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Március 22. 18.00 (csütörtök) – Cegléd 
Kossuth Művelődési Központ, Kaszinó
Bakancslista Utazási Klub: Kőhalmi Dezső 
előadása a sokszínű Mexikóról! A beszámo-
ló számos tudnivalót, nagy ismeretanyagot 
ad át, megfűszerezve mindezt személyes 
élményekkel, így egészen úgy érezhetjük, 
mintha mi magunk is ott lennénk! Ingyenes 
rendezvény!
Március 24. 18.00 (szombat) – Cegléd, Gál 
József Sportcsarnok
XVI. Sportgála – A rendezvényen a 2017-es 
évben legsikeresebb ceglédi sportolóit és 
sportvezetőit díjazzák. A díjak átadása után 
svédasztalos vacsora és élő zenés est veszi 
kezdetét.
Március 27. (kedd) – Cegléd, Kossuth Mű-
velődési Központ színházterem
Színházi Világnap - célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a színházművészet – és tágabb 
értelemben a kultúra – fontosságára, tiszte-
legjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, 
kérje a közönség szeretetét és támogatását. 
Ezen a napon köszöntik a színészeket. 
Április 14. (szombat) – Cegléd, Uránia Mozi
A Ceglédi Televízió és a Filmszínház film-

programok és rendezvények
cegléden és környékén

fesztivált hirdet a filmes kultúra népsze-
rűsítése és a filmkészítés ösztönzése 
céljából, alkotók és alkotói csoportok 
számára. A fesztiválra témától függet-
lenül bárki benevezheti 25 percnél nem 
hosszabb saját gyártású filmjét, amely 
a zsűri előbírálata után bekerülhet a 
döntőbe. A fesztiválon az alkotások be-
mutatása mellett a résztvevők értékes 
díjakat nyerhetnek.
Április 27-28. (péntek-szombat) – Ceg-
léd, Kossuth tér-Eötvös tér
A Városnapok rendezvényen Utcazene 
Fesztivállal, Régi Idők Piaczterével vár-
ják a kilátogatókat. Az Utcazene Fesz-
tiválon zenekarok és táncos produkci-
ók számos helyszínen, több színpadon 
szórakoztatják a kilátogató közönséget. 
Régi Idők Piacztere, kirakodóvásár, népi 
játékok idézik a város múltját. Ilyenkor 
az Eötvös tér ismét a családok élmény-
terévé változik, kézművesek, termelők 
árulnak kecskelábú asztalokon, bábelő-
adások, fajátékok, Mindenkit várnak a 
két napos rendezvényre! 
Május 20. (vasárnap) – Pünkösdi nyi-
tott Pince Nap- Cegléd és környéke pin-
cészetek.
Június 8-9-10 (péntek-szombat-
vasárnap) – Ceglédi Fürdő és Szabad-
időközpont, Ceglédi Laskafesztivál és 
a Ceglédi Vágta (nemzeti Vágta előfu-
tama). A háromnapos nyárindító feszti-
vál Dél-Pest megye legnagyobb gaszt-
ronómiai fesztiválja.
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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 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

irodanyitás az otthon centrumnál
Megnyitotta második irodáját Ceglé-

den az Otthon Centrum a Szolnoki 
út 6. szám alatt, az egykori Ökovíz 

iroda helyén.

– Miért volt szükség a második iroda meg-
nyitására? 
– A megnövekedett igények kielégítése vé-
gett. Az új irodánkban nagyobb ügyféltérrel, 
több tárgyalóval, gyereksarokkal várjuk az 
ügyfeleinket.

– Milyen szolgál-
tatásokat vehetnek 
igénybe az ide lá-
togató ügyfelek?
– Bankfüggetlen 
hiteltanácsadással, 
eladó/kiadó ingat-
lanokkal, energeti-

kai tanúsítvány, 
értékbecslés el-
készítésével se-
gítünk az érdeklő-
dőknek.
– Cegléden kívül 
is tudtok segíte-
ni?
– Természete-
sen, mivel a leg-
nagyobb magyarországi ingatlanközvetítő 
hálózat vagyunk közel 200 irodával és 30.000 
ingatlannal. Cegléden nálunk található a leg-
több eladó ingatlan. 
–  milyen feltételekkel lehet szerződést köt-
ni az Otthon Centrumnál?
– Több szerződés típussal is dolgozunk, az 
egyik legkedveltebb a Felező díjcsomag, ahol 
1,95% a megbízási díj.
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ADjON Fel hIRDetést NÁluNk! 
06-20-386-9731  .  cegledimagazin@gmail.com
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ZÁLOG KÖLCSÖNRŐL RÖVIDEN
A záloghitel egyik legnagyobb előnye, 

hogy gyors, így pillanatok alatt meg-
oldja az átmeneti pénzügyi problé-

mákat.
A kézizálog-hitel esetén az értéktárgyát fe-
dezetként zálogba 
adja, mi felbecsül-
jük, és ha elfogad-
ja az ajánlott köl-
c s ö n ö s s z e g e t , 
akkor azt kész-
pénzben kifizetjük 
Önnek. 
Amennyiben a köl-
csön visszafizeté-
se problémát okoz, 
akkor lehetősége 
van a hitel futam-
idejének meghosz-
szabbítására, akár 
többször is. A fu-
tamidő hosszát 
Ön határozza meg, 
ami lehet 30-60 
vagy akár 90 nap is.  
Zálogba adható: 
arany-ezüst ékszer 
vagy tárgy, óra, fest-
mény, Herendi vagy 
Zsolnay porcelán.
Az Expressz Zálog 
üzletében a zá-
logosítás mellett 
Moneygram szol-
gáltatást is talál-
hatnak az Ügyfelek, 
kedvező díjakkal 
küldhetnek pénzt 
a világ több város-
ába is.

Kedvező árfolyamokkal várjuk valutát váltani 
kívánó Ügyfeleinket is, kezelési költség fel-
számítása nélkül!
Térjen be hozzánk! Üzletünket megtalálja az 
Avantgarde Udvarban: 
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AdJON fel 
ÁllÁshIRDetést 

NÁluNk! 
06-20-386-9731

cegledimagazin@
gmail.com

következő megjelenés: 
április 12.
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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
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ingATlAn irodA

SZiTáZáS, nyomTATáS, hÍmZéS, munkAruháZAT
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az igazság magazin hasáBjairól
éRtékes vAgyOk :)

I stennel az lehetek, aki vagyok, akinek 
Ő elképzelt, és amire teremtett. Azelőtt 
sokszor kellett szerepeket felvennem, 

álarcok mögé bújnom, hogy szerethető, 
„jófej” legyek, hogy tudjak érvényesülni, to-
vábbjutni. 
De amikor rám talált Isten feltétel nélküli 
szeretete, akkor megértettem, hogy nem 
kell megfelelnem a világ elvárásainak. Át-
kerültem egy másik „rendszerbe”, ahol már 
tudom, hogy értékes vagyok. Megértettem, 
hogy nyugodtan „hátra dőlhetek”, nem kell 
tepernem az elfogadásért, mert Isten, aki 
minden fölött áll, és mindent a kezében 
tart, szeret engem, és nagyon értékesnek 
tartja az életem.

Mindez nem azért van, mert hirtelen jobb 
lettem, vagy nagyon szent életet kezdtem el 
élni, vagy ügyesen elkezdtem betartani bizo-
nyos szabályokat. (Bár tény, hogy megtéré-
sem után voltak dolgok az életemben, amik 
automatikusan taszítottak, így nem is volt 
nehéz távol maradni azoktól.)
Valaki egy napon nagyon drága árat fizetett 
azért, hogy Isten szemében bűnök nélkül, 
tisztán tűnhessek fel. Valaki odaadta az éle-
tét azért, hogy Isten gyermekévé válhassak.
Ő az, akit a mai napon is mindenki keres. Még 
azok is, akiknek nincs szükségük vallásra 
(hát arra nekem sem, inkább az élő Istenre), 
vagy belekóstolnak mindenféle ezoterikus 
dologba, filozófiába, mániákba, szenvedé-
lyekbe, pozitív gondolkodásmódokba. Arra 
lettünk teremtve, hogy Vele legyünk, nyilván 

nem tudja semmilyen 
más személy vagy do-
log betölteni tökélete-
sen az Őt megillető 
helyet a szívünkben.
Ha úgy érzed, valami 
vagy Valaki még min-
dig hiányzik az életed-
ből, mert akárhogy 
próbáltad, valahogy 
még mindig selejtes 
volt a dolog, akkor 
adj egy esélyt arra, 
hogy találkozz Vele, 
Jézussal. Ő vár rád, 
szeretné, ha jó kap-
csolatban lennél Vele, 
szeretné helyreállítani 
az énképedet, a szíve-
det, az életedet.
Szólítsd meg, hívd 
segítségül, és ő nem 
hagy válasz nélkül!
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A segítség öRöme 
(Cegléden történt igaz történet)

A z állomás felé tartottam autóval, 
amikor az út melletti járdán meg-
láttam egy nőt. Nagyon gyorsan 

szaladt! Látszott rajta, hogy már nagyon el 
van fáradva. Jött egy gondolat, egy sugallat, 
hogy biztos az állomásra siet, vegyem fel. 
Szétnéztem, és elkezdtem töprengeni, hol 
tudnék megállni, itt az úton nem... talán lej-
jebb? Utána meg várjam meg, mire odaér? 
Vajon mit fog szólni, hogy el akarom vinni 
őt? Ezek és ehhez hasonló kérdések futot-
tak végig az agyamon, mikorra már túl mesz-
sze voltam… 
Nem vettem fel… Megérkeztem az állomás-
ra, megvettem a jegyem, jött a vonat, és 
megérkezett a nő is, nagyon kifáradva, na-
gyon lihegve… 
Majdnem ott az állomáson elkezdtem sírni, 
hogy miért nem vettem fel. Bocsánatot kér-
tem Istentől. (Így utólag látom, hogy a nőtől 
is bocsánatot kellett volna kérnem. És így 
szeretnék bocsánatot kérni, mivel Cegléden 
történt az eset) Nagyon bántam a dolgot! 
Nagyon! Isten szólt, és nem cselekedtem 
meg! Gyáva voltam! 
Néhány hónap múlva történt, hogy épp 
mentem hazafele édesapámtól. A sarkon 
megláttam egy bicegő embert, majd amikor 
mellé értem, akkor derült ki, hogy be van gip-
szelve a lába, azért biceg. Megálltam mel-
lette, és kérdeztem tőle, hogy merre megy. 
Mondta, hogy csak ide a sarki bolttal szem-
be. Felajánlottam neki, hogy üljön be, és el-
viszem, de kiderült, hogy kicsit messzebbi 
boltra gondolt, mint én, de elvittem odáig, 
1,5 km volt, nem sok. 
A főnökéhez ment ki, mert meg akarta vele 
beszélni, hogy mikor menjen dolgozni, és 
hogyan, mert már 6 napja törött lábbal dol-
gozott, és most a kórházból jön (3,5 km), 
ahol begipszelték a lábát. 
Nagyon meg volt illetődve, hogy felvettem, 

nem is értette. Mondtam neki, hogy imádkoz-
zon, mert Isten mindig tud segíteni. Mondta, 
hogy gyerekként még az anyukájával jártak 
templomba, de ő vagy nem hisz, vagy már 
nem igazán foglalkozik ezzel. Elmeséltem 
neki, hogy csak is Isten miatt álltam meg, 
hogy felvegyem őt. 
Megérkeztünk az úti célhoz, majd elköszön-
tünk egymástól. Megfordultam az autóval, 
de ő még mindig ott ált, ahol kiszállt a kocsi-
ból, és nézett. Szerintem még mindig nem 
értette, miért hoztam el őt. Majd néztem rá, 
kérdően hogy tudok-e még valamiben segíte-
ni, de ő intett, és elindult. Intettem neki, majd 
elindultam én is. Akkor döbbentem rá, hogy 
mit is tettem, hogy Isten segített ennek az 
idős embernek, hogy könnyebben odaérjen. 
Ekkor esett le, hogy Isten mennyire szereti 
ezt az embert! Majdnem elsírtam magam, 
kicsit könnybe is lábadt a szemem, de most 
nem a fájdalomtól, hanem az örömtől. 
érdemes Istenre hallgatni, és segíteni má-
sokon, mikor ő megkér rá! Isten minden 
gyermekére odafigyel. 
Isten nagyon szeret téged is! 
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tematikus 
szolgáltatásszedés

AuTóAlkATréSZek

AuTómoSó
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AuTó

AuTó

AuTóSiSkolA
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állatgyógyász, állatorvosi rendelő állatorvosi rendelő

álláslehetőség

nevelőszülő
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álláslehetőség

álláslehetőség
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álláslehetőség

álláslehetőség

cSArnoképÍTéS, fémSZerkeZeT gyárTáS
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épületgépészet

benZinkúT, gáZolAj

épÍtőipar
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fogáSZAT

kegyeleTi SZolgálAT

fehérnemű

hASZnálT ruhA, kupon
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gyomirtó, gombaölő
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húS, henTeSárú
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gépi földmunkA

kifőzde

kerTi éS kiSgép SZerViZ

könyVeléS
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mérnöki irodA, gépéSZmérnök

műköröm szaküzlet, kupon

mArkeTing
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SZámÍTáSTechnikA, Telefon éS TAbleT AdáS-VéTel éS SZerViZ

nyÍláSZáró beépÍTéS

régiSég moSógép
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tandem, élményrepülés

tetőfedő, bádogos– és kőműves munkálatok tűzifa
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Virág ZálogháZ

tv szerelő, műszerészVillAnySZereléS

Virág

TollTiSZTÍTáSTArgoncA
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