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Szeptember 20 – 22. (csütörtök–szombat) 
Cegléd, Kossuth tér, Eötvös tér
Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesz-
tivál – ’48-as katonai tábor, hagyományőrző 
felvonulás, toborzóbeszéd, Kossuth trafik, 
néptáncbemutató, gyerektoborzó, Kossuth-
szakáll mustra, ágyúszó, huszárkiállítás, 
utcaszínház, kézműves vásár, ízek utcája, 
esténként könnyű- és világzenei koncertek 
várják az érdeklődőket. Ingyenes rendez-
vény!
Szeptember 22. (szombat) – Nyársapát, 
Szarka kúria
Szüreti mulatság – Egész napos színes 
programokkal készülnek, illetve bográcsos 
főzőcskével. Sztárfellépők: Pál Dénes és 
Bereczki Zoltán.
Szeptember 23. (vasárnap) – Cegléd, Sza-
badság tér
Látványos triál versenyt tartanak Cegléden 
szeptember 23.-án a Szabadság téren. Az or-
szág legjobb extrém bringásainak versenye 
izgalmas látnivalót kínál a kilátogatóknak. 
Hegedűs László és csapata a HegeShow 
által szervezett rendezvény a tavalyi nagy 

programok és rendezvények
cegléden és környékén

sikerre való tekintettel az idén is megrendezi 
az extrém bajnokságot.
Szeptember 28. (péntek) – Cegléd, belvá-
ros
III. Ceglédi Városi Sportnap és Pest Megyei 
Futó-és Gyalogló Nap – Ezen a napon színes 
programokkal várják a szervezők a sportolni 
vágyókat. A részvétel minden programon in-
gyenes!
Szeptember 30. (vasárnap) – Ceglédbercel, 
Szabó Pál Szabadidő Park
Ceglédberceli Hagyományőrző és Szüreti 
Fesztivál – karate bemutató, főzőverseny, 
kézműves vásár, vadász kiállítás és számta-
lan program várja az érdeklődőket. Fellép a 
SURPR!SE zenekar! Ingyenes rendezvény!
December 1 – 23. – Cegléd, Szabadság tér
Ceglédi Advent – Kirakodó vásár, illetve 
színvonalas családi és gyermek programok 
várják az érdeklődőket! 
December 8. (szombat) – Szabadság tér
Mikulás Futás – A korábbi évekhez hason-
lóan a nevezési díj egy cipősdoboz lesz, 
melybe tartós élelmiszert, illetve játékokat 
várnak a szervezők! A dobozokat rászoruló 
családokhoz juttatják el.



a ceglédi            kínálatából

Cegléden eladó, egy FELÚJÍTOTT, 125 
nm-es, nappali + 3 szobás, 2 szintes la-
kóház. Ár: 24,9 M Ft. +36 70 454 5383

Cegléd központjában, újszerű, 100 
nm-es, 3+1 félszobás, téglalakás el-
adó. Ár: 24,9 M Ft. +36 70 454 3827

Modern, 100 nm-es családi ház parkosított kert-
tel, garázzsal együtt eladó Tápiószentmártonban. 
Ár: 26 M Ft. +36 70 454 3827

Első emeleti erkélyes, 74 nm-es kiváló 
állapotban lévő belvárosi téglalakás 
eladó. Ár: 22,9 M Ft. +36 70 454 5380

Új építésű, 62 nm-es sorházi la-
kások Cegléden Ár: 18,25 M Ft. 
+36 70 454 5383

10+10MFt CSOK-ra alkalmas, új épí-
tésű társasházi lakás eladó Ceglé-
den Ár: 24,4 M Ft. +36 70 454 5384

Cegléd belvárosában, újszerű, 3 szo-
bás, társasházi lakás, zárt udvarral el-
adó. Ár: 22,8 M Ft. +36 70 454 5384

585 nm-es belvárosi telek eladó 
Cegléden. Irányár: 4 M Ft. +36 
70 454 3822

Eladó egy 1990-ben épült 40 nm-es 
tégla építésű ház, Nyársapáton. Ár: 
6,8 M Ft. +36 70 454 3822
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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
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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

mObIlwAgeneK m
ár 

1.690.000 Ft +
 Áfától elérhetőek!
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mObIlwAgeneK m
ár 

1.690.000 Ft +
 Áfától elérhetőek!

álláShIRDeTéST ADnA Fel?

ADJA FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT KÖVETKEZŐ 
megJelenéSeInK egyIKében:

CegléDI álláS mAgAzIn
CegléD TéRSégI álláS mAgAzIn 

(úJ LEHETŐSÉG!)

megJelenéS: OKTóbeR 18. 

hIRDeTéS FelADáS: 20-386-9731
CegleDImAgAzIn@gmAIl.COm
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képzelj csak el egy festményt!
…mondjuk a Mona Lisát. Ránézel a képre, 
látod a színeket, az ecsetkezelést, a felvitt 
festéket. Milyen bizonyítékra van szükséged 
ahhoz, hogy megállapítsd, hogy a semmiből 
jött létre, vagy valaki megfestette? Semmi-
lyenre! Fura is a kérdés. 
Csak magára a festményre van szükség, 
hogy megállapítsd, hogy valaki létrehoz-
ta, hiszen ott van előtted és látod. Maga a 
festmény a bizonyíték arra, hogy létezik egy 
„teremtő”, egy létrehozó, jelen esetben a 
festő, Leonardo da Vinci. Évmilliárdok sem 
elegendőek ahhoz, hogy a festék csak úgy 
magától összeálljon, és „pont úgy” kerüljön 
rá a vászonra, hogy véletlenül megfesse a 
Mona Lisát, vagy bármilyen más festményt. 
Ez egyszerűen lehetetlen. Ráadásul a fes-
téknek és minden eszköznek is valahogyan 
ki kellett alakulnia, amire és amivel meg le-
het festeni a remekművet! 
Eszerint megállapíthatjuk, levonhatjuk az 
ésszerű következtetést, hogy lehetetlenség, 
képtelenség, hogy egy festmény magától 
létrejöjjön. Ha jobban belegondolunk akkor 
mindennel így van, semmi sem jöhet létre a 
semmiből, mindig van egy intelligens alkotó, 
„teremtő”, egy létrehozó! Akár egy autóról, 
szekrényről vagy éppen egy társasjátékról 
van szó.
Ugyanez a helyzet a világgal is. Maga a világ 
létezése az abszolút bizonyíték arra, hogy 
van teremtője. Hogy van egy teremtő Isten, 
aki az egészet létrehozta.
Gondolkoztál már ezen?
lehet, hogy érdemes… mert ezek alapján 
létezik a világot megalkotó, teremtő Isten! 
„Kezdetben teremtette Isten az eget és a 
földet. Ezt mondta: Legyen világosság! És 
lett világosság. Azután ezt mondta: Legyen 
boltozat a vizek között. Majd elnevezte Is-
ten a boltozatot égnek. Azután ezt mondta: 

Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy 
helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld! 
És úgy történt. Azután elnevezte Isten a 
szárazföldet földnek, az összegyűlt vize-
ket pedig tengernek nevezte el. Azután ezt 
mondta: Növesszen a föld növényeket: fü-
veket, amelyek magvakat hoznak, és külön-
féle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt te-
remnek. És úgy történt. Azután ezt mondta 
Isten: Legyenek világító testek az égbolton, 
hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és 
jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esz-
tendőket, és legyenek világító testekként 
az égbolton, hogy világítsanak a földre! És 
úgy történt. Azután ezt mondta Isten: Pezs-
düljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és 
repdessenek madarak a föld felett, az ég-
bolt alatt! Azután ezt mondta Isten: Hozzon 
elő a föld különféle élőlényeket: különféle 
jószágokat, csúszómászókat és vadállato-
kat! És úgy történt. Akkor ezt mondta Isten: 
Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk 
hasonlóvá. Megteremtette Isten az embert 
a maga képmására, Isten képmására te-
remtette, férfivá és nővé teremtette őket. 
És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, 
amit alkotott, igen jó.” (Biblia, Mózes első 
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könyvéből részletek)
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tematikus 
szolgáltatásszedés

autóalkatrészek, motorkerékpár

autómosó
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autósiskola Állatorvosi rendelő és patika

munkalehetőségÁllatorvosi rendelő

ÁllÁslehetőség
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ÁllÁslehetőség ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség



ÁllÁslehetőség
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ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség
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ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség
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ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség
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ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség

ÁllÁslehetőség
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csillár, lámpa

esküvőszervező, szertartÁsvezető

csarnok épÍtés, fémszerkezet gxÁrtÁs
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esküvő és rendezvényszervezés

épÍtőipar

épÍtőipar
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benzinkút, gÁzolaj

épületgépészet

fogÁszat
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gyomirtÁs
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hús, húsáru
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jÁtékbolt

ingatlan
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divatcentrum, használt ruha

marketing

kegyeleti szolgÁlat
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mosógép pÁlinkafőző

sÍrkősÍrkő

nyÍlÁszÁró beépÍtés
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targonca

régiség porcelánképek

tolltisztÍtás

tv-video javÍtÁs zÁrtszelvény, köracél, lapos acél

zöldségbolt
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