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December 14 (csütörtök) 18:00 óra – „Lu-
ther asztali beszélgetés sorozat ”– Ünnep 
és kalács lesz az est témája. 
Cegléd Evangélikus Egyházközség, Szolno-
ki u. 2.
December 14 (csütörtök) 18:00 óra – „Ady 
titkok nyomában” 
Ozsváth Sándor művelődés történész, ny. 
főiskolai tanár előadó estje.
Cegléd Fiatal Alkotók Műhelye
December 15 (péntek) 20:00 óra – Szeke-
res Adrienn adventi koncertje
Albertirsa Móra Ferenc Művelődési Ház
December 16 (szombat) 17:00 óra – Ad-
venti hangverseny
Csemő Községháza díszterem
December 16 (szombat) – Korda György és 
Balázs Klári zenés estje
Abony Kultúra Háza 18:00 óra
December 17 (vasárnap) – 15:00 órától 
Ünnepi karácsonyi műsor helyi előadókkal, 
és vendégművészekkel. A Tanyaszínház 
bemutatja: „Három Király útja” című betle-
hemes jelenetet. Záró műsor: karácsonyi 
koncert
Déryné Művelődési Ház Törtel 
December 23 – Kultúra Háza Abony 
Betlehem és adventi koszorú készítése.
December 29 – Anna & the Barbies akusz-
tikus különleges koncertje.
Cegléd Kossuth Művelődési Központ szín-
házterem
December 31- 20:00 óra – Szilveszteri ba-
tyus bál.
„Azt eszel-iszol, amit hozol!”. Fellépők 
„Trabarna”, 0030-h-kor Kozmix. Házigazda 
ThomX.
Cegléd Gál József Sportcsarnok

programok és rendezvények
cegléden és környékén

December 31 – Óévbúcsúztató csergetés. 
Fellépők: Kunsági BogárBálint (Rózsa 
Sándor kutató) hagyományőrző betyár 
előadása, bemutató, tekerő lant és ének, 
Vitéz Vezstergán Miklós tárogató művész, 
Majláth Árpád néptánc művész, Gór-Nagy 
Erika (Cegléd szülöttje) népdalok, Monoki 
Imre néptáncos, Tünde Mária népdalok.
Ceglédi Református Nagytemplom előtt, a 
déli harangszó után.
2018. január 05 - 18:00 óra – Újévi Ünnepi 
Koncert Cegléd Kossuth Művelődési Köz-
pont
Szolnoki Szimfonikus zenekar műsora. Az 
est folyamán Johann Strauss legnépsze-
rűbb műveiből hallhat válogatást a közön-
ség, mely repertoár kiegészül a leghíresebb 
operettszerzők – Franz von Suppé, Lehár 
Ferenc, Kálmán Imre – darabjaival. Kö-
szöntsük együtt az új esztendőt egy pohár 
pezsgővel és ünnepi muzsikával!
2018- január 20 – 17:00 – A sevillai bor-
bély .
A Csárdáskirálynő nagy sikerű előadása után a 
ceglédi közönség  Rossini operáját élvezheti. Az 
utókor által az olasz vígopera legragyogóbb da-
rabjaként számon tartott Rossini alkotás több, 
mint 200 éve szólalt meg először Rómában. 
A mű Beaumarchais vígjátéka alapján készült, 
mely Mozart Figaro házasságának előtörté-
netét meséli el. A darab az olasz vígopera jel-
legzetes szereplőire és szituációira épül fel: az 
öregedő, fiatal gyámleányát elvenni készülő 
lecsúszott nemes, a talpraesett leány, álruhák, 
szerepcserék, félreértések és cselszövések ve-
zetnek el a kibontakozó megoldáshoz....
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A cég 2003-ban indult, azóta töretlenül 
fejlődik, tevékenységi köre rakodólap 
elemek gyártása. A céget igyekeztünk 

centralizálni, melynek keretén belül az üzem 
és a raktár egy helyen van (Csemő). Ennek 
köszönhetően felgyorsult partnereink kiszol-
gálása és nagymértékben lecsökkent a meg-
rendeléstől a teljesítésig eltelt idő.
Célunk, hogy éves szinten 30.000 m3 fát 
dolgozzunk fel, melyből minőségtől függően 
300.000 db raklapot fűrészárut gyártsunk le. 
Korszerű gépeinknek köszönhetően I. osztá-
lyú minőségben tudunk gyártani. 
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 
Kormánya által az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program keretében nyújtott támoga-
tásban részesültünk. A mikrovállalkozások 
létrehozása jogcím keretein belül a már meg-
lévő raklapszegező mellé pályáztunk egy kor-
szerű új raklapszegező automatára.
MVH beruházás keretében sor került egy rak-
lapszögező gépsor beszerzésére, melynek kö-
szönhetően cégünk tovább fejlődött. A nagy 
összegű támogatás hatására sikerült egy ko-
moly raklapgyártó gépsort beruházni, melynek 
köszönhetően duplájára nőtt kapacitásunk.

Gyártócsarnokunkból a készáru fedett táro-
lóépületbe kerül, így nincs kitéve az időjárási 
viszonytagságoknak.
Jelenleg nyárfát dolgozunk fel, de mindenne-
mű puhafával foglalkozunk.

oregon 2003 kft
Csemő, Pesti út 000161/32 

Adjon fel ÁllÁshirdetést nÁlunk! 
06-20-386-9731

cegledimagazin@gmail.com



7ceglédi infopartner magazin 



ceglédi infopartner magazin8

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
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ADjON 
fel 

álláshIr-
detést 

nÁlunk! 
06-20-386-9731
cegledimagazin@

gmail.com
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az igazság magazin Blog oldalairól...

Ajándékok odafentről
Szeretek ajándékozni vagy meglepni vala-
kit, aki fontos nekem. Jó érzés látni a másik 
arcán az örömöt, meglepettséget. Persze 
előfordul néha, hogy nem találom el az illető 
ízlését, szükségletét vagy éppen szíve vágyát. 
Ez azonban nem mindig derül ki… csak a gye-
rekeimnél, mert ők aztán őszintén tudnak rek-
lamálni ilyen esetben.
Vajon hogy lehet eltalálni a tökéletes aján-
dékot? A Biblia azt mondja, hogy „minden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék on-
nan felülről, a világosság atyjától száll alá, 
akiben nincs változás, sem fénynek és ár-
nyéknak váltakozása.” (jakab 1,17)
Isten tökéletes, így az ajándékai is azok. Mi-
vel Ő ismer bennünket legjobban, mindig 

olyan dologgal lep meg minket, amire épp 
legnagyobb szükségünk van és a leginkább 
nekünk való. Isten ajándékai értékesebbek a 
földi dolgoknál, mert tartós és valódi örömöt 
okoznak.
Szerető Apaként nem csak évente egyszer, 
hanem sokkal többször lep meg minket. Van, 
hogy váratlanul, amikor talán nem is érdemel-
nénk meg… Előfordul, hogy gyengébb állapo-
tunkban – amikor legkevésbé sem éreznénk 
méltónak magunkat az Ő ajándékára – érke-
zik Tőle meglepetés, hogy megmutassa ne-
künk feltétel nélküli és végtelen szeretetét.
Ahhoz azonban, hogy valóban át tudjuk venni 
Isten ajándékait, meg kell tanulnunk észreven-
ni és értékelni azokat. Tőle való ajándék lehet 
egy gyönyörű napsütéses reggel, egy talál-
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kozás Vele vagy egy általa küldött emberrel; 
szintén ajándék lehet egy barátság, a hozzánk 
illő társ, egy jó beszélgetés. Meg tud ajándé-
kozni természetfeletti békességgel, örömmel 
és ígéretekkel is, amiket biztosan be is teljesít. 
Valamikor viszont kézzel fogható meglepiket 
küld. Például súg egy-egy gyermekének, és 
rajtuk keresztül épp jókor érkezik egy csizma, 
bútor, mosogatógép, autó vagy éppen pénz.
Életben vagy, igaz? Ez is Isten kegyelme és 
ajándéka! Van gyereked? A Bibliában az áll, 
hogy a gyermek is Isten ajándéka!
Van hited Istenben és az Ő Fiában? Ez is Isten 
ajándéka! Sőt, ez volt a legnagyobb, legérté-
kesebb ajándéka számodra.
Isten szeret adni és ajándékozni. Jobban, mint 
te vagy én. Sokkal jobban is ért hozzá. Ő már 
előre odaadta a világnak az egyszülött Fiát, 
hogy bebizonyítsa, fontosak vagyunk Neki, és 
szeret minket. Az is az Ő csodája és ajándéka, 
ha ezt fenntartások nélkül el tudjuk fogadni.
Annyira nagylelkű, hogy gyermekeit nemcsak 
egy Vele való élő kapcsolattal és örök élettel 

ajándékozza meg, hanem saját Lelkéből is 
részesülhetnek, akik Benne hisznek. Így teszi 
lehetővé Isten számunkra, hogy megtapasz-
taljuk, milyen az, amikor rajtunk keresztül 
szól, gyógyít vagy egyéb módokon cselekszik 
az Úr.
Ő most is sokféleképpen szeretne minket 
megajándékozni. Rajtunk múlik, hogy észre-
vesszük-e és elfogadjuk-e. Járj ma is nyitott 
szemmel, és lásd meg azokat a kincseket, 
meglepetéseket, amiket személyesen neked 
címzett Mennyei Apukád!

tŰŰŰZ VAn! döbbenetes történet! 
erre nem vagy felkészülve!
Te mit tennél, ha egy kellemes téli estén sé-
tálnál hazafelé, és ahogy az egyik utcában el-
haladsz, észrevennél egy égő garázst. Ahogy 
néznéd meglepődve, már a házra is átterjed a 
tűz, és látod, hogy közben bent a házban egy 
család filmezik.
Együtt mosolyog mindenki, idillinek hat a kép, 
mindenki örül, mindenki jól érzi magát az ak-



ceglédi infopartner magazin12

tuális helyzetben, de nem tudják, hogy vesze-
delmes dolgok várnak rájuk. Rájuk fog égni a 
ház. Mit tennél?
Biztos vagyok benne, hogy odarohannál hoz-
zájuk, és zilálva ordítanád nekik, hogy: „Tűűűz 
van, ég a ház, azonnal jöjjenek ki!”
Ezért hoztuk mi is létre az Igazság Magazint! 
Mert ég a ház! Ég az éle-
ted! Most lehet, hogy min-
den idillinek tűnik, lehet 
hogy nem, de egy vég-
zetes dolog közelít hoz-
zád. Napról napra egyre 
közelebb kerül hozzád… 
Egyszer be kell majd lép-
ned egy ajtón. Ez az ajtón 
való belépés, a halál. Nem 
mindegy, hogy melyik ajtón mész be, és nem 
mindegy, hogy mi történik veled!
Ezért most odarohanunk hozzád, és az kiállt-
juk! TŰŰŰŰZ VAN!! Meg kell menekülnöd! A 
megfelelő ajtót kell választanod!
A megfelelő ajtó nem más, mint Jézus Krisz-
tus! Akin keresztül az utad a mennybe vezet, 
így nem fog elérni a pokol lángja, „mert Isten 
úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen” (jános 3,16).
Jézus krisztus azért ment fel a keresztre, hogy 
elhordozza a bűneidet, és így megváltson té-
ged a tűztől! A tűztől, ami naponta egyre köze-
lebb lesz hozzád, és amiről lehet, hogy a mai 
napig nem is tudtál! Jézus Krisztus az ajtó, 
amin keresztül át kell lépned, az Örök Életbe, 

és így megmenekülhetsz 
a tűztől.
Képzeld el, hogy te ülsz 
ott, és most te tévézel! 
Odarohanunk hozzád, és 
kiáltunk neked! Menekülj! 
Meg kell menekülöd a tűz-
től!
Most mit teszel?
Az Igazság Magazin arra 

hivatott, hogy hitet ébresszen benned az igaz-
ságra, hogy kinyíljon a szemed, és meglásd az 
igazságot! Ez a világ nagyon sok polgára ül és 
tévézik (el van foglalva a világgal, a napi gon-
dokkal, teendőkkel), és nem tudja, hogy mi vár 
rá! Nem szeretnénk, hogy a tűzben égj! Olvasd 
blogbejegyzéseinket vagy magazinunkat, hogy 
mind elméddel, mind szíveddel tudd és érezd 
az igazságot! Azt akarjuk, hogy megmenekülj! 
kiáltunk neked!

ha szeretnél több hasonló cik-
ket olvasni, látogass el honla-
punkra: (igazsagmagazin.hu) 
vagy tekintsd meg facebook 
oldalunkat: (www.facebook.
com/igazsagmagazin)!
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tematikus 
szolgáltatásszedés

autóalkatrészek

autómosó
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autó állatgyógyász, állatorvosi rendelő

állatorvos

hirdetés

álláslehetőség

ADjON fel 
ÁllÁshirdetést 

nÁlunk! 
06-20-386-9731
cegledimagazin@

gmail.com
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álláslehetőség



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:

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

elvárások:
 legalább szakmunkás végzettség és/vagy szakirányú szakképesítés (okj)

 Műszaki rajzolvasási ismeretek

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

 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

Alumíniumhegesztő
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Családi irányítás alatt álló független vállalatcsoport vagyunk. A miniatűr és mikro motorok területén a tech-
nológiai élvonalba tartozunk, innovatív termékeinkkel új utakat nyitunk. Feladatunknak tekintjük olyan hajtás-
megoldások kidolgozását, amelyek az alkalmazásaik által támasztott követelményeknek optimálisan eleget 
tesznek. Azon piacok számára kínálunk hajtásmegoldásokat, amelyeken a pontosság és a megbízhatóság a 
döntő a legkisebb térrészekben. Hajtásmegoldásaink a világon egyedülállóvá tesznek bennünket, biztosítják 
számunkra a tartós sikert és az egészséges növekedést. 
dinamikusan bővülő csapatunkba az alábbi pozíciókba keresünk kvalifikált munkatársakat. Csatlakozz te is!

főbb feladatok, munkák:
  Egyetemes marógépen és 
  esztergagépen való munkavégzés
  Acélszerkezetek, alkatrészek meg-

munkálása és gyártása rajz alapján

Az álláshoz tartozó elvárások:
  Esztergagép és marógép 
  használatának ismerete
  Rajzolvasási tapasztalat

  Önálló, precíz, megbízható 
  munkavégzés

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
 Szikraforgácsolásban szerzett  
  tapasztalat

Amit kínálunk:
 Versenyképes jövedelem
 Széles körű Cafeteria juttatások
 Hosszú távú együttműködés

Munkavégzés helye:
Albertirsa, 2730 Dózsa György utca 29.

jelentkezés az állásra:
aniko.erdos@faulhaber.hu

A nagyok között is az elsők vagyunk, 
ezért a legjobbakat keressük, hogy 
velük együtt alakítsuk a jövő minden-
napjainak műszaki megoldásait!

eszTerGályos-Marós

álláslehetőség álláslehetőség
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álláslehetőség

nevelőszülő

hirdetés

Adjon fel ÁllÁshirdetést nÁlunk! 
06-20-386-9731

cegledimagazin@gmail.com

ÁllÁsAjÁnlAT
A csemői telephelyű, dinamikusan fejlődő, raklap és 

fűrészáru gyártással foglalkozó orloV-fA kft 
keres munkatársat, irodai adminisztrációs munkakörbe.

felADAtOK: irodavezető  napi munkájának segítése, az irodai adminisztratív felada-
tok ellátása, termelés és a telephely gördülékeny működésének segítése, napi postai , 

iktatási feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése…stb
elVÁrÁsok: jó kommunikációs és szervező készség, önálló munkavégzés, preci-
zitás, számítógépes ismeretek: Word, Excel, Outlook programok felhasználói szintű 

ismerete, minimum középfokú végzettség. 
előny: könyvelői és / vagy HR területen szerzett tapasztalat, idegen nyelvismeret,

 Amit kínálunk: fiatalos csapatban, változatos feladatok ellátása. Munkavégzés rende-
zett körülmények között. vállalati juttatások

jelentkeZés: fényképes önéletrajzzal az orlovkft@gmail.com e-mail címen. 

orloV-fA kft, h - Csemő Pesti út 0161/32 
tel: 0670 334-1296 . Mizsei Marianna
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csarnoképÍtés, fémszerkezet gyártás

benzinkút, gázolaj

biztonságtechnika hirdetés

ADjON fel 
ÁllÁshirdetést 

nÁlunk! 
06-20-386-9731
cegledimagazin@

gmail.com
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épületgépészet

ékszerüzlet

csillár, lámpa

divatüzlet
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fogászatfehérnemű

épÍtőipar
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hús, hentesárú
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gépi földmunka

kerti és kisgép szerviz

használt ruha, kupon kegyeleti szolgálat
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könyvelés

nyÍlászáró beépÍtés

marketing
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szitázás, nyomtatás, hÍmzés, munkaruházat

régiség

szarvasmarha

mosógép

szántóföld
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lovaglás, táboroztatás

targonca

hirdetés tűzifa

ADjON fel 
ÁllÁshirdetést 

nÁlunk! 
06-20-386-9731
cegledimagazin@

gmail.com
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zálogház zálogház

villanyszerelés

tolltisztÍtástv–video javÍtás






