



Őszi Kézműves Kiállítás és Vásár
2017. október 01. (vasárnap) – 3. Picur 
Futam. Családi kerékpártúra kifejezetten az 
óvodások és az alsó tagozatos iskolások 
igényeire igazítva. A 3 km-es távon színes, 
érdekes játékos feladatokkal várjuk a kicsi-
ket és családtagjaikat. Az útvonalon meg-
lepetésekkel, frissítőkkel kedveskedünk. 
A célterületen szinte gyermeknapot idéző 
programokkal és hangulattal várunk minden 
érdeklődőt. Helyszín: Vörösmarty tér
2017. október 06. (péntek) – Megemléke-
zés az Aradi vértanúkról, nemzeti gyász-
nap. Helyszín: Nagysándor József emlék-
tábla előtt - Eötvös tér
2017. október 09. (hétfő) A szorongás-
tól az önbecsülésig – Pál Feri először 
Nagykőrösön. Pál Feri előadása a Nyitott 
Akadémia szervezésében Nagykőrösön.  
Jegyek már kaphatók online, a www.
nyitottakademia.hu oldalon és sze-
mélyesen, az Arany János Kultu-
rális Központ jegypénztárában. 
Mindenkit szeretettel várnak!
2017. október 13 (péntek) 17 óra – Ceglé-
di Ipartestület. Őszi Batyus Bál
2017. október 23. (hétfő) – Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 61. évfordu-
lója. Helyszín: Református Templomkert
2017. október 27 (szombat) – Cegléd Mű-
velődési Központ Kamaraterem
Jazz Péntek : Cannaro koncert Különleges 
hangzásban, ismert dallamok a swing, a 
tango, a bossa-nova stílusával ötvözve ke-
rülnek feldolgozásra a jazzre jellemző ze-
nei szabadsággal.
2017. október 29. (vasárnap) – Nagykő-
rös, Vásártér. Dömötör napi vásár
2017. október 31. (vasárnap) 18:00 – Ceg-
léd, Evangélikus Templom
Szabó Balázs- Bach orgonakoncert
Catechismus sonorus
2017. november 05 (vasárnap) – Ceglédi 
Ipartestület
Esküvői Kiállítás
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2017. november 10 – Ceglédi Ipartestület 
17:00 óra. Batyus Bál
2017. november 26. – 2017. december 
17. – Adventi hangversenysorozat
Hagyományosan, minden évben - nagy 
sikerrel - megrendezésre kerül az adven-
ti hangversenysorozat, ahol a közönség 
klasszikus és modern műveket is hallhat.
Helyszín: Cegléd, Belváros
A rendezvények ingyenesek!
2017. november végén ismét jelentkezik 
a Jazz Péntek. 
Műsoron fellép Lénárd Béla és Barátai ze-
nélnek, időpont később.
2017. december 2. – 2017. december 23 
– Ceglédi Advent
Az ünnepi hangulathoz hozzájárul a 
főtéren a szabadtéri jégpálya, forralt 
bor, kürtöskalács, forró puncs, házi ré-
tes, kemencés finomságok, kézműves 
ajándékok és ünnepi díszkivilágítás. 
A hétvégenként fellépő sztárvendégek és 
színes programok biztosítják a kellemes 
időtöltést a kilátogatóknak, a kicsiknek 
pedig kézműves foglalkozásokkal kedves-
kednek. Helyszín: Cegléd, Szabadság tér
2017. december elején ismét jelentkezik a 
Jazz Péntek. 
A műsoron fellép: Sárik Péter és Luisa Zan. 
Sárik Pétert, a kiváló jazz zongoristát nem 
kell bemutatni, a vele fellépő Luiza Zan a kor-
társ román jazz egyik egzotikus jelensége.
2017. december 02. (szombat) – Adventi 
hangverseny
Helyszín: Abony Kultúra háza
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SEGÉLyHívóSzÁm: 112

ORvOSI ÜGyELET

Felnőtt orvosi ügyelet:
Kossuth Ferenc u. 17. 
06/1- 301-6969

Gyermek orvosi ügyelet:
Kárpáti A. u. 9. 
06/1- 301-6969

Ceglédi gyógyszertári 
ügyelet és nyitvatartási 
rend: patikavilag.hu/cegléd

Állatorvosi ügyeletek: 
http://www.cegled.
hu/?t=egeszsegugy/ 
allatorvosi-ugyeletek

Ceglédi Kórház 
központi telefonszámai: 
53-310- 011
53-311- 011

mENTŐK:
(53) 310-150

RENDŐRSÉG:
(53) 310-066

TŰzOLTóK:
(53) 310-005

A Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
elérhetőségei 
ügyfélfogadási rendje:

Cím: 2700 Cegléd, 
Kossuth tér 1. 
Tel.: 53-511- 400 
Fax: 53-511- 406

Hétfő: 12:30-16:00 óráig
Kedd: 8:00-12:00 óráig
Szerda: 8:00-18:00 óráig
Csütörtök: nincs 
ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12:00 óráig

közhasznú információk
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ADJON FEL ÁLLÁSHIRDETÉST NÁLuNK! 
06-20-386-9731

cegledimagazin@gmail.com
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moBilWagen
A z iroda kocsik, 

építkezési kon-
ténerek új ge-

nerációja megérkezett 
hazánkba is! Kényel-
mesen, gyorsan, és ha-
tékonyan használható 
mobilwagenek széles 
választéka közül vá-
laszthat a terveinek, 
elképzeléseinek megfe-
lelően.

.Azonnal bárhova szállítható.Komfortos kivitelezés többféle variáci-
   óban.Könnyűszerkezetes alvázkeret.Acéllemezből készült talapzat.Acélajtó, cilinderzárral, választható ab-
   lak kivágással.Műanyag tolóablak biztonsági üveggel 
   és acélablaktokkal
 Rozsdásodás elleni lakkréteg az alvázon.Erőteljes, horganyzott lépcső

Minden termékünk extra felszereltséggel 
is kapható, egyedi igényekhez alakítva! 
Amennyiben bármilyen kérdése felmerült, 
vagy ha bármiben a segítségére lehetünk, 
vegye fel velünk a kapcsolatot. Állunk 
szolgálatára!

Elérhetőségek: mobilwagen.hu
06-20-526-2391
mobilwagen@gmail.com



ceglédi infopartner magazin 9



10

Isten terve 
Képzelj el egy olyan világot, ahol nincs 
lopás, nem kell félni, hogy ellopják a ko-
csid, vagy bármid. Képzeld el, hogy nincs 
gyilkosság, nincs molesztálás. Minden-
ki harmonikus családban él, a gyerekek 
engedelmesek, a szülők nem leuralók, 
hanem törődőek és szeretetteljesek. 
Képzeld el, hogy mindenkinek megvan a 
párja, a férj nem leuraló, a feleség nem 
hárpia. Képzeld el, hogy mindenki dol-
gozni akar, és mindenkinek van munkája! 
Szerinted ez egy jó világ lenne? 
Isten terve eredetileg ez volt!!
Sajnos, mi emberek tettük/tesszük ilyenné 
a világot, amilyen. De van egy jó hírem! Itt 
a földön a Mennyei Királyságban érezhe-
ted magad, mert Isten elküldte egyszülött 
fiát, Jézust, hogy megváltsa az embereket 
az elválasztottságtól, ami az Atya és gyer-

mekei között történt az Éden kertjében. 
A Mennyországban Isten tökéletes terve 
meg fog valósulni!
Te a Mennyországba tartasz? Már örök 
életed van?
Ha a válaszod nem, akkor olvasd maga-
zinunkat, hogy megtudd az Igazságot, és 
add át életed Istennek! „Mert Isten úgy 
szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (János evangé-
liuma 3,16)

még jó útra térhetsz!
Egy bevásárlóközpontban láttam meg ezt 
a plakátot, ami egy ismert műszaki áruház 
felé invitálja a vásárlókat.
Nekem azonban ez jutott róla eszembe:
Isten annyira szereti az embereket – köz-
tük téged is, kedves olvasó – hogy még 

kóstoló az igazság magazinBól...
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mindig vár rájuk. Még mindig ad esélyt 
arra, hogy Őt válasszák, és a Mennybe ve-
zető útra térjenek, ne pedig a Pokol felé.
Tudom, furcsán hangzik, pár éve még én 
is azt hittem, hogy ez csak mese… de az-
tán találkoztam az élő Istennel, és Ő meg-
győzött az IGAZSÁGRÓL. Létezik a Pokol, 
létezik a Menny, és egy nap minden em-
bernek – köztük neked is – meg kell állnia 
Isten előtt, hogy kiderüljön merre tovább az 
öröklétben. Isten szent, nem tud a bűnnel 
közösséget vállalni, ráadásul igazságos is, 
a bűnnek nála következménye van: a halál.
A jó hír viszont az, hogy ezzel Isten nem 
fenyegetni, ijesztgetni akarja az embere-
ket, hanem ráébreszteni őket az igazságra. 
Elkészítette a tökéletes megoldást, hogy 
mindenkinek – azaz neked is – elérhető-
vé váljon a Mennyország. Elküldte az egy-
szülött fiát, Jézus Krisztust, aki bűn nélkül 
tudott élni itt a földön, ezért áldozhatta fel 
magát minden ember – beleértve téged 
is,– bűnéért váltságul. Vagyis felvállalta a 
bűnösöket megillető halálbüntetést. Bárki 
– beleértve téged is, kedves olvasó –, aki 
ezt el tudja hinni, fogadni, fel lesz mentve, 
Isten gyermekévé válik, tehát ugyanott fog 
lakni az örökkévalóságban, mint mennyei 
Édesapja.

Isten közbelép
Szeretném megosztani veletek Ilona törté-
netét (a neveket megváltoztattuk), aki már 
évek óta Isten útján járt, vagyis teljes szívé-
vel hitte, hogy Jézus Krisztus az ő megvál-
tója, és átengedte számára életének irányí-
tását. Tudta azt is – mivel a Bibliában, Isten 
beszédében is le van írva – hogy bármi is 
történik vele, Isten vele van, és a javára for-
dítja azt. Tudta azt is, hogy alkoholista fér-
jének, Gézának már csak az élő Isten tud 
helyreállást hozni.   
Ilona egyszer csak beteg lett, egyik belső 
szerve felmondta a szolgálatot, és kórház-
ba vitték. Nagyon rossz állapotba került. 



ceglédi infopartner magazin12

Teltek-múltak a napok, de nem 
találtak megfelelő szervet szá-
mára. Géza éppen otthon volt, 
mikor hívta a felesége, hogy 
inkább hazamegy, mert még 
sok időbe telhet, mire megfe-
lelő donorra akadnak, és már 
lehet, hogy nem éli túl a vára-
kozást, úgyhogy indulnak a 
mentővel. A férje letette a tele-
font, majd a földre rogyott, le-
térdelt, és ezt kiáltotta: „Isten, 
kérlek, segíts a feleségemen, 
kérlek, ne hagyd, hogy meg-
haljon, adj neki új szervet! Kér-
lek, segíts!“
Egy kis idő után csörgött a 
telefon, megint Ilona volt az. 
Mondta, hogy most fordult 
vissza a mentő, mert szóltak 
a kórházból, hogy megvan 
a megfelelő szerv, úgyhogy 
megy a műtőbe. A feleség 
túlélte a műtétet, a férj pedig 
a történtek hatására Isten út-
ját választotta, megtért, és 
többé már nem alkoholista! 

Istenben mindig lehet bízni! Ő 
nagyon jó dolgokat készített 
el a te életedre is! válaszd az 
Ő útját! Kiálts Jézus Krisztus-
hoz! Ő a te megmentőd, sza-
badítód és gyógyítód!

Ha szeretnél több ha-
sonló cikket olvasni, lá-
togass el honlapunkra 
(igazsagmagazin.hu) 
vagy tekintsd meg 
Facebook oldalunkat 
( w w w. f a c e b o o k . c o m /
igazsagmagazin)!
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autó– és kamionmentés

tematikus szolgáltatásszedés
autómosó

állatorvos hirdetés

ADJON FEL 
ÁLLÁSHIRDETÉST 

NÁLuNK! 
06-20-386-9731
cegledimagazin@

gmail.com
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a stadler rail Csoport olyan nemzetközi, 
független vasúti járműgyártó vállalat, amely 
csúcsminőségű termékeivel a regionális, 
elővárosi és városi gyorsvasúti közlekedés-
re, valamint a könnyű városi vasúti és villa-
mos szegmensekre koncentrál. a Csoport 
szolnoki munkavégzésre keres új munkatár-
sat a következő munkakörbe:

a stadler rail Csoport olyan nemzetközi, független vasúti járműgyártó vállalat, amely 
csúcsminőségű termékeivel a regionális, elővárosi és városi gyorsvasúti közlekedésre, 
valamint a könnyű városi vasúti és villamos szegmensekre koncentrál. a Csoport szolno-
ki munkavégzésre keres új munkatársat a következő munkakörbe:

FeladaTok:
 alumínium vasúti kocsik összeállításához kapcsolódó hegesztő-, és lakatosmunkák elvégzése

elvÁrÁsok:
 131 (aFi) és 141 (aWi) hegesztő eljárásban szerzett tapasztalat

 legalább szakmunkás végzettség és/vagy szakirányú szakképesítés (okj)
 Műszaki rajzolvasási ismeretek

előNyT jeleNT:
 alumíniumhegesztésben szerzett tapasztalat

 érvényes hegesztői minősítés

amIt kínÁlunk:
 versenyképes javadalmazási csomag; már a betanulási időszak alatt is bruttó 180-220 000 Ft között 

elérhető bér (tesztfeladat eredményétől függően)
 Munkaruha és védőfelszerelés biztosítása

 Fiatalos csapat, innovatív, svájci kultúrájú modern és tiszta munkakörnyezet
 kiemelkedő munkabiztonság és egészségvédelem

 karrierlehetőség
 képzéseken való részvétel

juTTaTási CsoMaGuNk FőBB Plusz eleMei közT szerePel:
 széleskörű cafeteria rendszer kiemelkedő havi keretösszeggel (4.hónaptól nettó 18 000 Ft, 

a 7. hónaptól pedig bruttó 40 000 Ft-os cafeteria keret)
 Teljesítményprémium
 jelenléti prémium

 Magán egészségbiztosítás
 egyéb egészségmegőrző és sport szolgáltatások (ingyenes masszázs-, úszás- és gerinctorna 

lehetőség, konditerem használat)
 kiemelkedő üzemi étterem és étkezési lehetőség

kérdés eseTéN az aláBBi elérHeTőséGeN leHeT érdeklődNi a PozíCióról: 
06-56/888-547

jeleNTkezés Módja:
Magyar nyelven megírt fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi elérhetőségeken várjuk:

postacím: 5000 szolnok, Bánki donát u. 5.
e-mail: toborzas@stadlerrail.com

FeladaTok:
 alumínium profilok utómunkálatainak elvégzése (kézi gépekkel történő megmunkálása, ellenőrzése)

 lakatos munkák elvégzése az alumínium kocsiszekrények gyártása során.
 Csiszolási feladatok

 alkatrészek rajz szerinti beállítása
 varratelőkészítés

 Nyersanyag előkészítése
 a kész munkadarab előkészítése hegesztéshez

elvÁrÁsok:
 középfokú műszaki végzettség, preferáltan szerkezetlakatos és/vagy

 egyéb fémipari végzettség
 Műszaki rajzolvasás

 kézügyesség

előNyT jeleNT:
 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

amIt kínÁlunk:
 versenyképes javadalmazási csomag; már a betanulási időszak alatt is bruttó 170-200 000 Ft között 

elérhető bér (tesztfeladat eredményétől függően)
 Munkaruha és védőfelszerelés biztosítása

 Fiatalos csapat, innovatív, svájci kultúrájú modern és tiszta munkakörnyezet
 kiemelkedő munkabiztonság és egészségvédelem

 karrierlehetőség
 képzéseken való részvétel

juTTaTási CsoMaGuNk FőBB Plusz eleMei közT szerePel:
 széleskörű cafeteria rendszer kiemelkedő havi keretösszeggel (4.hónaptól nettó 18 000 Ft, a 

7.hónaptól pedig bruttó 40 000 Ft-os cafeteria keret)
 Teljesítményprémium
 jelenléti prémium

 Magán egészségbiztosítás
 egyéb egészségmegőrző és sport szolgáltatások (ingyenes masszázs-, úszás- és gerinctorna 

lehetőség, konditerem használat)
 kiemelkedő üzemi étterem és étkezési lehetőség

kérdés eseTéN az aláBBi elérHeTőséGeN leHeT érdeklődNi a PozíCióról: 
06-56/888-547

jeleNTkezés Módja:
Magyar nyelven megírt fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi elérhetőségeken várjuk:

postacím: 5000 szolnok, Bánki donát u. 5.
e-mail: toborzas@stadlerrail.com

Alumíniumhegesztő

Lakatos
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a stadler rail Csoport olyan nemzetközi, 
független vasúti járműgyártó vállalat, amely 
csúcsminőségű termékeivel a regionális, 
elővárosi és városi gyorsvasúti közlekedés-
re, valamint a könnyű városi vasúti és villa-
mos szegmensekre koncentrál. a Csoport 
szolnoki munkavégzésre keres új munkatár-
sat a következő munkakörbe:

a stadler rail Csoport olyan nemzetközi, független vasúti járműgyártó vállalat, amely 
csúcsminőségű termékeivel a regionális, elővárosi és városi gyorsvasúti közlekedésre, 
valamint a könnyű városi vasúti és villamos szegmensekre koncentrál. a Csoport szolno-
ki munkavégzésre keres új munkatársat a következő munkakörbe:
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 alumínium vasúti kocsik összeállításához kapcsolódó hegesztő-, és lakatosmunkák elvégzése

elvÁrÁsok:
 131 (aFi) és 141 (aWi) hegesztő eljárásban szerzett tapasztalat

 legalább szakmunkás végzettség és/vagy szakirányú szakképesítés (okj)
 Műszaki rajzolvasási ismeretek

előNyT jeleNT:
 alumíniumhegesztésben szerzett tapasztalat

 érvényes hegesztői minősítés

amIt kínÁlunk:
 versenyképes javadalmazási csomag; már a betanulási időszak alatt is bruttó 180-220 000 Ft között 

elérhető bér (tesztfeladat eredményétől függően)
 Munkaruha és védőfelszerelés biztosítása

 Fiatalos csapat, innovatív, svájci kultúrájú modern és tiszta munkakörnyezet
 kiemelkedő munkabiztonság és egészségvédelem

 karrierlehetőség
 képzéseken való részvétel

juTTaTási CsoMaGuNk FőBB Plusz eleMei közT szerePel:
 széleskörű cafeteria rendszer kiemelkedő havi keretösszeggel (4.hónaptól nettó 18 000 Ft, 

a 7. hónaptól pedig bruttó 40 000 Ft-os cafeteria keret)
 Teljesítményprémium
 jelenléti prémium

 Magán egészségbiztosítás
 egyéb egészségmegőrző és sport szolgáltatások (ingyenes masszázs-, úszás- és gerinctorna 

lehetőség, konditerem használat)
 kiemelkedő üzemi étterem és étkezési lehetőség

kérdés eseTéN az aláBBi elérHeTőséGeN leHeT érdeklődNi a PozíCióról: 
06-56/888-547

jeleNTkezés Módja:
Magyar nyelven megírt fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi elérhetőségeken várjuk:

postacím: 5000 szolnok, Bánki donát u. 5.
e-mail: toborzas@stadlerrail.com

FeladaTok:
 alumínium profilok utómunkálatainak elvégzése (kézi gépekkel történő megmunkálása, ellenőrzése)

 lakatos munkák elvégzése az alumínium kocsiszekrények gyártása során.
 Csiszolási feladatok

 alkatrészek rajz szerinti beállítása
 varratelőkészítés

 Nyersanyag előkészítése
 a kész munkadarab előkészítése hegesztéshez

elvÁrÁsok:
 középfokú műszaki végzettség, preferáltan szerkezetlakatos és/vagy

 egyéb fémipari végzettség
 Műszaki rajzolvasás

 kézügyesség

előNyT jeleNT:
 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

amIt kínÁlunk:
 versenyképes javadalmazási csomag; már a betanulási időszak alatt is bruttó 170-200 000 Ft között 

elérhető bér (tesztfeladat eredményétől függően)
 Munkaruha és védőfelszerelés biztosítása

 Fiatalos csapat, innovatív, svájci kultúrájú modern és tiszta munkakörnyezet
 kiemelkedő munkabiztonság és egészségvédelem

 karrierlehetőség
 képzéseken való részvétel

juTTaTási CsoMaGuNk FőBB Plusz eleMei közT szerePel:
 széleskörű cafeteria rendszer kiemelkedő havi keretösszeggel (4.hónaptól nettó 18 000 Ft, a 

7.hónaptól pedig bruttó 40 000 Ft-os cafeteria keret)
 Teljesítményprémium
 jelenléti prémium

 Magán egészségbiztosítás
 egyéb egészségmegőrző és sport szolgáltatások (ingyenes masszázs-, úszás- és gerinctorna 

lehetőség, konditerem használat)
 kiemelkedő üzemi étterem és étkezési lehetőség

kérdés eseTéN az aláBBi elérHeTőséGeN leHeT érdeklődNi a PozíCióról: 
06-56/888-547

jeleNTkezés Módja:
Magyar nyelven megírt fényképes szakmai önéletrajzát az alábbi elérhetőségeken várjuk:

postacím: 5000 szolnok, Bánki donát u. 5.
e-mail: toborzas@stadlerrail.com

Alumíniumhegesztő

Lakatos
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álláslehetőség

álláslehetőség
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álláslehetőség

álláslehetőség
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hirdessen

álláslehetőség

ÁLLÁsHIRDEtÉs FELaDÁs

Válassza a Ceglédi INFOPARTNER Magazint! 
Magazinunkkal 15 000 háztartást érhet el! ami közel 
40 000 olvasót jelent! Minden Ceglédi háztartásban 

ott lehet! és a térség több mint 200 üzletében!

HIRDEtÉsFELvÉtEL: 
06-20-386-9731 

cegledimagazin@gmail.com

HIRDEssEN NÁLUNk!
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cukrászda

benzinkút, gázolaj
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ékszerek

dÍszfaiskola

csarnoképÍtés, fémszerkezet gyártás

csillár, lámpa
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épÍtőipar

épÍtőipar

épületgépészet
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fogászat

gépi földmunka

garázsokfotózás

esküvőszervezés
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kardiológia

kegyeleti szolgálat mosógép

pálinkafőzés

nyÍlászáró beépÍtés
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pékség

marketing
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poliklinika

plazmaadás porcelánképek

régiség
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szitázás, nyomtatás, hÍmzés, munkaruházat

sÍrkőnagykereskedelemsÍrkőkészÍtés
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lovaglás, táboroztatás

targonca

hirdetés

ADJON FEL 
ÁLLÁSHIRDETÉST 

NÁLuNK! 
06-20-386-9731
cegledimagazin@

gmail.com

tv–video javÍtás
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vendégváró rendezvényház

virág

zálogház villanyszerelés

tolltisztÍtástv szerelő, műszerész

Az alábbi kiadványok és marketing eszközök
tervezésében, szerkesztésében,

tördelésében, előkészítésében segítünk: 



 magazinok, könyvek, cégismertetők, 
brossúrák, prospektusok  

 katalógusok, leporellók, mappák, dossziék  
 cégújságok, reklámújságok  

 irodai nyomtatványok, szórólapok  
 időszakos kiadványok, meghívók,

üdvözlő lapok  
 plakátok és óriás plakátok  

 sajtó hirdetések

Képzett,  nagy tapasztalattal rendelkező kreatív 
munkatársainkkal állunk partnereink rendelkezésére.
Önnek csak annyi a dolga, hogy elképzelésit,  terveit 

ismertesse velünk.

  06–20–386–973 1

GRAFIKAI STÚDIÓ

Az alábbi kiadványok és marketing eszközök
tervezésében, szerkesztésében,

tördelésében, előkészítésében segítünk: 




