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2019 év végén még abban reménykedtünk, hogy az idén újra Viccessel megnyerjük Ceglédi Elővágtát, meglepjük az országos 
döntő mezőnyét és a szurkolókat is a Hősök terén. Hát, nem így alakult…

A pandémiás helyzet miatt nem volt ceglédi előfutam, összességében is csak nyolc elővágta volt, ezek egy részén még nézők sem 
lehettek, ahogy a nagydöntő is zárt kapus rendezvény volt. Vicces sem volt velünk - már az év elején az első gyors munkáknál újra 
bedagadt a műtött lába és tapintásra is érzékeny is volt. Más megoldásra volt szükség, miután Tamás úgy döntött, hogy Marokkóval 
nem fog újra próbálkozni, ebben a helyzetben került képbe Korax Raven Zsonglőr, amely paripa más lovassal ugyan, de az elmúlt 
években Pesten előfutamban indult, igaz onnan továbbjutniuk nem sikerült.  

A ló alapképességei rendben is voltak, viszont természetre kevésbé volt simulékony, mint Vicces, vagy akár Marokkó. Ennek 
tanújelét adta Zsonglőr az Érdi Elővágtán, ahol a kitűnő előfutam után és egy rossz startot követően a döntőben nem volt hajlandó az 
előtte állók által szórt homokban futni… Mert Ő egy egyéniség! Ezt a képességét “átmentette” a nagydöntőre is. Parádés előfutamot 
követően rossz start után a középfutamban nem volt esélyük továbbjutni a döntőbe. Köszönjük Zsonglőrnek az idei évi szereplést!

Nagyon furcsa volt a Hősök tere nézők nélkül, vágta korzó és országkonyha utca nélkül… Volt a műjégpálya épülete felől egy led-fal 
két kis hangfallal a versenyzőknek és a kísérőknek - és ennyi.

Még annak is örülhetünk, hogy a vírushelyzetben egyáltalán megrendezésre került a verseny.
Az idei év újdonsága volt számunkra, hogy egy másik versenyszámban is bemutatkozhatott Csemő, mégpedig a kocsitolásban. 
A feladat az volt, hogy három fiúnak és három lánynak egy szekeret kb. 250 méteren keresztül kellett tolnia a homokban. A Csemői 

Tornádó csapata kétszer is versenyzett, az előfutamban magabiztos versenyzéssel győzték le Gyenesdiás és Sződliget csapatát. Két 
óra múlva döntőt toltak a mieink Kocs község csapatával versengve, ahol a pihent ellenféllel szemben nem volt sok esélyünk, így a 
csapat első szereplésére a második helyet érte el. (Csak emlékeztetőül: amikor Petrik Tamás és Vicces 2016-ban berobbant a Vágta-
köztudatba, első versenyükön másodikok lettek, és rá egy évre nyerni tudtak…)

Örülök az idei évi  csemői versenyzőkkel “kibővített” részvételünknek, jövőre folytatjuk a szereplést a huszárok és a kocsitolók 
között is!      

  Dr. Lakos Roland 
  polgármester 

NEMZETI VÁGTA  2020 - 
A “MINDEN KICSIT MÁS VOLT” ÉVE
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Minek a rövidítése a VEKOP? Ez volt (és jelenleg is) a Versenyképes 

Közép-magyarországi Operatív Program. Ezen belül 

pályázhattunk 2016-ban kerékpárútra. Hittem is a szememnek, 

meg nem is, amikor megláttam, hogy négy hétre újra megnyitották 

azt az intézkedést, amivel a Pest megyei települések kerékpárút 

létesítésére tudnak újból pályázni.

Számos érdekességet tartalmaz a régi-új kiírás, merthogy a 

pályázható keretösszegek maradtak azon a szinten, amivel 

2016-ban is számolhattunk, továbbá bővítették a célterületeket: 

kerékpárutak építése mellett lehet pályázni közlekedésbiztonsági 

beruházás megvalósítására is. Az nem volt kérdés, hogy beadjuk-e 

a pályázatot… Az sem volt sajnos kérdés, hogy a keretösszeg nem 

teszi lehetővé, hogy a teljes szakasz megépítésére pályázzunk, 

főleg úgy, hogy siker esetén is jövő évi kivitelezéssel kell számolni 

- ezért a zöldhalmi sűrűn lakott településrésznek az orvosi 

rendelőtől a Pipacsig tartó szakaszára adtuk be a pályázati 

jelentkezésünket 269 956 178.-Ft támogatást kérve és remélve! 

Egyszer sikerülnie kell!!

  Dr. Lakos Roland 
  polgármester 

VEKOP - KERÉKPÁRÚT 
PÁLYÁZAT - ÚJRA! 

ELKEZDŐDÖTT A KÖZPONTI RENDELŐ 
GYERMEKORVOSI RÉSZÉNEK FELÚJÍTÁSA 
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Csemő Község Önkormányzata az idei évben is pályázott 

a Belügyminisztérium által biztosított szociális célú tűzifa 

támogatásra. A támogatói okiratok szerint 363 m3 mennyiségű fa 

beszerzésére nyertünk támogatást. 

A támogatás felhasználásáról, a jogosulti kör meghatározásáról 

rendeletet kell alkotnia a Képviselő-testületnek. 

Az alábbi feltételeknek megfelelő személyek nyújthatnak be 

támogatási kérelmet:

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására, települési 

támogatásra jogosultak; 

b.)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 

nevelnek háztartásukban. 

A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok, akik egyedül 

élnek vagy egyedülállóként nevelik gyermeküket, gyermekeiket és 

a fenti feltételek közül az a.) és b.) pontban meghatározottaknak 

együttesen megfelelnek. 

A támogatási kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el, melynek 

eredményéről a kérelmező határozatot kap. A támogatásban részesülők 

részére az Önkormányzat térítésmentesen szállítja ki a tűzifát 2021. január 

hónapban. 

A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (a következő 

oldalon megtalálható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kérhető) lehet benyújtani 2020. december 

11-ig.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A szociális célú tűzifa igénylésének feltételeiről

TERMÉSZET KINCSEI ÉS AZ ORIFLAME TALÁLKOZÁSA
2020. november 14-én, 13 -17 óráig a csemői könyvtár kávézójában várunk szeretettel:

• bőrdiagnosztikára (bejelentkezés: 70/3221945, 30/4406216) smink és wellness tanácsadásra;

• kézműveskedésre

Meleg teával, pogácsával várjuk a szépülni vágyókat!

Szervezők: Bureschné Erika, Dobóczi Anikó, Pálinkásné Nyíri Brigitta, Tárnok Zsuzsanna.



 
KÉRELEM 

szociális célú tűzifa támogatás megállapítására 
 
 

1. Személyes adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: ............................................................................................................................... 

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................ 

1.1.3. Anyja neve: ..................................................................................................................... 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................. 

1.1.5.Lakóhelye: ............  irányítószám ................................................................település 

................................... utca/út/tér .............. házszám ...... épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: □□□□ irányítószám ...............................................település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□ □□□ 

1.1.8. Állampolgársága: ............................................................................................................ 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................... 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ........................................................................... 

 

1.2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, ott  
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából 
figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai: 

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

   A  B  C  D 
   Név 

(születési név) 
 Születési helye, ideje 

(év, hó, nap)  Anyja neve  Társadalombiztosítási 
Azonosító 

Jele 
 1.         

 2.         

 3.         

 4.         

 5.         

6.     

 

 



2. Jövedelmi adatok 

 
A jövedelmek típusai 

  
A 

kérelmező 
jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

 A kérelmezővel 
közös 

háztartásban élő 
egyéb rokon 
jövedelme 

  
Összesen 

 1. Munkabér, nyugdíj, gyes, gyed, gyet, 
családi pótlék, egyéb jövedelem 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatoknál feltüntetett jöv edelmek va lódiságának 
igazolására szolgáló iratokat. 

 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem indoka:  

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

3. Nyilatkozatok 
1. A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt. 
2. A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. 
3. Háztartásomban …… (fő) gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel 
4. Aktív korúak ellátásában — időskorúak ellátásában  — települési támogatásban részesülök.  

(a megfelelő rész aláhúzandó) 
5. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él 
6. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Tudomásul veszem, hogy  
- a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti, 

- az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány 
felvétele során ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
 
 
 
 
Dátum: ……………………………………..                                                                ……………………………………….. 
 kérelmező aláírása  
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
AZ ÉV VÉGÉN IS  is 4 pénteken, 4 helyszínen van lehetőség kommunális hulladék leadására –  

KIZÁRÓLAG A CSEMŐI LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkezők számára!  

Kérjük helyezze zsákokba a hulladékot, figyelve arra, hogy az építési törmeléket és veszélyes anyagot nem tartalmazhat és hozza el 

• NOVEMBER 27-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• DECEMBER 4-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• DECEMBER 11-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• DECEMBER 18-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a hantházi bolt mellett.  

EGY HÁZTARTÁS, EGY GYŰJTÉSI NAPON CSAK 4 ZSÁK LEADÁSÁRA JOGOSULT INGYENESEN!  A helyszíneken a csemői lakcímet 

ellenőrizni fogjuk! 

    

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KONTÉNEREK A GYŰJTÉSI NAP ZÁRÁSAKÉNT ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK – KÉSŐBB 

AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE A HULLADÉK ELHELYEZÉSE TILOS!  

ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER - 2 HELYSZÍNEN
KIZÁRÓLAG AZ ÜVEGEK gyűjtését gyűjtőkonténerben oldjuk meg

Októbertől:

• Wass Albert utcában, a Goods Market mellett,

• A Piac utcában a bolt parkolójában van lehetőség az üveghulladék elhelyezésére.

A konténerek a boltok nyitvatartási rendje szerint hozzáférhetőek.  Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a konténerbe 

KIZÁRÓLAG tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, és csak a konténerbe!   Más hulladék elhelyezése TILOS, feljelentést és 

bírságot von maga után!  EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKRE SZÁMÍTUNK ÉS MEGKÖSZÖNJÜK!

     Dr. Lakos Roland
        polgármester 

Kedves Csemőiek!  Tombol a koronavírus járvány második 

hulláma. 

Akkor, amikor a helyzet, szinte naponta változik, akkor a 

nyomtatott sajtóban nem látom értelmét  tájékoztatót közzétenni, 

viszont a települési weboldal kezdőlapján és a közösségi oldalakon 

hetente többször teszek közzé aktuális információkat.  

Keressék a mindig friss híreket az interneten. 

  Dr. Lakos Roland 
  polgármester 

KORONAVÍRUS 
TÁJÉKOZTATÓ

KEDVES CSEMŐIEK!
A csemői egészségügyben dolgozók kérését tolmácsolom 

akkor, amikor azt kérem MINDENKITŐL, hogy:  csak a saját 

orvosát, védőnőjét; csak rendelési időben, csak a közzétett 

telefonszámokon hívja.  A rendelési időszakok a weboldalon, 

direkt hívás lehetőségével az applikáción nyilvánosak!  

Segítsük a védekezés első vonalában szolgáló egészségügyi 

dolgozóinkat azzal, hogy erre sokkal jobban odafigyelünk! 

Vírushelyzet van!   A jelenlegi helyzetben akár emberélet is 

múlhat azon, hogy ezt megértjük-e, vagy sem! 

Számítunk Önökre, köszönjük az együttműködésüket! 

  Dr. Lakos Roland 
  polgármester 
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2020 OKTÓBER

SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének szívből örülünk! 

Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el.

Lőrincz Beatrix és Tálász Zoltán: Blanka 2020.10.04. Bem u.

Keresztúri Katalin és Kasza Attila Zoltán : Adél Katalin 2020.10.06. Szépe d.

Barkó Irén Eszter és Sági Attila: Luca Blanka 2020.10.17. Ereklyési u.

Szellő Andrea és Várkonyi Zoltán: Hanna 2020.10.16. Császár d. 

CSEMŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2713 Csemő, Petőfi S.  u. 1.

telefon: 53-392-001

Ügyfélfogadás rendje
Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: 8:00 - 11:00  

Polgármester fogadóórája:
Hétfő: 9:00 - 11:00 

Jegyző fogadóórája
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Tanyagondnokság:
Turcsán István: 06 30 459 6443
Nagy László: 06 70 360 7896
Szűcs Ferenc: 06 30360 7840

Körzeti megbízottak
Községháza emeletén, 
minden hónap első péntekén 10:00 - 11:00
Zöldhalmi rendelőnél 
minden hónap harmadik péntekén: 10:00 - 11:00
Gyetkó Tibor: 06 70 492 0740
Őrlős Gábor: 06 20 489 6713

Ceglédi Rendőrkapitányság:
ügyelet:  53-310-066
(éjjel-nappal hívható: 107)

Ceglédi Járási Hivatal
Csemői kirendeltsége, a Csemői Polgármesteri 
Hivatal épületének emeletén
Ügyfél fogadási rend: 
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Ceglédi Járási Hivatal Okmányiroda
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Időpont foglalás: 53 511 415

Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00  16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00

Csemői HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY és 

ORISEK FERENC állandó kiállítása

Időpont egyeztetés, tárlatvezetésre - csoportoknak előzetes 

bejelentkezés:

Huszár Sándor: +36 30 547 5323

Vas Tiborné: +36 70 360 8034

A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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KIBŐVÍTETT PÁLYÁZAT-

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
csemői lakosok, civil szervezetek és vállalkozások részére

OLÁH JÓZSEF

Pályázati tancsadó

Személyes konzultáció minden péntek délután - vagy más, egyeztetett 

időpontban -  Csemő Polgármesteri Hivatalában

06 70 526 9878

opmm.kft@gmail.com

FŐÉPÍTÉSZ A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

Ingatlanvásárlás és építési tevékenység (új 

épület építése, felújítás, bővítés, hőtechnikai 

korszerűsítés, cégtábla, reklám elhelyezés stb.) 

tervezése előtt kérjük, tájékozódjon, amihez 

2020. január 1-től az alábbi módokon nyújt 

segítséget az önkormányzat:

•    Jelen pandémiás helyzetben a főépítészi 

fogadóóra határozatlan ideig szünetel.

•    A foepitesz.csemo@gmail.com e-mail 

címre küldött, az

építésüggyel összefüggő kérdésekre e-mailen 

8 napon belül válasz érkezik a főépítésztől.

•    Településképi szakmai konzultációra 

időpont kérhető

írásban (e-mailen: foepitesz.csemo@gmail.

com vagy

postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2713 Csemő, 

Petőfi

u. 1.).

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az 

ingatlan

pontos címét (utca/dűlő, házszám, helyrajzi 

szám) és a

tervezett építési tevékenységet. A konzultáció 

során a főépítész ismerteti az építési 

tevékenységgel érintett ingatlannal kapcsolatos 

településképi követelményeket és a helyi 

építési szabályzat előírásait. A konzultációról 

írásos emlékeztető készül.

A tanácsadás a csemői lakóhelyű 
magánszemélyeknek
INGYENES! 

KÉPVISELŐK
ELÉRHETŐSÉGEI

Dr. Lakos Roland
polgármester
06 70 600 3844
polgarmester@csemo.hu

Bögös István
alpolgármester
06 20 236 1624
csbogos@gmail.com

Dr. Kárpáti László
képviselő
06 20 934 1276
karpatidr@t-online.hu

Dr. Lakatosné Bakonyi
Magdolna Katalin
képviselő
06 20 594 3258
dr.lakatosne@gmail.com

Gáspár János
képviselő
06 30 419 8622
gasparjanos59@gmail.com

Labát Ferenc
képviselő

06 30 905 5910
csemovizkft@gmail.com

Turcsán István
képviselő
06 30 459 6443 

 
POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRÁK

A koronavírus második hulláma okán a 
fogadóórák – határozatlan ideig - 
elmaradnak.

Elérhetőségeim: 
tel: (0670) 600-3844
e-mal:  polgarmester@csemo.hu

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, a polgármester és a jegyző 2020. december 16-án, 16.00 és 17.30 óra között 

a Községháza dísztermében KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
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Iskolánk szeptemberben csatlakozott a „Tanítsunk Magyarországért” programhoz, melynek keretében az ELTE egyetemistái 

mentorként rendszeresen látogatják intézményünk 7. osztályos tanulóit. Ez a kezdeményezés a kistelepüléseken élő fiatalokat 

támogatja tanulmányaik sikeresebb elvégzésében, látókörük szélesítésében, a tudatos iskolaválasztásban.

A diákok mellé szegődő egyetemisták (azaz mentorok) feladata, hogy megmutassák a diákoknak milyen továbbtanulási lehetőségek, 

szakmák közül választhatnak, bemutatják a szakképző intézményeket, a középiskolákat, a különféle munkahelyeket. 

Tanulóink a program keretein belül ingyen utazhatnak. 

Első alkalommal szeptember 3-án, a Sportpályán megrendezett élménynap keretében találkozhattak hetedikeseink a mentorokkal. 

Szeptember hónap az ismerkedés jegyében telt el, diákjaink lelkesen vesznek részt minden foglalkozáson.

A tanévben végig figyelem, segítem, koordinálom a csoportokat a további munkájukban!

Táboriné Ungvári Éva
TM program koordinátora

EGYETEMISTÁK CSEMŐBEN

Az Európai Unió szeptember 22-re Autómentes Világnapot hirdetett meg, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a súlyos 

környezeti és egészségügyi problémákra. a kerékpáros és a gyalogos közlekedés szükségességére, ami hozzájárulhat az egészség és 

életminőség javításához.  Az eddigi autómentes napok mottói: Bicajjal a suliba!, Munkába, iskolába környezetbarát módon!, Tiszta 

levegőt mindenkinek!, Közlekedj okosabban!, Élj egészségesebben!, Közlekedj ÖKOsan!, Mozdulj a jó irányba! A tanítási órák és 

az alprogrami foglalkozások keretein belül igyekszünk tanulóinkat az egészséges életmódra nevelni. A Világnaphoz kapcsolódóan 

a levegőszennyezés káros hatásairól és azok következményeiről diavetítéssel egybekötött bemutatót, figyelemfelhívó plakátot, 

kiselőadást készítettek a gyerekek. A tanulók jól látják a környezetvédelmi problémákat és nagyszerű ötleteik vannak a megoldáshoz 

vezető úthoz. 

Kalmár Tiborné

AUTÓMENTES NAP



2020. november30. évfolyam 11. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

11

A járványhelyzet miatt az idei tanévben rendhagyó módon emlékeztünk meg iskolánkban az 1956-os forradalom eseményeiről. 

Egy versekből, képekből és filmjelenetekből álló videót állítottunk össze, melyet minden osztály tanítási órák keretében nézhetett 

meg. A műsor összeállításában részt vett Táboriné Ungvári Éva, Monori Adrienn és Spenger Mihály pedagógus, valamint a 7.b és 

8.b osztályos tanulók.  Felső tagozaton a tanulók történelem órák keretében is beszélgettek az 1956-os eseményekről, valamint a  

Kahoot! kvíz segítségével játékos formában mérhették össze tudásukat a témával kapcsolatban

.   

Monori Adrienn

OKTÓBER 23.

Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és haszonállatok. E kapcsolatra hívja fel a figyelmet az Állatok Világnapja, amit 

Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emlékére minden évben október 4-én tartanak. Az Állatok Világnapjának 

célja, hogy az ember és az állat közötti barátságot megerősítse, hiszen az állatok nemcsak boldogabbá teszik életünket, hanem 

segítik is mindennapjainkat.

Az előző évekhez hasonlóan alsó tagozaton mi is megünnepeltük iskolánkban e nevezetes világnapot, melyre a gyerekeknek 

osztályonként plakátot kellett tervezni az egyes állatok élőhelyei szerint. A tanulók megtervezték a szavanna, sivatag, sarkvidékek, 

tengerek, mezők-rétek, erdő, őserdő, vízpartok-nádasok élőhelyeit az adott élőhelyre jellemző állatfajokkal. A plakátok elkészítéséhez 

a gyerekek szabadon választott technikákat alkalmazhattak. Minden osztály egy állatfajról rövid leírást, beszámolót is tartott.

 Nagyon ötletes, kreatív alkotások születtek, melyekből kiállítást rendeztünk, így a tanulóknak lehetőségük nyílt a többi évfolyam 

produktumát is megtekinteni.

                                                                                                                   Bimbóné Szellő Linda

ÁLLATOK VILÁGNAPJA
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VILÁG GYALOGLÓ (HÓ)NAP 2020

(WORLD WALKING DAY 2020)

A Magyar Szabadidősport Szövetség 2020. október hónapra felhívást intézett a nevelési és sportszervezetek, valamint a civil 

szervezetek részére gyaloglás szervezése címszó alatt a testmozgás, ezen belül is a gyaloglás népszerűsítésére. 

A 285 előzetesen nevezett szervezet között megtaláljuk a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolát is, hiszen örömmel vettünk részt 

a programban.

 A szervezők a 2020.október 16.-i napot tűzték ki vállalásuk teljesítésére. A túrán a felső tagozatos diákok vettek részt, mivel a 

gyaloglás a közúti forgalom mellett zajlott, így az veszélyes lett volna a kisebbek számára. A gyaloglás során érinteni kellett helyi 

nevezetességeket, ami a kiírás egyik feltétele volt. 

A gyalogtúra az iskolából indult. Ezt követően megnéztük a téren Orisek Ferenc fafaragó művész szobrait, majd tovább haladtunk 

a Mészáros Lőrinc utca érintésével a Csemői Református templomhoz. Rövid ismertető után elindultunk a nevezetes Gyurka-

dombhoz. A Geodéziai Intézet által épült torony tövében a gyerekek örömére eltöltöttünk egy kis időt, amit a többség a domb 

többszöri meghódításával töltött, de volt, aki pihent vagy beszélgetett. A sétát az iskolába történő visszaérkezés zárta. 

Az 5,8 km hosszú túrát 1 óra 50 perc alatt tette meg a 78 fős csapat, ahol 3 pedagógus mellett 2 fő egyetemi mentor volt vendégünk, 

akik az iskola 7. osztályosainak segítenek a tanulásban. A túra alatt kísért bennünket egy 3 tagú média stáb az iskolából, akik drón 

felvételekkel tették érdekesebbé az emlékeket.

A program alatt a diákok és kísérőik is nagyon jól érezték magukat, és megállapodtak a mihamarabbi folytatásban.

Sallai Csanád
testnevelő
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A fennálló járványügyi intézkedések miatt az idei évben nem 

volt lehetőségünk iskolai keretek között ünnepséget tartani az 

Aradi Vértanúk tiszteletére.

A megemlékezés azonban nem maradt el, hiszen osztályfőnöki 

órákon és történelem órák keretében beszélgettünk a 

gyerekekkel az 1848/49-es eseményekről. 

Versekkel, próza részletekkel és zenés összeállítással 

tisztelegtünk az Aradon kivégzett vértanúk emléke előtt.

                                                                                              Palotainé 
Pozsár Marianna

OKTÓBER 6.

Évek óta tartó hagyomány iskolánkban, hogy az őszi szünet előtti héten a diákönkormányzat szervezésében megrendezésre kerül a 

„Tök jó hét”, melynek keretében a gyerekek játékos programokon vehetnek részt. Idén is készültek ötletes tök szobrok, melyeket az 

iskola aulájában lehetett megnézni. Rajz órákon a tanulók maszkokat terveztek, valamint osztályfőnöki órák keretében halloween-

plakátot is készítettünk. A gyerekek munkáiból kiállítást rendeztünk.

Monori Adrienn

TÖK JÓ HÉT
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A téli közlekedés teljesen más vezetéstechnikát és fokozottabb figyelmet igényel a járművezetőktől. Fontos a gépkocsik megfelelő 

felkészítése is, ezért a rendőrség a következőket javasolja:

- A gépjárműveket ajánlatos a hosszabb utak előtt szakemberrel alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és 

tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok és a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a 

gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.

- A köd, a szitáló hó, a nyálkás utak mindennapossá válnak. Szinte egész nap, de főleg éjszaka és a reggeli órákban jellemző a 

fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot és figyelmet kíván.

- Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés 

esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak!

- Használják a kötelező passzív biztonsági eszközöket (biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer), mert életeket menthetnek!

- Látni és látszani! A kerékpárosok és gyalogosok figyelmét is felhívjuk arra, hogy jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök és 

megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) esetén a sötétben is jól láthatóvá válnak.

- A gépjárművek izzóinak fényereje sokévi használat után csökkenhet, szennyeződés, sár és vízpermet ugyancsak jelentősen 

ronthatja a fényerőt, ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és a karbantartás!

- A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik kifogástalan állapota. A megfelelően megválasztott téli 

autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság, mely főleg az autópályákon nagy sebességgel való közlekedés 

esetén akár életet is menthet. A téli gumik használata a csapadék kellő elvezetésével és a biztonságosabb úttartással a zord 

körülmények közötti egyenletes haladást biztosít. Minden járműre csak olyan méretű gumiabroncsot szabad felszerelni, amilyet a 

gyártó cég meghatározott. A nyári gumi 7 C0 fok alatt már nem teljesíti feladatát.

- Egyes utakon számítani kell arra, hogy megjelenhet állati erővel vont járművek, mezőgazdasági gépek által felhordott sár, amely 

csúszóssá teheti az utakat! Semmit ne tegyünk hirtelen!

- Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő 

mennyiségű élelmiszerre és folyadékra. Érdemes tájékozódni az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, 

amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más közlekedési eszközzel (például vonattal) indulunk útnak. 

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a rendőrség ebben az évben is meghirdette a „Látni és látszani 2020” kampányát, amellyel szeretnék 

felhívni a figyelmet az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra. Ebben az időszakban a sofőrök felelőssége, hogy felkészítsék 

járművüket megváltozott út- és fényviszonyokra.  
A kampány során arra ösztönzik a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőséggel, vagyis vizsgáltassák át az autójuk világító 

és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsait, valamint ellenőriztessék látásukat - mindezt térítésmentesen. A kampányba szervizek 

és optikusok kerültek, és folyamatosan kerülnek bevonásra az ország különböző részein.

A rendőrség a kampány során a forgalomban résztvevő kivilágítására – az év egyéb időszakaihoz képest – kiemelt figyelmet fordít, 

de a láthatóság jegyében a kerékpárosok és a gyalogosok biztonsága is fokozottan előtérbe kerül.

Bővebb információk a www.police.hu és a https://latnieslatszani.hu weboldalakon találhatóak. Ajánljuk mindenki figyelmébe, hogy 

látogassa meg az oldalakat, éljen a felajánlott lehetőségekkel, és nem utolsó sorban vegye figyelembe a közelgő időszakra vonatkozó 

közlekedésbiztonsági ajánlásokat! … hogy mindenki hazaérjen!

FIGYELMEZTETŐ FELHÍVÁS
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Életünknek abban a szakaszában vagyunk, hogy egy kicsit zárkózottabban kell élnünk. Dolgozóink mégis azon foglalatoskodtak, 

hogyan lehetne színt, fényt és szeretetet csempészni a hétköznapokba. Ekkor született meg az ötlet, hogy hirdessük meg a „Tök 

parádét”. 

Kérésünkre, sorba érkeztek az otthonokban gyerekek és szülők által készített szebbnél szebb, ötletesebbnél-ötletesebb „Tökfejek”, 

amelyekkel október 21-22-én kivilágítottuk épületünket. Beragyogták az udvart és a szívünket is! Rendkívül jó érzés volt látni, hogy 

sok gyermek és szülő is gyönyörködött esténként a közös munka eredményében. Köszönjük szépen az alkotásokat és a szülők 

együttműködését, hogy részt vettek ebben a „TÖK jó!” programban, valamint köszönjük szépen Radics Ambri bácsi közreműködését, 

segítségét a „sötétítésért”! 

Ezzel a programmal elődeinknek is adóztunk, felelevenítve a tökfaragás magyar hagyományait. Bizonyára mindenki számára 

ismerős az a mondás, hogy „Fénylik, mint Salamon töke”, amely Salamon király idejéből maradt ránk, de a 20. század eleji paraszti 

világban is közkedvelt szórakozás volt a tökfaragás és az azzal való ijesztgetés a fiatalok körében, egyes tájegységeken pedig Luca 

napjára készítették a Luca-tököt.

Bízunk benne, mi is hagyományt teremtünk, és minden évben pár napot töklámpások fénylenek majd udvarunkon!

Geresd Gyöngyi
munkaközösség-vezető

TÖKLÁMPÁSOKTÓL RAGYOGOTT A CSEMŐI NEFELEJCS 
ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
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CSEMŐI PALOTÁS SPORTEGYESÜLET
Egyesület elnöke: Pólya Miklósné

(telefon: 20-355-8127)

Egyesület titkára: dr. Lakos Roland

Vezetőségi tag: Székely István

(telefon: 53-392-084)

SZAKOSZTÁLYOK EDZÉSI IDEJE:

• MEDIBALL SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 18.30 – 20.00

Péntek: 17.00 – 18.00

Cegléd, Ungvári Miklós JUDO csarnok a Malomtó szélen

Szakosztály vezetője: Huszárné Szigeti Rózsa 

(telefon: 20-418-7523)

Ügyintéző: Szigeti Ferencné 

(telefon:06-30 9839-687)

• TURUL IJÁSZ SZAKOSZTÁLY

Vasárnap: 14.00- 16.00 Csemői

ÖKOCENTRUM

Szakosztály vezetője:

Gáspár János (telefon: 30-419-8622)

• ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY

Kedd: 17.00 órától, Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme

Péntek: 17.00 órától, Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme

Szakosztály vezetője: Palotainé Pozsár Marianna  

(telefon: 30-321-5482)

• ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 16.00-17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Szerda: 16.00 -17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Péntek: 16.00-17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Szakosztály vezetője: Tóth Attila (telefon: 30-275-7573)

• SAKK SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 16.00-20.00 Cegléd Művelődési Ház B épülete

Csütörtök: 16.00-20.00 Cegléd Művelődési Ház B épülete

Szakosztály vezetője: Károlyi József (telefon: 30-205-9447)

• LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY:

Hétfő: 15.00-17.00 Csemő Sportcentrum

Szerda: 15.00-17.00 Csemő Sportcentrum

Szakosztály vezetője: Zágon László (telefon: 20-214-2623)

KEDVES TESTVÉREK!

Az istentiszteletek kezdési időpontja megváltozik, november 

8-tól,  minden vasárnap délután 3 órakor kezdődnek.

Ezen a vasárnapon a felnőttel párhuzamosan, gyermek 

istentiszteletet is tartunk, melyre szeretettel várunk 

mindenkit a református templomba.

KEDVES CSEMŐI LAKOSOK!

November 5-töl minden esőmentes csütörtökön és 
szombaton ruhavásárt tartunk. Szeretettel várjuk önöket a 

piactéren!  Tóth Lajosék                

FENYŐFA VÁSÁR
mérettől függően 4-5000 ft-os áron, gyökeresen vagy 

kivágva eladó. 06-30-209-2178 hétköznap 

15 órától, hétvégén egész nap hívható.

KARÁCSONYFÁJÁT MOST 
KIVÁLASZTHATJA!

Normand, ezüst, colorádó, szerb luc. 

Kiültethető méretekben is. 

2.000.-Ft-tól 10.000.-Ft-ig. 

Huszár Sándor (06-30) 547-5323

                           (06-50) 392-024 

OKTÓBERI ESEMÉNYEK

Turul Íjász szakosztály

Kiskunfélegyháza: id. Gáspár János 2. helyezett

Délegyháza: id. Gáspár János 1. helyezett

                      Kis György 3. helyezett

Füzesgyarmat: Ilyés Gergő 4. helyezett
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ELADÓ ZÁRTKERTI 
TELEK
Eladó a Sárik dűlőben (Zöldhalom) 
egy 2432 m2-es, két helyrajzi számú 
zártkerti telek. (Művelés alól kivett.) 
Fúrt kút, villany. Azonnal birtokba 
vehető. Irányár: 850.000,- Ft
Kis Kata/Tündéringatlan
06 30 529 3791

VILLANYBOJLERE MIKOR VOLT 
TISZTÍTVA? 

Ha 3 évnél régebben - keressen! 

Szaktanácsadással és felújított készülékek 

értékesítésével is foglalkozom.

Tel.:30/375-9483; 53/350-302

SZÁNTÓ ELADÓ
Cegléden 8485 m2-es 

szántó eladó. Ár: 990.000 

Ft  

Kis Kata/

Tündéringatlan  
06 30 529 3791
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DEMAND - 2001 BT

Csemő, Bem. u. 8
Cégalapítás, adóbevallások elkészítése.
www.demandbt.hu •  06-53-392-349 •  
tarczail3@invitel.hu

Tündi Turi
Vágysz egy új rucira,

gyere be a Tündi turiba.

Idő és pénz spórolása itt

van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,

pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat

hordani ami nem jön

veled szembe, kérd,

hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón

itt megveheted.

Márkás, kiváló 

minőségű zipzáras 

kapucnis pulóverek

nagy választéka! 

Kedves Vásárlóim! 

CIPŐ KIÁRUSÍTÁS! 

Már 300 Ft-tól kiváló 

cipőd lehet!  

Várlak benneteket 

szeretettel! 

Csemő, Szent István út, 

a régi turi helyén.

H-P: 8:00 - 16:00

Szo: 8:00 - 12:00

DR. BARTHA KLÁRA
ügyvéd

06 30 299 9012
drbarthaklara@gmail.com
2700 Cegléd Mátyás u. 25.

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel.

• Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne 
vásárolni, eladni, ajándékozni vagy bérelni,

• Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasági 
rendeltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, 
ajándékozni illetve ezekre bérleti vagy haszonbér-
leti szerződést

• kötni,
• Tartási vagy gondozási szerződést kíván kötni,
• Céget akar alapítani vagy a meglévőt módosítani 

illetve megszüntetni (végelszámolás, csődel-
járás), valamint céggel kapcsolatos általános jogi 
tanácsadásra

• van szüksége,
• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat 

szeretne
• okiratba foglaltatni,
• Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyer-

mekelhelyezési, szülői felügyeleti, kapcsolattartási 
és gyermektartásdíj fizetés iránti tanácsadásra és 
képviseletre van szüksége,

• Öröklési kérdésekben és hagyatéki eljárás ügyében
• jogi tanácsot kér, végrendelkezni akar,
• Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 
• Egyéb okiratok szerkesztését kéri.

Keressen bizalommal, ha

BETONOSZLOP  
BETONKERÍTÉS

készítése

Paul  Ferenc  

06 70 318 8356 

Paul Norbert  

06 70 342 6913

MARKOLÓ GÉPPEL

vízakna és kerti tó ásása 2m mélységig 

Csemő vonzáskörzetében.

06 70 770 6443
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Tankó-Walter és társa Kegyeleti Kft.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Temetőüzemeltetés

Halottszállítási ügyelet éjjel-nappal

Elérhetőségeink:

06 20 931 1711   •   06 53 317 225

2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32

A temető fenntartásáról szóló 15/2017. (XI. 27.) számú helyi rendelet 27. § a a csemői 
temető területén belüli minden szakmai feladat ellátására
 a temető üzemeltetésére szerződött önkormányzati partnert jogostja fel kizárola-
gosan. Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere a Tankó, Walter és 
Társa Kegyeleti kft.

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont egyez-
tetés:

06 20 580 5959

Dr. Kárpáti László
betegvizsgálat
gyógykezelés
védőoltások
műtétek

chip beültetés
kisállat-útlevél
kiállítás

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Hétfőtől-Péntekig:  7:30- 8:30 és 17:00-19:00

Szombat:  8:30-10:00

Beteghez hívás egész nap:

06 20 934 1276

FAVÁGÁS

Veszélyes fák gallyazása, 

kivágása. Kosaras autó 

rendelkezésre áll.

Pánczél Mihály

06 30 333 5086
az  FM 88,3 MHZ hullámhosszon egész nap hallgatható

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

KUTYAKOZMETIKA

ÁLLATORVOS

FAVÁGÁS

Veszélyes fák kivágása, 

lebontása, darabolása 

alpin technológiával is.

Mucsi András

06 30 340 5032
06 20 535 0735

Az Önkormányzattal szerződött partner.

06 53 707 050 06 30 636 3018

Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, kérje 

ingyenes felmérést és árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Villanyszerelés: 06 30 416 1684

+36 53/ 367-300

CEGLÉD
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FELNŐTT HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK, RENDELŐK
2713 Csemő, Szt. István út, Egészségház
TEL: 392-152, 2713 Csemő, Ceglédi út
ZÖLDHALMI RENDELŐ
TEL: 392-022
Kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy a
TAJ kártyájukat és a 
közgyógyigazolványukat minden 
esetben hozzák magukkal!

Dr. Takács Róbert rendel:
Hétfő: 12.00-16.00-ig, Zöldhalomban
Kedd: 8.00-12.00-ig
Egészségházban
Szerda: 8.00-12.00-ig, Zöldhalomban
Csütörtök: 12.00-16.00-ig, 
Egészségházban
Péntek: 8.00-12.00-ig, Egészségházban

Dr. Horváth Zsófia rendel:
Tel: (06-53) 789-720
Hétfő: 08.00-10.00-ig, Zöldhalomban
 és 12.30-16.30-ig, Egészségházban
Kedd: 8.00-12.00-ig
Egészségházban, helyettesíti
Dr. Takács Róbert
Szerda: 8.00-12.00-ig, Egészségházban
Csütörtök: 12.30-16.30-ig, Zöldhalomban
Péntek: 8.00-12.00-ig, Egészségházban

GYERMEK HÁZIORVOSI
RENDELÉS,  RENDELŐ:

Dr Megyeri Katalin gyermekorvos 
Hangya Anikó asszisztens
Rendelők: 2713 Csemő Szent István út 29.
tel.: 0653 392 150, 06 30 534 3717
2713 Csemő-Zöldhalom Ceglédi út 25.
tel: 06 53 392-022,  0630 534 3717

Rendelési idő:
Hétfő: 8-11, Csemő-Központ
Kedd: 8-11, Csemő Központ
Szerda: 13-16, Zöldhalom
Csütörtök: 13-16, Csemő-Központ
Péntek: 8-11, Zöldhalom

Tanácsadások (időpont egyeztetés 
szükséges a védőnőknél):

Kedd: 12-13, Zöldhalom
Csütörtök: 11-12, Csemő-Központ
FOGORVOSI
RENDELÉS, RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

Dr. Dombi Csaba
Rendelő: 392-136

Hétfő: 13.00-18.00

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 13.00-18.00

Csütörtök: 8.00-12.00

Iskolafogászat:

Péntek: 8.00-12.00

VÉDŐNŐI
SZOLGÁLAT
I.körzet-Zöldhalom: Tolnai Tünde 

védőnő, 2713 Csemő Ceglédi út 25. 

Tel.: 06 53 392-022, 06 30 406 5316

II.körzet-Csemő, Központ

Dobóczi Anikó védőnő

2713 Csemő Szent István út 29.

Tel.: 06 53 392-001/112-es mellék

         06 70 360-7925

Iskolavédőnő:

Ladányi Mihály Általános Iskola

Pocsai Ilona ifjúsági védőnő

minden kedden és szerdán elérhető

Tel: 06 53 392-001/112-es mellék

       06 70 360 7925

Önálló Várandós és Nővédelmi 

tanácsadás :

I. körzet kedd 8-10 , Zöldhalom

II.körzet csütörtök 13-15 , Csemő

Önálló Csecsemő-, és Kisgyermek 

tanácsadás: 

I.körzet kedd 10-12, Zöldhalom

II.körzet csütörtök 8-10, Csemő

Iskolavédőnői fogadóóra:

Csemő-Központ, szerda 13-15 

MSZSZ -Várandós Tanácsadás:

minden hónap első szerdája 8-10 , 

Csemő-Központ

Dr Presenszky Szilvia  szülész-

nőgyógyász szakorvossal

KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELET
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,

hogy a központi felnőtt háziorvosi

és a gyermekorvosi ügyelet

53/311-200 telefonszáma megszűnt!

A telefonhívások kezelése egy központi

hívószámon a budapesti irányító

központban történik. Hétvégén és 

ünnepnap (tárgynapon) a gyermekorvosi 

ügyelet reggel 8 órától este 20 óráig 

működik.

telefonszám: +36 1 301 6969

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

A folyamatos, sürgősségi ellátás 

érdekében, ha nincs gyermekorvosi 

ügyelet, akkor továbbra is a felnőtt házi 

orvosi ügyelet végzi a betegellátási 

feladatokat:

telefon: +36 1 301 6969

telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17.

Természetesen minden egyéb sürgős

esetben a mentőszolgálat a 104-es 

hívószámon továbbra is hívható!

Kérjük az ügyeletet csak indokolt

esetben vegyék igénybe! Megértésüket 

köszönjük!

CSENGE GYÓGYSZERTÁR
2713 Csemő, Szt. István út 28. tel  592-016

Nyitva tartás:

Hétfő: 9.00-17.00

Kedd: 9.00-17.00

Szerda: 8.00-16.00

Csütörtök: 9.00-17.00

Péntek: 8.00-16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Az aktuális állatorvosi ügyeleti beosztást

a http://pest-megyeiállatorvos.hu oldalon

olvashatják!
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