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Csemő Község Önkormányzatának havilapja

ÚJRAINDULT AZ ÉLET
JÓ HÍR a Magyar Falu Programról!

NYERT a központi egészségház gyermekorvosi 

rendelőjének külső felújítására és energetikai 

korszerűsítésére beadott pályázatunk 24.740.947.-Ft 

összegben, amelyből tetőcserét, napelemes rendszer 

telepítését, külső homlokzati és lábazati szigetelést és 

nyílászárócserét tudunk megvalósítani. Köszönjük a 

támogatást!

Önerőből dolgozunk az épület előtti területrész 

felújításán is, így minden adott, hogy mire az épület 

megszépül, a környezete is megújuljon… 

Dr. Lakos Roland
polgármester

VIRÁGOS CSEMŐ FESZTIVÁL 
2020. augusztus 22.

Janicsák Veca Kállay Bori Vastag Csaba Neoton Familia

14:20 15:20 16:30 20:00



2020. július30. évfolyam 7. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

2

KÉPGALÉRIA A TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRŐL



2020. július30. évfolyam 7. szám Pályázatok és aktualitások

ÖNERŐBŐL IS FEJLESZTÜNK! 
Elkészült a Templom tér gazdasági bejárójának (a sekrestye felőli) útja – ezzel befejezettnek tekinthető a tér 

felújítása. Használjuk és vigyázzunk rá! 

Vásárolt az önkormányzat egy mobil mosdó-wc konténert, amit 

az Ökocentrum udvarán, az épület mögött fogunk elhelyezni. 

A hátsó terület kialakítása folyamatban van, alapot készítünk, 

közműveket vezetünk, majd daruzzuk és  felújítjuk a konténert. 

A szakfeladatok elvégzését jelenleg a parkolóban depózva várja 

letakarva. Nagyon kérek mindenkit, hogy ne bontsa ki, kerülje 

ki és várja meg, amíg a helyére kerül és használható lesz.            

“Régi” adósságunk, hogy a hantházi településrészen sem 

kamerát, sem wifi pontot nem tudtunk kialakítani, mert a 

cellainformációk alapján a településünk más részén működő 

technikai eszközök nem adtak megbízható jelet. Eddig! 

Örömmel jelentem, hogy a technikai akadályok elhárultak, a 

tartóoszlop már a helyére került és jövő hét elején megtörténik 

a beüzemelés is.   

KÉT ÚJABB PÁLYÁZAT KERÜLT BENYÚJTÁSRA!

A Magyar Falu Program keretében óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések, valamint 

közterületi karbantartó eszközök vásárlására lehetett pályázni.

Az ovi udvarára szabvány szerinti mozdonyt, mókuskereket, mászókát és köteles egyensúlyozó 

eszközt, a gépfejlesztés kapcsán egy olyan kistraktort szeretnénk beszerezni, amit a fűnyírástól a 

gyeplazításon át a hótolásig tudnánk használni egész évben.

Jelenleg ebben a programban nyert a központi egészségház gyermekorvosi rendelőjének külső 

felújítására és energetikai korszerűsítésére beadott pályázatunk és a most beadottak mellett 

elbírálásra vár a Mikebudai út részleges felújításának pályázata is. Ez utóbbinál már túl vagyunk a 

hiánypótláson is, „csak” a tervezői nyilatkozatot kellett kiegészíteni…

HAJRÁ CSEMŐ! 

Dr. Lakos Roland
polgármester
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FELHÍVÁS

Csemő község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-ában foglalt 

kötelezettségnek eleget téve - a tavaszi meghirdetés szerint - ebösszeírásra kerül sor.

EBEK ÖSSSZEÍRÁSÁRA CSEMŐ KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

A vírus okozta veszélyhelyzet miatt a határidő meghosszabbításra került! 

Kérem a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján 

megtalálható nyomtatvány (Adatlap) kitöltésével és leadásával 2020. augusztus 31-ig a Csemőben tartott ebek adatairól nyilatkozni 

szíveskedjenek!

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni 

és azokat a Csemői Polgármesteri Hivatal (2713 Csemő, Petőfi u. 1.) rendelkezésére bocsátani. Csemő Község Önkormányzata 

nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés. Az adatlap 

személyesen is átvehető a Csemői Polgármesteri Hivatal (2713 Csemő, Petőfi u. 1.) ügyfélszolgálati irodájában, illetve letölthető a 

http:// www.csemo.hu/ oldalról is. A kitöltéssel kapcsolatos, az adatlap kitöltési útmutatójában foglaltakon túlmenő tájékoztatás 

személyesen a Csemői Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában kérhető.

Az ebösszeírás alábbi módon teljesíthető: 

a kitöltött és aláírt adatlapokat a Csemõi Polgámesteri Hivatalhoz (2713 Csemő, Petőfi u. 1.) postai úton beküldve vagy személyesen 

leadva, a Polgármesteri Hivatal épületének ügyfélszolgálati irodájában (2713 Csemő, Petõfi u. 1.) elhelyezett gyűjtőládákba leadva, 

a jegyzo@csemo.hu email címre beküldve. 

Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy: 

az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, 

valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az ebtulajdonosok az ebösszeírást 

követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban, az adatlap kitöltésével 

bejelenteni a fentiekkel azonos módon. A bejelentési kötelezettség teljesítését a tanyagondnokok márciustól 

ellenőrizni fogják.  Az adatszolgáltatás a törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Tájékoztatom a T. 

Kutyatulajdonosokat, hogy a korábbi ebösszeíráskor (2015.) bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni. 

Aki ez év tavaszán a bejelentési kötelezettségének eleget tett – annak a tulajdonosnak nem kell újra 

megtennie a bejelentést!   

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 

31.) kormányrendelet alapján természetes személy esetén 30 000 forint, jogi személy és 

más gazdálkodó szervezet esetén 90 000 forint állatvédelmi bírsággal büntethető.

 Dr. Kovács Tímea
jegyző
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
AUGUSZTUSBAN 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 

• AUGUSZTUS 7-én, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• AUGUSZTUS 14-én, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• AUGUSZTUS 21-én, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• AUGUSZTUS 28-án, PÉNTEKEN 7.00-18.00 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!  

KIZÁRÓLAG AZ ÜVEGEK gyűjtését gyűjtőkonténerben oldjuk meg:  

• Wass Albert utcában, a Goods Market mellett,   

• a Piac utcában a bolt parkolójában, 

• a Bekötő úton, a 12 sz. boltnál van lehetőség az üveghulladék elhelyezésére. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS 
ZÖLDHULLADÉK 2020. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom 

hulladékok gyűjtéséről.  Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

FONTOS!  A kommunális hulladékgyűjtés 2020. január 1-től CSÜTÖRTÖKI napokon történik! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS: 2020. július 23, augusztus 20.

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDPŐPONTJAI: 2020. július 13., augusztus 10.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3 

/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 

53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Kút u. 5.

ügyfélfogadás hétfő: 8.00 - 20.00 kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00

telefon 53/500-152 53/500-153

e-mail ugyfelszolgalat@dtkh.hu

honlap www.dtkh.hu
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június  

30.-án tartotta a veszélyhelyzet megszűnését követő első testületi ülését a 

Községháza Civil Termében. 

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatta a képviselőket a márciusi ülés óta 

eltelt időszak eseményeiről. Tájékoztatásában külön kitért a Polgármesteri 

Hivatalban a pandémiás időszakban végzett munka, a 2020. évre tervezett 

rendezvények, a folyamatban lévő pályázatok és a befejezett, illetve 

folyamatban lévő saját erős fejlesztések ismertetésére.

A második, harmadik és negyedik napirend pontok keretében a Képviselő-

testület meghallgatta a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját, Csemő Község 2019. évi közbiztonsági, 

bűnügyi helyzetéről szóló értékelő jelentést és a Csemői Polgárőrség 2019. 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.  A beszámolókról részletes, 

mindenre kiterjedő írásos anyag is a testület rendelkezésére állt. A testület 

a beszámolókat tudomásul vette és a jelenlévő Tűzoltóparancsnoknak, a 

Ceglédi Rendőrkapitánynak és a polgárőrség vezetőjének megköszönte az 

általuk vezetett szervezetek Csemő község érdekében végzett munkáját.

Az ötödik napirend keretében a testület megtárgyalta és jóváhagyta a Csemői 

Polgármesteri Hivatal és a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde közötti 

munkamegosztási megállapodást.

A hatodik napirend keretében a testület elvégezte a mini bölcsődei ellátásról 

és a fizetendő gondozási személyi térítési és étkezési térítési díjról szóló 

és az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben 

igénybe vett gyermekétkezés intézményi térítési díjáról, valamint a térítési 

díjkedvezményekről szóló helyi rendeletek felülvizsgálatát, és új rendeletek 

megalkotásáról döntött.

A hetedik napirendi pont keretében – a 2019. október-december hónapokra 

vonatkozó előirányzat módosítások szükségessége miatt – a testület döntött a 

4/2019. (II. 26.) költségvetési rendelet módosításáról.

A nyolcadik napirendi pont keretében a testület megvitatta és elfogadta az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.

A kilencedik napirendi pont keretében a testület elfogadta Csemő Község 

Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést.

A tizedik napirendi pont keretében a testület elfogadta a Csemő Község 

Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót.

A tizenegyedik napirend keretében a testület elfogadta Csemő Község 

Önkormányzata 2019-2024. közötti gazdasági programját.

A tizenkettedik napirendi pont során a testület döntött a civil szervezetek 

támogatása pályázati kiírás módosításáról.

A tizenharmadik napirendi pont keretében a testület döntést hozott a Petőfi 

utcai platánfasor ügyében.

A Képviselő-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással hozta.

 Dr. Kovács Tímea  
 jegyző

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
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CSEMŐBEN TOVÁBBRA IS MEGÉRI 
JÓL TANULNI! 

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra
„MEGÉRI TANULNI” ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet csemői lakóhelyű, 
középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára kiemelkedő tanulmányi 
eredmény és nyelvvizsga bizonyítvány elismerésére.

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 8611
gasparjanos59@gmail.com

Labát Ferenc
képviselő

06 30 905 5910
csemovizkft@gmail.com

Turcsán István
képviselő
06 30 459 6443 

 
POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRÁK

2020.július 15., szerda
15:00 - 16:00, Zöldhalmi Közösségi Ház

2020. július 22., szerda
15:00 - 16:00 között, a 12. sz. boltnál

2020. július 29., szerda   
15:00-1600 között, Hantházán, a boltnál

 Az önkormányzat döntése értelmében félévente összesen 10 fő középiskolai tanulót 

támogat 5 hónapon keresztül 15.000.-Ft-tal.

Ha szeretnél pályázni, a FÉLÉVI bizonyítványoddal megteheted, küldheted emailon 

(elérhetőségeidet is írd meg) a polgarmester@csemo.hu, vagy behozhatod személyes 

a polgármesteri hivatalba. A jelentkezéseket 2020. július 31-ig várjuk.

Az ösztöndíjat akkor kaphatjátok meg, ha az előző félévben legalább 4,00 volt az 

átlagotok. Nem jár a támogatás, ha évet ismételtek, ha az igazolatlan óráitok száma 

a tanévben meghaladta a 10-et, illetve fegyelmi büntetés esetén.

Több azonos eredményű jelentkező esetén sorsolunk, egyébként a jobb tanulmányi 

eredmény a döntő.

Az idei évtől bővítjük az ösztöndíjpályázat kereteit és várjuk a 2019/2020-as nevelési 

év MÁSODIK FÉLÉVBEN KÖZÉPFOKÚ nyelvvizsga bizonyítványt szerzett csemői 

tanulók bizonyítványának másolatát is.  

Az önkormányzat döntése értelmében félévente összesen 5 fő tanulót támogat 5 

hónapon keresztül 10.000.-Ft-tal.

 A komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgát teljesítők előnyben részesülnek! Egyébként a 

százalékos eredmény rangsorol.  

Ha szeretnél pályázni, a nyelvvizsga bizonyítványod másolatával teheted meg, 

küldheted emailen (elérhetőségeidet is írd meg) a polgarmester@csemo.hu, vagy 

behozhatod személyesen a polgármesteri hivatalba. A jelentkezéseket ebben az 

esetben is 2020. július 31-ig várjuk.

Csemő Község Önkormányzata az ösztöndíj támogatási rendszert a Csemői Ladányi 

Mihály Általános Iskola tanulóira is újra kiterjesztette.

Minden évfolyam minden osztályából – az iskola pedagógusai által kidolgozott 

értékelési szempontrendszer szerint – 1-1 diák részesül havonta 5.000.-Ft összegű 

támogatásban – 5 hónapon keresztül. A támogatottakról a pedagógusok döntenek a 

2019/2020-as nevelési év 2. félévi eredményei alapján.

Dr. Lakos Roland   
                                                     polgármester

FELHÍVÁS  

Régi hagyomány, hogy az önkormányzat nagy nyilvánosság mellett köszönti 

a csemő lakóhelyű alapdiplomásait. Kérem az idei évben ELSŐ diplomájukat 

szerzett csemőieket (családtagjaikat), hogy a diploma-másolatukkal 

jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal titkárságán augusztus 14-ig annak 

érdekében, hogy az augusztus 22-i ünnepségen köszönthessük Őket. 
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Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó! Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös 

célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Ennek a gyomnövénynek 

a pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért 

a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. 

A fentiek érdekében felhívom a földhasználók és az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv) megfogalmazottak értelmében tegyen eleget a parlagfű védekezési 

kötelezettségének! A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A 

hatóság feladata a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki, valamint a szankciók alkalmazására. Az Éltv. rendelkezései szerint 

a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 

vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes 

értesítése mellőzhető! A  parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén:

külterületen Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- 

és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya (a továbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály);

belterületen a települési önkormányzat jegyzője jár el.

Amennyiben a földhasználó kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére belterületi ingatlan vonatkozásában 

a jegyző, külterületen Növény- és Talajvédelmi Osztály közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást – akár a lezárt terület 

felnyitásával – elvégezteti. Továbbá a mulasztóval szemben a Növény- és Talajvédelmi Osztály a fertőzött terület nagyságától és a 

gyomborítottság mértékétől függően kül- és belterületen egyaránt 15.000-Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot 

szab ki, e körben a hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírságon felül a közérdekű védekezés költsége is a 

tulajdonost terheli, mely adók módjára behajtható.

A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi 

kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként haladéktalanul végezze le. Ezáltal Önök is hozzájárulnak a parlagfű elleni 

védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez. 

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! Szeretettel hívjuk gyermekét egész napos

Gyerekek! Ha 6 évesnél idősebbek vagytok (nagycsoportos óvodások) vagy szerettek gyerekek között lenni, bibliai történeteket 

hallgatni, énekelni, vetélkedni, játszani, akkor nektek is ott a helyetek!  A hittanos hét részvételi díja – amely reggelit, ebédet, 

uzsonnát is biztosít a gyerekeknek – 1.000,- Ft/fő/hét. (Tehát, ha csak két-három napot jön a gyerek a táborba, akkor is ezt az 

árat fizeti.) A gyerekhétre a gyülekezet szívesen fogad támogatásokat, felajánlásokat: zöldségféléket, gyümölcsöt, szörpöt, stb.

 

Jelentkezni július 20-ig (hétfőig) lehet a jelentkezési lap (lásd a lap alján!) leadásával a Csemő, Petőfi u. 32. szám alatt (Istvánfi 

Károlyéknál).

HITTANOS GYERMEKHETÜNKRE
2020. július 27-től július 31-ig (hétfőtől-péntekig) délelőtt 9.30 órától (gyülekező 9 órától!) 16 óráig a Csemői Református 

Templomba.

Jelentkezési lap Gyermekem neve Életkora:

Lakcíme Szülő, gondv. telefonszáma

Gyermekem gyógyszerérzékeny Gyermekem rendszeresen gyógyszert szed Gyermekem ételérzékeny

Ha gyerekemnél betegség tünetei jelentkeznek a hittanos hét kezdete előtt 4 nappal, valamint a hét folyamán bármikor, akkor nem viszem őt a 

táborozók közösségébe.                        Csemő, 2020. július ..........                Szülő, gondv. aláírása ..........................................................
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Önkormányzati hírek

2020 JÚNIUS

SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének szívből örülünk! 
Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el.

Károly Hajnalka és Tóth Zoltán László : Zoltán Zalán 2020.06.16. Kossuth L. u. 

Szabó Tímea Zsuzsanna és Sziklai Sándor:  Emma Hanna 2020.06.26. Bem u. 

Bimbó Csilla és Bognár Dávid: Dávid Imre 2020.06.26. 8.d.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁK
A Községháza emeletén:

minden hónap ELSŐ PÉNTEKÉN: 

10:00 - 11:00 óra között

Zöldhalomban:

minden hónap HARMADIK PÉNTEKÉN : 

10:00 - 11:00 óra között

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 Hivatalában06 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:

•   Minden hónap harmadik csütörtökén, JÚLIUS 16-Á N, délután 1400 – 

1800 óra között a Polgármesteri Hivatalban a település főépítésze fogadja 

az érdeklődőket.

•    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! 

FREE WIFI
Az alábbi helyszíneken kapcsolódhat a “Csemo Free Internet” hálózatra: Szt. István út, buszmegálló • Sportcentrum • Zöldhalmi 

orvosi rendelő • Zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló • Vett út, 12. bolt • Hét vezér tér • Templom tér
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LAKOSSÁG FELHÍVÁS MAGÁNTULAJDONBAN LÉVŐ 

INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRA

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a „A köztisztasággal és 

a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről” 

szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM országos együttes rendelet, 

továbbá Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

környezet védelméről szóló 5/2015. (IV. 29.) rendelete értelmében 

az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának feladata 

és kötelessége az általa használt ingatlan és az ingatlan körüli 

közterületek gondozása és karbantartása. Ez a kötelezettség a 

gyakorlatban a következőket jelenti:

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának feladata 

gondoskodni az általa használt ingatlanon az egyes ingatlanok 

tisztán tartásáról, gondozásáról, szükség szerinti takarításáról, 

rovar és rágcsálómentesítéséről,  gyommentesítéséről és 

kaszálásáról, a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb 

mennyiségű hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről - 

amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval 

kötött Közszolgáltatói szerződésben foglaltakon kívül, az általa 

biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék 

–, annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról az 

általa használt ingatlan körüli közterületen.

Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 

terjedő teljes terület tisztán tartásáról, gyommentesítéséről. 

Ez magában foglalja a lehullott falevelek összeseprését, 

száraz növénymaradványok feltakarítását és eltávolítását 

a közterületről, (Közterületen ideiglenesen sem szabad az 

összegyűjtött falevelet, gazt, egyéb hulladékot tárolni, illetve 

„TILOS” égetni.) a járda fölé benyúló, a gyalogos közlekedést 

zavaró ágak, gallyak lemetszéséről, járda rendszeres sepréséről, 

az ingatlan előtti járdaszakasz melletti nyílt árok (földmedrű 

árok, beton mederlapokkal részben vagy egészben burkolt, 

nem lefedettárok) és ennek műtárgyai (személy- és autóbejáró 

átereszek), tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 

gyommentesítéséről. 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell a közterületet a 

magántulajdonban lévő ingatlanok előtt gondozni, hiszen benne 

van a nevében, hogy „közterület”? Miért nem az önkormányzat 

végzi el a karbantartási és gondozási ápolási feladatokat? A 

közterület mai fogalma régen a közösség által használt, ezért 

a közösség által közösen rendben tartott területeket jelentette, 

amelyet leginkább a szokásjog alapján használtak, és tartottak 

rendben. Jó régen tehát természetes emberi logika és viselkedés 

alapján működött a rendszer, habár erre utaló egyértelmű 

szabályozás már szerepelt a római jogban is! A mai szabályok 

kialakításának nagyon egyszerű okai vannak. Azt ugyanis a 

világon sehol sem lehet költséghatékonyan megvalósítani, hogy 

egy adott terület, település teljes közösségi célokat szolgáló 

közterületeit egy időben, egyforma minőségben takarítani, 

gondozni, havat lapátolni, síkosság mentesíteni, kaszálni stb. 

lehessen. A költséghatékonyság alatt itt azt kell érteni, hogy 

ennek megvalósítására olyan emberi létszámot és technikát 

kellene állandóan biztosítani, aminek finanszírozása lehetetlen. 

Ezért alakult úgy a történelem folyamán a törvények és szabályok 

megalkotása, hogy ezt a nagy mennyiségű, magántulajdonok 

előtt lévő közterületet a tulajdonosnak kell gondozni.

Ezúton kérek mindenkit, hogy a 2020.évben történő folyamatos 

ellenőrzések alkalmával, illetve ellenőrzés nélkül is mindenki 

figyeljen oda a saját ingatlanainak és a település közterületeinek 

tisztaságára, rendezettségére, hogy ne jogi úton történjen a 

rendeletekben előírt kötelezettség kikényszerítése, mert sajnos 

sok esetben a mulasztás bírsággal jár, holott nem ez a cél, hanem 

egy élhetőbb tisztább, rendezettebb településkép elérése.

dr. Kovács Tímea
jegyző

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA 
• hétfő: ZÁRVA (szabadnap) 
• kedd: 13.00 – 15.00 óráig (8.00 – 12.00 óráig  kizárólag óvodás, vagy  iskolás csoportok számára, előzetes bejelentkezés 

alapján.) 
• szerda 13.00 – 15.30 óráig 
• csütörtök: 13.00 – 15.30 óráig  (8.00 – 12.00 óráig kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára, előzetes bejelent-

kezés alapján.) 
• péntek: 9.00 – 12.00 óráig (a hónap első három péntekén és 15.00 – 21.00 óráig (a hónap utolsó péntekén) 
• szombat: 8.00 – 10.00 óráig tartunk nyitva.
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2020. júliusSzolgáltatások

FELHÍVÁS CSEMŐI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet községi székhelyű és a községben tevékenykedő társadalmi 
szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra. A pályázat célja: a helyi civil szervezetek (társadalmi szervezetek, 
alapítványok) céltámogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladatai ellátásában, és önkormányzati 
szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényeket elégítenek ki. 
Pályázati feltételek: 
1. A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítani kívánt pályázati cél leírását a konkrét támogatási igénnyel.   
2. Nem kizárt a több szervezet által benyújtott közös támogatási kérelem. 
3. A pályázatok beadási határideje: 2020. július 20. hétfő, 16 óra    
4. A pályázati felhívást a Csemői Hírmondóban és a település honlapján közzé kell tenni.
5. A pályázatot adatlapon kell benyújtani, melyet a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet igényelni, ill. letölthető a települési weboldalról is. 
6. Az igénylő tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás összege erejéig beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület 
felé, tételes elszámolást csatol a támogatás felhasználásról.   

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik politikai, vallási tevékenységet is folytatnak, akiknek szervezete pártoktól, egyházaktól nem 
független. 
AZ A PÁLYÁZÓ, AKI AZ ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK AZ ELŐÍRT HATÁRIDŐIG 
NEM TETT ELEGET, ADDIG NEM RÉSZESÜLHET ÚJABB TÁMOGATÁSBAN, MÍG A TÉTELES ELSZÁMOLÁST BE NEM NYÚJTJA. 

OTTHON MARADTUNK! – KORONAVÍRUS 2020
A Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér alkotópályázatot hirdet 
 “Otthon maradtunk! – Koronavírus 2020” címmel.
Olyan pályaműveket várok, amiben bemutatod, hogyan telik az idő a karanténban, miben más ez az időszak (otthon tanulás, közös 

főzőcske, több idő a szülőkkel, tesókkal, kapcsolattartás a nagyszülőkkel, maszkviselés stb.). Hogyan éled/élted meg ezt az új 

élethelyzetet, mit igen és mit nem szeretsz/szeretettél ebben a rendhagyó helyzetben. Az alábbi négy korcsoportban lehet pályázni:

óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás

Nevezési feltételek: A pályázatra maximum A4-es méretű, bármilyen technikájú (pl. vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, 

ceruzarajz, zsírkréta, pasztell, montázs, kollázs, vegyes technika, fotó…) képpel nevezhetsz. Egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással 

pályázhat, amely megfelel a kiírt feltételeknek. Kérem, hogy a pályázatodhoz mellékelve egy külön lapon add meg az alkotás címét, 

a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, osztályát/évfolyamát, az óvoda vagy iskola nevét. A neved és az alkotás címét tüntesd fel 

a kép HÁTOLDALÁN. Fotó esetében az adatokat elektronikus formában is kérem. Beérkezési határidő: 2020. augusztus 18. 16 óra

(Az alkotásokból 2020. második félévében kiállítást szeretnék rendezni.)

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel az alkotásokat az aktuális egészségügyi korlátozások és szabályok betartása mellett, 

nyitva tartási időben kérem leadni a községi könyvtárban. (A fotókat digitális formában veszem át.)

A beküldött pályamunkákat zsűri bírálja el. Korosztályonként a legkiemelkedőbb alkotást díjazzuk. Holtverseny esetén különdíjat is 

kiosztunk. A nyertes pályázók oklevelet, valamint tárgynyereményt, a többi alkotó emléklapot kap.

A kiállítás megnyitására és a díjátadásra várhatóan október hónapban kerül sor. A pontos időpontot a Csemői Hírmondóból 

tudhatjátok meg, illetve a pályázókat az általuk megadott e-mail címen külön is értesítem.

Ne feledd, a koronavírus elleni küzdelem közös ügyünk, együtt fogjuk megoldani! Amikor vége lesz, emlékezzünk majd vissza EGYÜTT 

ezekre a rendhagyó napokra egy KIÁLLÍTÁSON!

Adatvédelmi tájékoztató
A rajzpályázatra történő jelentkezés során a Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2713 Csemő Petőfi Sándor u. 1. címre leadott pályaművekkel kapcsolatosan az alábbi személyes adatokat 
kezeljük. A kezelt adatok köre:  név,  életkor,  e-mail cím,  köznevelési/oktatási intézmény. Tájékoztatjuk, hogy a pályamű beküldése – megküldésével (ráutaló magatartás) jelen tájékoztatást tudomásul 
véve hozzájárul, hogy az adatkezelő a fenti személyes adatokat kezelje. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve 
a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul. Tájékoztatjuk, hogy a győztes pályaműveket az Adatkezelő Csemő község web illetve Facebook oldalán, valamint a 
Csemői Hírmondóban tesszük közzé. Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást és bármikor kérheti az adatai törlését az adatkezelő alábbi 
elérhetőségeire küldött megkeresésével. Adatkezelő neve: Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér Postai címe: 2713 Csemő Petőfi Sándor u. 1.
Email címe: csemoikonyvtar@gmail.com Telefonszáma: +36 70 3608034 Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és  
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeim:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság , Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefonszám: +3613911400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
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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 Cegléd Várkonyi István

Általános Iskola Széchenyi úti tornaterme (felnőtteknek)

Szerda: 17.00 – 18.00 Cegléd Táncsics Mihály

Általános Iskola tornaterme (gyermekenek)

Péntek: 17.00 – 18.00 Táncsics Mihály

Általános Iskola tornaterme (gyermekeknek, felnőtteknek)

Szakosztály vezetője: Huszárné Szigeti Rózsa 

(telefon: 20-418-7523)

Ügyintéző: Szigeti Ferencné 

(telefon:31-983-9687)

• 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)

JÚNIUSI RENDEZVÉNYEK

KÖSZÖNET

Dr. Kárpáti Lászlónak, Fazekas 
Gábornak, Gáspár Jánosnak, Ist-
vánfi Károlynak, Kárpáti Lillának, 
Kis Györgynek, Kovács Sándornak, 
Oldal Jánosnak, Pásztor Zoltán-
nak, hogy a trianoni békediktátum 
aláírásának 100. évfordulójára 
rendezett községi megemlékezés 
megvalósításában közreműködtek.

     Szervezők

Az asztalitenisz szakosztály a 2019-2020. versenyszezoni zárórendezvényt szervezett. 

A szakosztályvezető ezen a rendezvényen jelentette be, hogy az A csapat feljutott az NB 

III-ba!

Sportegyesület Sportnapot tartott a fiataloknak. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy 

kevesen  vettek részt rajta! Június 27-én a Turul Ijász szakosztály öt község részvételével 

versenyt szervezett.

A versenyen részt vett Kocka László többszörös magyar bajnok, kétszeres Európa bajnok, 

kétszeres világbajnok. Eredmények csemői versenyzők tekintetében:

Fiú gyermek kategória: I. ifj Kovács Tamás, II. Huszár Levente, III. Kovács Botond

Fiú ifi kategória: I. Bíró Bence, II. Nagy Bence

Férfi senior kategória: I. Kis György, II. Bori Attila

Tiszteletre méltó kategória: I. Gáspár János, II. Decsi Sándor, III. Majoros Zoltán

Csemőiek Figyelem!  A nyár folyamán, minden héten kedden (17.00 órától) gyaloglást 

szervezünk, találkozó a Polgármesteri Hivatal előtt. Minden héten szerdán (17.00 órától) 

kerékpározást szervezünk, találkozó a Polgármesteri Hivatal előtt.
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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.

Kedves Vásárlóim!

Használt es új nyári 

ruhákkal várlak 

benneteket szeretettel! 

Pólók, rövid nadrágok, 

legginsek,

széles választékban 

várnak rátok

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: 7:30-9:00 és 17:00-19:00

Szombaton: 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  

KECSKÉS MIHÁLY temetésén részt vettek, gyászunkban 

őszinte részvéttel osztoztak.  Köszönet a vigasztaló sza-

vakért, a szeretet virágaiért.   Gyászoló család
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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 
közgyógyigzolványukat minden esetben 
hozzák magukkal!

Dr. Takács Róbert rendel:
Dr. Takács Róbert 2020. július 1-től július 
31-ig szabadságon van. Helyettesíti Dr. 
Horváth Zsófia a saját rendelési idejében. 

Dr. Horváth Zsófia rendel:
Hétfő: 08.00-10.00-ig, Zöldhalomban
 és 12.30-16.30-ig, Egészségházban
Kedd: 8.00-12.00-ig
Egészségházban, helyettesít
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:
2713 Csemő, Szt. István út

EGÉSZSÉGHÁZ , TEL: 392-150

Dr. Megyeri Katalin:
2020. június 1-től a gyermekorvosi 

rendelési idő az alábbiak szerint változik:

hétfő: 8.00-11.00, Központi Rendelő

kedd: 8.00-11.00, Központi Rendelő

szerda: 13.00-16.00, Zöldhalmi Rendelő

csütörtök: 13.00-16.00, Központi Rendelő

péntek: 8.00-11.00, Zöldhalmi Rendelő
Csecsemő tanácsadás:

kedd: 12.00-13.00, Zöldhalmi Rendelő

csütörtök: 11.00-12.00, Központi Rendelő

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
Tanácsadók:

I. körzet - Zöldhalom

2713 Csemő, Ceglédi út 25.

EGÉSZSÉGHÁZ

TEL: 392-022, 06304065316

II. körzet - Központ

2713 Csemő, Szt. István út 29.

EGÉSZSÉGHÁZ

TEL: 392-001/112 mellék

06703607925

Az iskolavédőnőt csak keddi és szerdai 

napon lehet elérni a megadott 

telefonszámokon.

I.sz.körzet: Tolnai Tünde körzeti védőnő

(Zöldhalom, Vett út)

II.sz. körzet: Dobóczi Anikó körzeti 

védőnő (Csemő, Hantháza)

Iskolavédőnő: Pocsai Ilona ifjúsági 

védőnő, Ladányi Mihály Általános Iskola

Önálló Várandós és Nővédelmi 

tanácsadás

I.körzet: hétfő: 10.00-12.00, Zöldhalom

II.körzet: péntek: 8.00-10.00, Csemő-

Központ

Önálló Csecsemő-, és Kisgyermek

tanácsadás:

I.körzet: szerda: 13.00-15.00, Zöldhalom

II.körzet: csütörtök:8.00-10.00

Csemő-Központ

Iskolavédőnői fogadóóra:

szerda: 13.00-15.00, Csemő-Központ

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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