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XXX. évfolyam 4. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2020. április

Mindenkit szeretettel várunk!
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

VESZÉLYHELYZET VAN!
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19, új  koronavírus fertõzés)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében

Magyarország egész területére VESZÉLYHELYZETET hirdetett ki!

Miniszterelnök úr március 27-én, a 2020. március 28-a és április 11-e közötti idõtartamra KIJÁRÁSI
KORLÁTOZÁST jelentett be, melynek értelmében lakóhelyünket két héten keresztül csak munkavégzés
vagy az alapvetõ szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. Az errõl szóló rendeletet feltöltöttem a
települési weboldalra, és a közösségi oldalakra is.
Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek. Nyilvános helyeken másfél
méteres távolságot kell tartani. Az idõsebb emberek csak 9 és 12 óra között látogathatják az
élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat, ebben az idõszakban mások ezeket a helyeket
nem látogathatják.
A 2020. március 15-én meghozott polgármesteri intézkedések (melyekrõl a 2. oldalon  olvashat)
érvényességét visszavonásig határoztam meg. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy egészen a
visszavonásig a Csemõi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõde ZÁRVA tart, ahogy ZÁRVA van a Községi
Könyvtár és Közmûvelõdési Színtér, a Sportcentrum, a játszóterek is. Érvényben van a Csemõi
Polgármesteri Hivatal korlátozott ügyfélfogadására vonatkozó rendelkezés is.
Eddigi együttmûködésüket köszönöm, továbbra is számítok a megértésükre és a fegyelmezettségükre!
                                                             Köszönettel és üdvözlettel:

Kedves Csemõiek!

 Dr. Lakos Roland
      polgármester
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A 2020. TAVASZÁRA HIRDETETT  ”MI SZEDJÜK”
HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI TÁRSADALMI MUNKA ELMARAD!

 Dr. Lakos Roland
      polgármester

Kérem, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a környezetére!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK
2020.03.16-TÓL ÉRVÉNYES MÛKÖDÉSI RENDJÉRÕL

Magyarország Kormánya rendkívüli veszélyhelyzetet
hirdetett ki az új koronavírus okozta járványhelyzet
miatt. Veszélyhelyzetben rendkívüli jogrend is érvé-
nyesül.
A miniszterelnök úr március 13-án este arról tett
bejelentést, hogy a koronavírus miatt kialakult
veszélyhelyzetre tekintettel hétfõtõl, azaz március 16-
tól a tanulók nem látogathatják az oktatási
intézményeket - határozatlan ideig. A köznevelés
rendszeréhez tartoznak az óvodák is, amelynek fenn-
tartója az önkormányzat. A jelenlegi vészhelyzetben
hozott 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet
értelmében a polgármester rendkívüli szünetet
rendelhet el a bölcsõdei, valamint óvodai feladatokat
ellátó intézmények esetében.
A felhatalmazás alapján gyermekeink, a szülõk,
nagyszülõk, a pedagógusok, vagyis mindnyájunk
biztonságának növelése érdekében az alábbiakat
rendeltem el: 

· Március 16-tól a Csemõi Nefelejcs Óvoda és
Mini Bölcsõde NEM FOGAD gyermekeket,
az intézmény határozatlan idõre -
visszavonásig - RENDKÍVÜLI SZÜNETET
TART. A köznevelési intézmény dolgozói
kötelesek a munkaidejükben az intéz-
ményvezetõ által meghatározott szakmai
feladatokat ellátni. Az intézményvezetõt
utasítottam a szülõk és a dolgozók
tájékoztatására, értesítésére további
feladataik tekintetében.         

· Március 16-tól a Csemõi Községi Könyvtár
és Közmûvelõdési Színtér határozatlan idõre
- visszavonásig - ZÁRVA TART.  

· Március 15-tõl a Csemõi Sportcentrum
határozatlan idõre - visszavonásig - ZÁRVA
TART. A Sportcentrumban kamerarendszer

mûködik, a rendelkezés megsértõivel
szemben eljárást indítunk. 

· Március 16-tól visszavonásig a települési
játszóterek is ZÁRVA tartanak. Kérem, hogy
azokat se használják, amelyek nincsenek
körülkerítve, itt táblákkal jelöltük a
használat tilalmát.

· A kialakult helyzetben az egyik
legfontosabb, egyben kötelezõ feladatunk a
GYERMEKÉTKEZTETÉS megszervezése
volt, melyet az alábbi rendben
mûködtetünk:  a gyermekétkeztetési
feladatok adminisztrációját a Csemõi
Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõde dolgozói,
a koordinációs és szállítási feladatokat az
önkormányzat dolgozói végezték és végzik.
A szülõk által kitöltött igényfelmérõ lapok
alapján minden hétköznap, összesen 4
helyszínen (kiadási pontok) biztosítjuk a
kért ellátást, továbbá megszerveztük a
Ceglédre járó csemõi gyermekek meleg
ebédjének a kiadási pontra szállítását is.

 
TISZTELT CSEMÕIEK! 
Ezt a járványügyi helyzetet egyikünk sem kívánta!
A vírus terjedésének csökkentésére hozott
kormányzati és önkormányzati intézkedések a
megelõzés reményében és a kialakult helyzethez
igazodva - és nem jókedvbõl, “ráérésbõl”születnek.
 
Kérek mindenkit, hogy vigyázzon saját magára,
családtagjaira, környezetére!
Kísérjék figyelemmel a Csemõre vonatkozóan az
önkormányzati internetes és közösségi oldalak
közleményeit.Együttmûködésükre számítok!

ELMARAD

 Dr. Lakos Roland
      polgármester
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CSAK HIVATALOS FORRÁSBÓL TÁJÉKOZÓDJON!
mindig friss információk: www.csemo.hu

                                                               www.koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a kihirdetett
vészhelyzetre való tekintettel a Csemõi Polgármesteri
Hivatal 2020. március 16. napjától, korlátozott
ügyfélfogadást tart, és az ügyintézés tekintetében az
alábbi intézkedéseket vezeti be: személyes ügyin-
tézésre 2020. március 16. napjától a vészhelyzet
ideje alatt kizárólag kedden 8-10 óráig
és csütörtökön 14-16 óráig van lehetõség, az
alábbi szabályok betartása mellett:

· a Polgármesteri Hivatal folyosóján egyszerre
legfeljebb két ember tartózkodhat.

· az ügyintézõnkhöz kizárólag hívást
követõen, egyszerre csak egy ügyfél léphet
be, az ügyintézõvel egy helyiségben csak egy
ügyfél tartózkodhat.

Kérem, hogy a személyes megjelenését megelõzõen,
foglaljon idõpontot e-mailben vagy telefonon
keresztül! Ez csökkenti a várakozási idõt és gyorsítja
az ügyintézést!
Kérem, hogy személyesen kizárólag a halaszt-
hatatlan és/vagy olyan ügyekben keressék fel a
hivatalt, ahol a személyes megjelenés a jogszabály
szerint kötelezõ (pl. egyes anyakönyvi ügyek,
személyes nyilatkozattételek, vis maior).
 
Kérem, hogy a veszélyhelyzetre való
tekintettel kérelmeiket, beadványaikat elsõsorban
írásban, postai úton, vagy a Polgármesteri Hivatal
postaládájába bedobva, vagy elektronikus úton, e-
mail-ben juttassák el hozzánk.
 
Idõpont egyeztetésre, tájékoztatás kérésre, észrevé-
teleik megtételére, esetleges telefonos ügyintézésre
hétfõtõl-péntekig az alábbi telefonszámokon van
lehetõség hivatali munkaidõn belül:  Dr. Kovács Tímea

TÁJÉKOZTATÓ A CSEMÕI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020.03.17-TÕL ÉRVÉNYES ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRÕL

Kovács Tímea jegyzõ (06-30) 520-
4098; jegyzo@csemo.hu
Nagy Erika aljegyzõ  06-53 392-001/114 ; (06-
70) 340-6086; aljegyzo@csemo.hu
Bezzeg Szilvia - pénzügy 06-53 392-001/
107; konyveles@csemo.hu
Benke Józsefné - adóügyek 06-53 392-001/
109; ado@csemo.hu
Erdélyi Mónika - pénztár 06-53 392-001/
104; gazdalkodas@csemo.hu
Király Józsefné - szociális ügyek 06-53 392-001/
106 hivatal@csemo.hu
 
A Hivatalban megrendezésre kerülõ házasság-
kötéseken - a házasulandók és tanúk kivételével -
leg-feljebb 15 fõ vehet részt, mely intézkedéssel a
járvány terjedésének kockázatát szeretnénk a
minimálisra csökkenteni. A Hivatalban az ügyintézés
folyamatos, a veszélyhelyzetben is törekszünk
feladataink mara-déktalan ellátására.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az
ebösszeírás idõpontját a veszélyhelyzet végéig meg-
hosszabbítjuk. Az adatlap Csemõ közigazgatási
terüle-tén található valamennyi boltban elérhetõ,
továbbá az önkormányzat hivatalos weboldaláról
letölthetõ. A kitöltött adatlapokat postai úton, e-
mail-ban, vala-mint a Polgármesteri Hivatal
postaládájába bedobva tudják eljuttatni hozzánk.
Az intézkedések visszavonásig érvényesek!
 
Kérem, hogy kísérjék folyamatosan figyelemmel
Csemõ Község Önkormányzata tájékoztatóit, közle-
ményeit (https://csemo.hu)! Megértésüket és
együttmûködésüket köszönjük!

         jegyzõ
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A CSEMÕI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÉRÉSE,
AZ EGÉSZSÉGHÁZAK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE

2020. március 16-tól, a rendkívüli veszélyhelyzetre
tekintettel, a központi és a zöldhalmi Egészségház
szabályai az alábbiak szerint módosulnak. A
rendelési idõk változatlanok, de a bejáratok a
központi Egészségházban az egyes betegrendelésekre
megváltoznak.
 
A központi rendelõben a felnõtt háziorvosok
rendelésére az eddig használt bejárati ajtón történik
a belépés. A folyosón várakozás megszûnt. Az
asszisztens érkezésekor fogjuk a folyosó ajtót
kinyitni. Mindkét Egészségházban a rendelés alatt
a váróban csak 2 beteg tartózkodhat, a többi betegtõl
kérjük, hogy a bejárati ajtó elõtt érkezési sorrendben,
fegyelmezetten, egymástól legalább 1,5-2 méter
távolságot betartva várakozzon.
A gyermekorvosi rendelõt az épület kerékpártároló
felé esõ részén tudják ezentúl megközelíteni. Az ajtó
kinyitása szintén csak az asszisztens érkezése után
fog megtörténni, a várakozás feltételei hasonlóak a
felnõtt háziorvosoknál leírtakkal. Itt a beteg
gyermekkel egy szülõ tartózkodhat.
 
A rendelõket, várótermeket folyamatosan
fertõtlenítjük, szellõztetjük. Kérjük, hogy a rendelõk
mosdójába kitett folyékony szappanokat használják.
A szakorvosi javaslatok a járvány vége utánig 90
nappal érvényesek, meghosszabbítani a
szakrendelõben most nem kell, a
közgyógyigazolványok is érvényesek maradnak.
 
2020. március 13-tól bárki kiválthatja
hozzátartozója, barátja, ismerõse gyógyszereit,
miután az orvosnál rendelési idõben gyógyszerigényét
telefonon jelezte. A rendelet szerint a kormány által
kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer
kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül
is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg
TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is
hitelt érdemlõen igazolja.
A patikában egyszerre csak annyi beteg mehet be
ahány gyógyszerkiadó hely van (Csemõben 2
fõ), másoknak a bejárati ajtó elõtt, javaslatunk  folytatás a következõ oldalon

szerint egymástól legalább 1,5-2 méter távolságra
kell várakozni.
Amennyiben van felírási igazolásuk (recept) lehetõleg
otthon írják alá vagy saját tollal.
 
A központi védõnõi tanácsadóba az egészséges
csecsemõk és a kisgyermekek csak csütörtökön 8-
12 óra között jöhetnek be, mivel ilyenkor a
betegrendelések még nem kezdõdnek el. Bejárat az
Egészségház hátsó részén, (a torony felõl), a folyosó
hátsó ajtaján történik. A tanácsadásokra érkezésnél
kérjük fokozottan figyeljék az idézõn feltüntetett
idõpontokat. Elõbb nem áll módunkban senkit
beengedni.
A tanácsadóba egyszerre 3 csecsemõ és az egyik
szülõje tartózkodhat. Kísérõ testvért, más
hozzátartozót nem engedünk be. Ha nem kötelezõ
védõoltásra jönnek, akkor elõzetes telefonos
bejelentkezés szükséges a (06-70) 360-7925-ös
telefonszámon. A várakozás a bejárati ajtó elõtt 1,5-
2 méteres távolság betartásával történhet. Aki
receptet szeretne csak felíratni 10.00-10.30 között
teheti meg ugyanezen a napon.
 
A pénteki várandós fogadóóra a 2-es körzet
kismamáinak átkerül csütörtök délután 13.00-
15.00 óra közé. Bejárat szintén a folyosó hátsó
ajtaján lehetséges.
 
A zöldhalmi Egészségházban a védõnõi fogadóórák
és a csecsemõ tanácsadásokban március 23-tól lesz
változás. A várandós fogadóóra kedden 8-10-ig, a
védõnõi csecsemõ-, és kisgyermek fogadóóra 10-12-
ig lesz megtartva. 
A péntek, gyermekorvossal történõ tanácsadás, kedd,
12-13 óra közé kerül áthelyezésre. 
Kísérõ testvért, más hozzátartozót nem engedünk
be.
Ha nem kötelezõ védõoltásra jönnek, akkor elõzetes
telefonos bejelentkezés szükséges a (06-30) 406-
5316-os telefonszámon.
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VIGYÁZZUNK AZ IDÕSEINKRE!

Minden hírforrás harsogja, hogy az új koronavírus kapcsán az idõsebb korosztály van legnagyobb
veszélyben, õk azok, akiknek szervezete - eddig fel nem derített okokból kifolyólag - rosszul reagál
a vírusra.
Kérem Önöket, hogy maradjanak otthon, ne menjenek az utcára, bármilyen hívogató is a napsütés…
Ezt kérték már az egészségügyi dolgozóink is.  

Tisztelettel kérem a családtagokat is, hogy jobban figyeljenek az idõs hozzátartozóikra! 

Amennyiben 65 év feletti csemõi lakosnak segítségre van szüksége, kérjük jelezze a Polgármesteri
Hivatal felé a (06-53) 392-001-es telefonon vagy a polgarmester@csemo.hu email címen.  

Kérem, hogy továbbra is hiteles hírforrásból tájékozódjanak és folyamatosan kísérjék figyelemmel a
hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt (https://koronavirus.gov.hu), valamint az önkormányzat
közleményeit.

Nyomatékosan kérem, hogy aki csak teheti, MARADJON OTTHON!

Dr. Lakos Roland
   polgármester

Nagyon kérünk mindenkit, hogy ha Ön, vagy
gyermeke beteg, a védõnõi fogadóórákra ne jöjjenek
el! Értesítsék a védõnõjüket telefonon, messengeren.
 
A korábban is elõforduló vírusfertõzések többnyire
maguktól, szövõdmények kialakulása nélkül
gyógyulnak. Gyógyításuk tüneti kezeléssel történik:
kellõ folyadékbevitel, ágynyugalom, vitaminok és
lázcsillapítók, orrsprayk, köhögésre ható szerek
használata. Legtöbbször a rendelõi vizsgálat alapján
sem szükséges egyéb, specifikus terápia.
 
Jelen veszélyhelyzet esetén kifejezetten fontos, hogy
nem súlyos tünetek esetén maradjanak otthon, nem
szükséges a rendelõben megjelenni és kerülni kell
a közösségben tartózkodás minden formáját!
 
Ha az alábbi tüneteket észleli magán (láz, köhögés,
légszomj, fáradtság) vagy bármely más családtagján,
vagy vélhetõen fertõzött személlyel került
kapcsolatba, kérem, telefonon értesítse gyermek-,

 folytatás az elõzõ oldalról

Az Egészségház és a Patika dolgozói   

vagy háziorvosát, ne üljön be a betegrendelésre,
vagy hívja a zöld számok valamelyikét (06-80)
277-455 és (06-80) 277-456 -ot.

Dr. Takács Róbert központi rendelõ: 53/392-152
Dr. Horváth Zsófia központi rendelõ: 53/789-720
Dr. Megyeri Katalin központi rendelõ: 53/392-150
Zöldhalmi rendelõ: 53/392-022
 
Ha hazaérnek, mindig mossanak kezet szappannal!

Kérjük Önöket, hogy aki csak teheti, maradjon
otthon!
Csak a munkahelyükre és élelmiszert vásárolni
menjenek.
A gyermekek az iskolai szünetben csak otthon
tartózkodjanak.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
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CSAK HIVATALOS FORRÁSBÓL TÁJÉKOZÓDJON!
mindig friss információk: www.csemo.hu

                                                               www.koronavirus.gov.hu

 VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Az új koronavírus magyarországi terjedésének
csökkentése, a fertõzés tömegessé válásának lassítása
érdekébe a Nemzeti Népegészségügyi Központ
felhívja mindazok figyelmét, akik az elmúlt
idõszakban bármely külföldi országban jártak, hogy
vonuljanak önkéntes házi karanténba. Jelenleg 14
nap az önkéntes karantén javasolt ideje, de a
járványügyi helyzet változásával az ajánlás
feltehetõen változni fog 7 napra.

Az önkéntes karantén – mint az elnevezés is jelzi –
nem hatósági elrendelés, hanem kérés. Áldozattal
jár, de felelõs magatartása révén Ön is sokat tehet
a közösség és saját védelme érdekében.

Mit jelent az önkéntes karantén?
· Ön a saját otthonában, vagy az állam által, vagy
egyéb módon biztosított szálláson tartózkodik, és
azt a szükséges ideig nem hagyja el.
· Csak azokkal az emberekkel érintkezik, akik
Önnel egy háztartásban élnek, velük is lehetõleg
ritkán.
 · Látogatókat nem enged be. Ha rosszul érzi magát,
láz vagy légszomj, köhögés, egyéb légúti tünet
jelentkezik, azonnal hívja orvosát (háziorvosát vagy
a háziorvosi ügyeletet).

Mit kell tennie a karantén idején?
Ha lehetséges:
· Tartózkodjon külön szobában vagy helyiségben
családtagjaitól!
· Aludjon külön hálószobában!
· Igyekezzen mindig legalább 1,5 méter távolságot
tartani a családtagoktól!
· Ne ölelje, ne puszilja meg szeretteit!

· Gondosan ügyeljen a személyes higiéniára, mosson
rendszeresen kezet, alaposan és gyakran takarítson,
szellõztessen!
· A család minden tagja különítse el saját evõesz-
közeit, amelyeket minden étkezés után mosson el!
· A konyhát ne családtagjaival egyszerre használja,
étkezzen tõlük külön idõpontban.

Hogyan viselje el a karantént?
· Beszéljen a család többi tagjával az új
koronavírusról. A helyzet megértése csökkenti a
szorongást. Az információkat megtalálja a Nemzeti
Népegészségügyi Központ honlapján:
www.nnk.gov.hu
· Tartsa be a normál napi rutint, amennyire csak
lehetséges.
· Gondoljon arra, hogyan tudott megbirkózni a
múltbeli nehéz helyzetekkel. Ezzel is meg fog
birkózni!
· Tartsa a kapcsolatot a rokonokkal és barátaival
telefonon, e-mailben vagy közösségi médián
keresztül.
· Végezzen rendszeres testmozgást otthon, ami
csökkenti a stresszt. Ez lehet tévétorna, jóga,
szobabiciklizés.
· Kezelje a helyzetet lehetõségként arra, amire
általában nem sok ideje jut. Ilyen lehet az olvasás,
rajzolás, filmnézés, elegendõ alvás.

Ha az önkéntes házi karantén szabályaival, a
javasolt teendõkkel kapcsolatban kérdése van hívja
telefonon a lakóhelye szerinti illetékes járási/kerületi
hivatal népegészségügyi osztályát, vagy a
www.kormanyhivatal.hu honlapon található megyei
elérhetõséget!

Felhívás külföldrõl hazatérõ állampolgárokhoz
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK
Tisztelt Ügyfeleim!
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása,
illetve a családlátogatások határozatlan ideig szünetelnek.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Ceglédi Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban (Cegléd, Pesti
út 7.) igénybe vehetõ szolgáltatások (pszichológiai ellátás,
mediáció, családterápia, jogi segítségnyújtás, fejlesztõ
pedagógiai ellátás) sem mûködnek jelen helyzetben.

Az ügyintézés folyamatos mûködése érdekében telefonos
konzultálás, egyeztetés, tanácsadás, információnyújtás,
stb. történik a megszokott telefonszámon: 06-70/360-
7843. Ez a telefonszám a megszokott munkaidõben
elérhetõ!
Ezen kívül e-mailben is elérhetõ vagyok a következõ e-
mail címen: gyemekjolet.csemo@ckszsz.hu.

Az ügyintézés folyamatossága érdekében én is telefonon
keresem Önöket! A szükséges dokumentumok
aláírásának pótlására a vészhelyzet elmúlásával kerül
majd sor.
Személyes találkozásra csak rendkívüli helyzet esetén
van lehetõség a Polgármesteri Hivatal korlátozott
ügyfélfogadási idejében. A telefonos idõpont egyeztetés
KÖTELEZÕ, egyébként nincs lehetõség ügyfélfogadásra!
Kérem szíves megértésüket az Önök és Mindenki
érdekében! Vigyázzunk egymásra!

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi
helyzetre tekintettel a CSEMÕI KÖRZETI MEGBÍ-
ZOTTI IRODÁKBAN az ügyfélfogadás a járványügyi
veszélyhelyzet fennállásáig SZÜNETEL.
Ügyfélfogadás csak a Ceglédi Rendõrkapitányság
épületében van.
A körzeti megbízottak elérhetõek:
          GYETKÓ TIBOR R.zls. (06-70) 492-0740
          ÕRLÕS GÁBOR R.õrm. (06-20) 489-6713

                                      Hornyákné Zámbó Andrea
                                     családsegítõ

Kedves Betegeink!
A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT  az új koronavírus fertõzéssel

kapcsolatos megbetegedésekkel összefüggésben
          2020.03.17-tõl napjától visszavonásig
a fogászati szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
számára a NEM SÜRGÕS fogászati beavatkozások
elvégzését MEGTILTOTTA!
Sürgõs esetben kérjük, hogy hívja a (06-30) 488-2270-
es telefonszámot!

Dr. Dombi Csaba
     fogorvos

FÕÉPÍTÉSZI fogadóóra is szünetel!
Ezúton is tájékoztatom az érdeklõdõket, hogy a korábban
minden hónap harmadik csütörtökjére hirdetett fogadóórák
az elrendelt veszélyhelyzet alatt szünetelnek!

A Fõépítész Asszony a foepitesz.csemo@gmail.com e-
mail címre várja az építésüggyel összefüggõ kérdéseket.  

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan
pontos címét (utca/dûlõ, házszám, helyrajzi szám) és a
tervezett építési tevékenységet.
A tanácsadás a csemõi lakóhelyû/székhelyû magán-
személyeknek/vállalkozások számára INGYENES! 

FALUGAZDÁSZI
fogadóóra szünetel!

OLÁH JÓZSEF pályázati tanácsadó
   SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓI SZÜNETELNEK!

Keresheti telefonon: (06-70) 526-9878,
               e-mailen: opmm.kft    gmail.com

Az Ön falugazdásza elérhetõ:
BALASKÁNÉ SCHVART SZILVIA (06-20) 247-5406

@
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