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Csemő Község Önkormányzatának havilapja

Kedves Csemőiek! Kedves Barátaink!

Akik az elmúlt években részt vettek csemői szabadtéri rendezvényen, tudhatják, hogy igyekeztünk minden korosztály számára 

minőségi programokat szervezni. Egész egyszerűen azért, mert fontosnak tartottuk, és persze tartjuk ma is, hogy a helyi közösség 

és a vendégeink is jól érezzék magukat Csemőben. Az idei esztendőben is úgy készültünk, hogy megtartjuk az összes kis- és nagy 

rendezvényt, sztárvendégekkel. A koronavírus járvány keresztülhúzta a tavaszi és a nyári terveinket.

 Felelősséggel, türelemmel voltunk a karanténban és terveztük újra a nyár végi rendezvényeket abban a reményben, hogy augusztus 

második felétől ismét együtt lehetünk.

Az élet, pontosabban a járvány átírta ezt a módosított forgatókönyvet is - és hosszas vívódás után azt a döntés kellett hoznunk, hogy 

NEM RENDEZZÜK MEG sem az augusztus 20-i ünnepséget, sem az augusztus 22-re tervezett VIRÁGOS CSEMŐ FESZTIVÁLT.

 Akkor tudunk jó programokat szervezni és megvalósítani, ha mosolyogva bár, de minden idegszálunkkal arra koncentrálunk, hogy 

mindenki jól érezhesse magát. Ez most nem megy…

Híreket böngészünk, nézzük a kormányrendeleteket; magunk között aktív fertőzöttek számáról, járványgörbéről beszélgetünk 

ahelyett, hogy az íjászpálya és a zsűrisátor helyén gondolkodnánk….  

 A jelenlegi helyzetben az vált a legfontosabbá, hogy ne alakulhasson ki gócpont a településen, tegyünk meg mindent a magunk 

és embertársaink egészségének védelmében, hogy a veszélyhelyzet után újra és teljes körben tudjunk örülni egymásnak és a 

találkozásnak.  Mindenki megértését köszönöm!

Dr. Lakos Roland
polgármester

ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE VIRÁGOS CSEMŐ FESZTIVÁL

ELMARADÓ RENDEZVÉNYEK

ELMARAD
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HOGYAN ÁLLUNK?

A második negyedév még kijárási korlátozás alatt, vírushelyzetben 

kezdődött, de szerencsére már megszűnt veszélyhelyzetben ért 

véget. 

A hivatalban a pandémiás időszakban végig munkavégzés zajlott 

- csökkentett ügyfélfogadási idő mellett. 

A személyes ügyfélfogadás mellett telefonon, e-mailon 

elérhetőek voltunk, a megkereséseket teljesítettük, a kérdésekre 

válaszoltunk. A hivatal teljes személyi állománya közreműködött 

a lakosság tájékoztatásától az idősek csomagjának 

összeállításában és szállításában, a gyermek- és felnőtt 

étkeztetés megszervezésében és kivitelezésében. 

Ezúton is köszönöm minden kollégámnak és a közfoglalkoztatotti 

állománynak is a közreműködő segítséget.  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.

rendelet 1.§-ára tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében - a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörömben – a 

veszélyhelyzet ideje alatt két rendeletet hoztam: 

• április 16-án a 6/2020. (IV.16.) rendeletet a veszélyhelyzeti 

• május 1-én a 7/2020. (V.01.) rendeletet a járványügyi 

veszélyhelyzetben korlátozó intézkedésről (maszk kötelező 

használata a csemői kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató 

üzlethelyiségekben).

Köszönettel tartozom az óvoda minden munkatársának is.  

Az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozói 

aktívan közreműködtek az önkormányzati veszélyhelyzeti 

feladatellátásban. Kétszer 1600 darab maszkot varrtak, melyből 

a májusi Hírmondó mellékleteként egy „csomag” kiosztásra 

került, a „maradék” az esetleges és nem várt második hullámban 

azonnal felhasználható.  

Négy héten keresztül kisebb csoportokban a virágágyások 

előkészítését és az egynyári virágok beültetését is segítette az 

állomány.    Az óvoda és bölcsőde március 16-tól folyamatosan 

biztosította az ügyeletet, továbbá kihasználva a social media 

lehetőségeit, csoportonként videókat, meséket, játékos 

feladatokat is kaptak. Az óvoda segítségével működtettük a 

rendkívüli időszak gyermekétkeztetését. A gyermekek fejlesztése 

sem szünetelt a pandémiás időszak alatt, a szakemberektől heti 

rendszerességgel kaptak – házhoz szállítva – feladatcsomagokat.   

PÁLYÁZATOK
LEADER -SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁSA

Csemő Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-38-8.1.1-17 

felhívásra benyújtott pályázat alapján támogatást nyert a 

1919659413 számú, “Szálláshely fejlesztés Csemőn a hivatás-, a 

program- és a vadászturizmus elősegítésére” című projektjéhez. 

A projekt során funkció bővítő beruházással egyéb szálláshelyeket 

létesítettünk az épület emeleti és földszinti részében 1 db 2 ágyas 

szoba; 1 db 3 ágyas szoba; a vendégek kiszolgálására kialakításra 

került egy főzőkonyharész és étkező. A fejlesztés elkészült, a 

vállalkozó elvonult. 

Jelenleg is mesterek dolgoznak az épületben, aminek az a 

magyarázata, hogy a hűtő-fűtő feincoil rendszert is hozzá kell 

igazítani az átalakított emeleti részhez. Ez kisebb átalakításokkal, 

javításokkal és festéssel is jár. A belső munkálatok befejezéseként 

bútorzatot kap a nagyterem is.         

LEADER –TURISZTIKAI VONZERŐ NÖVELÉSE  

A Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése - 

helyi aktívturisztikai szolgáltatások kialakítása című pályázati 

felhívásra a LEDAER munkaszervezet felé nyújtottunk be 

támogatási kérelmet 4.476.214 forint összeg elnyerésére - 

még 2018-ban.   Márciusban kaptunk értesítést arról, hogy a 

pályázatunk nyert! Ebből a támogatásból az Ökocentrumban 

kialakított tanösvény szemléltető és bemutató tábláit 

fogjuk elkészíttetni. Megtörtént a kivitelezői ajánlatkérési 

dokumentáció kiküldése. Az eljárás nyertese jelezte, hogy 

az a gyártó, aki az egyedi igényeinknek megfelelő eszközök 

legyártását vállalta – írásban nyilatkozott arról, hogy az idei 

évben nincs szabad gyártási kapacitása, továbbá felejtsük el a két 

évvel ezelőtt adott árakat is… 

Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy keresünk másik gyártót 

szabad kapacitással. Végső esetben, miután 18 hónapunk van 

a megvalósításra – elfogadhatjuk az eredeti beszállító jövő évi 

teljesítését is, ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy 2021-

ben drágább lesz a 2018-ban árazott egyedi eszköz.

Annyira szerettem volna már befejezni a kulturális kiállítóhely 

teljes kialakítását, hogy nagyon… Hosszú évek óta dolgozunk 

az épület és a környező terület kialakításán és abszolút nem 

vagyok, nem is lehetek elégedetlen, mert a pályázataink nyertek, 

állami támogatást kaptunk az udvar kialakítására – csak nagyon 

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. II. NEGYEDÉVI FELADATELLÁTÁSÁRÓL 



2020. augusztus30. évfolyam 7. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

3

vágyom már arra a percre, amikor azt mondhatjuk, hogy készen 

vagyunk. Ha nem találunk gyártót, akkor ez a pillanat a jövő év 

közepéig húzódhat…

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS 2019-2020.

A tavalyi évi pályázati fordulóban belterületi utak felújítására 

pályáztunk, 15 millió forint támogatási összegre, 15 %-os 

önerővel. A pályázatunk nyert, a fejlesztést kisebb zökkenővel 

ugyan, de idén májusban meg tudtuk valósítani. 

Az idei évi pályázati fordulóban a Wass Albert, Szüret és Mészáros 

utcák Kossuth Lajos utcával határos torkolatainak felújítására a 

pályázatot benyújtottuk!  

MAGYAR FALU PROGRAM 2020. 
A KÖZPONTI EGÉSZSÉGHÁZ GYERMEKRENDELŐ 

ÉPÜLETRÉSZÉNEK TETŐFELÚJÍTÁSA – nyert  

Ezzel a fejlesztéssel teljes lehet a központi orvosi rendelő 

felújítása. A felújítás során új deszkázatot és cserepezést 

tervezünk erre a gyermekorvosi épületrészre. A 24.740.947.-

Ft összegű támogatásból a tetőcserén túl napelemes rendszer 

telepítését, továbbá külső homlokzati és lábazati szigetelést, 

nyílászárócserét tudunk megvalósítani. Önerőből dolgozunk az 

épület előtti területrész felújításán is, így minden adott, hogy 

mire az épület megszépül, a környezete is megújuljon…  

MIKEBUDAI ÚT RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA – tartaléklistára 

került. Az MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírásra a 

Mikebudai út két rossz minőségű szakaszának (a Ceglédi úttal 

való torkolat kb. 300 méteres szakasza, továbbá a Gyüge dűlő 

magasságában kb. 200 méter) felújítására pályáztunk. A beadott 

anyag forráshiány miatt került tartalék listára.   

ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR FEJLESZTÉSE – elbírálás alatt 

Szabvány szerinti mozdonyt, mókuskereket, mászókát és köteles 

egyensúlyozó eszközt szeretnénk beszerezni az udvar bolt felőli 

belső sarkába, 5 millió forint értékben. 

ÖNKORMÁNYZATI GÉPBESZERZÉS 2020. – elbírálás alatt 

Ezen az intézkedésen egy olyan kistraktort (Husqvarna TC238TX) 

szeretnénk beszerezni, amit a fűnyírástól a gyeplazításon 

át a hótolásig tudnánk használni egész évben. Pályázatunk 

a traktoron és az adapterein túl egy nagy teljesítményű 

mosóberendezés beszerzését is célozza – 3,4 millió forintos 

összköltséggel.  

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATA 

Pest Megye Önkormányzata az 5000 fő alatti kistelepülések 

számára február elején kiírt pályázaton 500 ezer forint 

támogatást nyertünk, amit a május 2-i virágvásár hangtechnikai 

és színpadtechnikai eszközeinek bérlésére szerettünk volna 

felhasználni. A rendezvény elmaradt – viszont engedélyt kaptunk 

arra, hogy a szeptember 12-ére tervezett Szüreti traktoros 

felvonuláson a támogatást felhasználhatjuk.     

BÖLCSŐDEI FEJLESZTÉS   

Negyedszerre sikerült… Évek óta minden lehetséges 

kiírásra benyújtottuk a pályázatunkat – végül a 2018-as 

pénzügyminisztériumi fejlesztési programban sikerült 75 

millió forint támogatást nyernünk egy két csoportos mini 

bölcsőde kialakítására. Az önkormányzatnak 5%-nyi önerőt kell 

biztosítania. Terveink szerint, ha sikeres a meghívásos beszerzési 

eljárás, akkor már idén ősszel megkezdődhetnek a kivitelezési 

munkálatok; a cél az, hogy a 2021/2022-es nevelési évet (2021. 

szeptemberben) már a Piac utcában kezdhessék a bölcsisek.  A 

jövő évben az önerőn túl is terveznünk kell a költségvetésünkben 

befejező munkákra, lévén a pályázat csak építési tevékenységet 

támogatja és a karnis, függöny, tányér, törölköző-tartó stb… 

beszerzését saját erőből kell finanszírozni.     

ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK 
DŰLŐÚT KARBANTARTÁS 

Az idei lesz az első olyan év, amikor minden, a feladat ellátásához 

szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll! Tavaly már használtuk 

az új grédert és az ágaprítót is, és kora tavaszon (a kijárási 

korlátozás elrendeléséig) elvégeztük a külterület több, mint fele 

részén a rézsűzúzó géppel a dűlőutakat szegélyező növényzet 

ritkítását, takarítását. Az alsó-csemői területrészt nem tudtuk 

elvégezni, erre késő ősszel sort kerítünk.  

Jelenleg már a fűnyíró adapter van a traktoron, folyamatosan 

végezzük az utak mentén a lágyszárú növényzet nyírását.   

ÖKOCENTRUM FEJLESZTÉSE   

A nyertes LEADER pályázataink (szálláshely kialakítása, 

tanösvény felszerelése) mellett önerőből is dolgozunk az 

ökocentrumban. A góré felújítását csemői vállalkozó végzi, ez 

lesz a tanösvény induló helye. A tető cseréje már megtörtént, 

jelenleg az oldalfal elemei cserélődnek, amit fel- és lejáró lépcső 

tesz majd teljessé. Ezen túl vásároltunk egy mobil mosdót, amit 

az épület mögé szeretnénk elhelyezni abból a célból, hogy az 

udvari területet használók számára legyen wc lehetőség. Jelenleg 

is zajlik a konténer végleges helyének kialakítása, depózni a 

felépítményt a parkolóban tudtuk. Beton alapot tervezünk 

készíteni, végleges helyén bekötjük a vizet és az áramot is, 

továbbá burkoljuk az épületet oldalt és felül is.  

TEMPLOM TÉRI BEJÁRÓ   

Megtörtént a sekrestye felőli bejáró út építése, a szegőzést 

követően geotextiliára murva burkolat került és rendeztük a 

bejáró környezetét is. Ezzel a „lépéssel” befejezettnek tekintjük 

a Templom tér felújítását.  
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CSEMŐ APPLIKÁCIÓ  

Elkészült a CSEMŐ mobiltelefonos applikáció. 

A program használata rendkívül egyszerű, letöltés után meg kell adnunk egy e-mail címet és egy jelszót, (de akár beléphetünk a saját 

facebook fiókunkkal is) és kész is az aktiválás. Az alkalmazással az önkormányzat célja az, hogy valós idejű információkat kaphasson 

a lakosság.

Előnye a közösségi oldalakkal szemben, hogy nem ömlesztve zúdulnak ránk a hírek, mi magunk választhatjuk ki, éppen mire vagyunk 

kíváncsiak. Hírekre? Programokra? Nyitvatartásra? Rendelési időre?

Az applikáció különlegessége a lakossági bejelentés funkció. Ha kátyút, kidőlt fát vagy akár illegális hulladékot lát, egy fotó és egy rövid 

leírás kíséretében rögtön be tudja jelenteni a problémát, megadva a pontos GPS koordinátákat vagy bejelölve a helyet a térképen.

A tartalmak elkészültek, sikeres volt a teszt üzemmód és elindult már a nyilvánosságra hozatali eljárás is. Reményeink szerint 

napokon belül az alkalmazás letölthető lesz androidos készülékekre a Play Áruházból, Apple készülékekre az App Store-ból. A Csemő 

applikáció INGYENES a felhasználók számára.

KÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ ELŐTTI TERÜLET RENDEZÉSE   

A tuskók eltávolítása nemcsak elsőre tűnt nehéz feladatnak, hanem a valóságban is szenvedés a köbön… Kavicsok és betondarabok 

nőttek be a gyökérzet közé és teljesen deformálták, átszőtték a távközlési kábeleket és csöveket.

Még a nyáron szeretnénk rendezni ezt a területrészt, évelő és örökzöld növények és egy kis csobogó is készül majd - ezzel teljessé 

válik a központi rész csinosítása.   

TELEK VÁSÁRLÁSA  

Megtörtént a 4/2020.(02.25.) számú határozat végrehajtása: az önkormányzat megvásárolta az iskola hátsó udvarával szemben levő 

ingatlant. Az év második felében tervezzük, hogy olyan nyitott és fedett tárolókat építünk, ahol megoldható lesz a hivatali géppark 

megfelelő tárolása.

Dr. Lakos Roland
polgármester 

NYERT A MINI BÖLCSŐDE
ÉPÍTÉSÉNEK PÁLYÁZATA

SPORTPARK ÉPÜL  
CSEMŐBEN

Évek óta minden lehetséges kiírásra benyújtottuk a 

pályázatunkat – végül a 2018-as pénzügyminisztériumi 

fejlesztési programban sikerült 75 millió forint támogatást 

nyernünk egy két csoportos mini bölcsőde kialakítására. Az 

önkormányzatnak 5%-nyi önerőt kell biztosítania. Terveink 

szerint, ha sikeres a meghívásos beszerzési eljárás, akkor már 

idén ősszel megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok; a cél 

az, hogy a 2021/2022-es nevelési évet (2021. szeptemberben) 

már a Piac utcában kezdhessék a bölcsisek.

Csemő Község Önkormányzata értesítést kapott az Emberi 

Erőforrások Minisztériumából, hogy a 2016-ban(!) beadott 

pályázatunkkal egy “C” típusú, kb. 90 m2-es, szabadtéri edzőpark 

(sportpark) beruházáshoz nyertük támogatást. A pályázat 100%-

ban támogatott, és előreláthatóan még ebben az esztendőben 

megvalósulhat a Sportcentrumban.

(A kép csupán illusztráció egy hasonló sportparkról.) 
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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.augusztus 20., szeptember 17., október 15.

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJAI: 2020. augusztus 18., szeptember 1., 15. és 29.

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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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐ HÁZASOK 

KEDVEZMÉNYÉRŐL

Kevesen tudják, és még kevesebben veszik igénybe az első házasok kedvezményét, ami 2015 januárja óta létezik, és havi plusz 5000 

forintot jelent a családi kasszának. Sok kicsi sokra megy: két év alatt a háztartás akár 24 x 5.000 forint, az összesen 120 000 forint 

kedvezményt is igénybe vehet. Egyértelmű, hogy senki sem a kisebb-nagyobb támogatások miatt házasodik össze, de ha már úgyis 

a házasságkötés mellett döntött a pár, érdemes az ehhez kapcsolódó kedvezményeket kihasználni. Az alábbiakban, az elsőházasok 

kedvezményére vonatkozó tudnivalókat foglalom össze:

Mi is az az első házasok kedvezménye? A friss házastársak által igényelhető adókedvezmény. Mivel a Személyi Jövedelem Adóból 

(SZJA) kerül érvényesítésre, csak az tudja igénybe venni, akinek van  SZJA befizetése. Így azok, akik éppen munkanélküliek, KATA-s 

adózási formában adóznak, nyugdíjasok, gyes-en lévők nem tudják igénybe venni ezt a támogatási formát.

Ki érvényesítheti az első házasok kedvezményét? Az első házasok kedvezményét a házaspár  akkor érvényesítheti, ha legalább az 

egyik házastárs az első házasságát köti. A kedvezmény nincs életkorhoz kötve, bejegyzett élettársakra is alkalmazható.

Milyen összegű az első házasok kedvezménye? A házastársak által együttesen érvényesíthető adóalap kedvezmény jogosultsági 

hónaponként 33 335 forint, vagyis a kedvezmény összege havonta nettó 5 000 forint.

Mennyi ideig vehető igénybe a kedvezmény? A házasságkötést követő hónaptól 24 hónapig érvényesíthető a kedvezmény a házasság 

fennállása alatt. A házaspár legkorábban a házasságkötést követő hónapban jogosult a kedvezményre, és azt a házasságot követő 24 

hónapig veheti igénybe. Két év után megszűnik a jogosultság, akár igényelték végig, akár nem. Szintén megszűnik a jogosultság 

válással vagy az egyik fél halálával.

Megosztható-e a kedvezmény? A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen érvényesítik, 

ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag az egyikük veszi igénybe.

Mi a kedvezmény igénybevételének feltétele?

Fontos tudni, hogy a kedvezmény nem jár automatikusan. A házaspárnak közösen kell nyilatkoznia egymás adóazonosító jelének 

megadásával. Kétféleképpen vehető igénybe a kedvezmény:

1. Az éves adóbevallásban
Az első házas kedvezményt lehet egy összegben a májusban esedékes szja bevalláskor is igényelni. Ebben az esetben visszamenőleg 

igényeljük a kedvezmény éves az előző adóévre vonatkozólag. Természetesen ha év közben kötöttünk házasságot, csak a házasság 

utáni első hónaptól számított összeget lehet igényelni. Mindkét benyújtott adóbevalláson fel kell tüntetni a házastárs adatait is. 

Ez vonatkozik arra is, amikor az egyik fél igényli a teljes összeget.

2. Év közben az adóelőleg meghatározásánál.
Az első házasok kedvezménye már év közben, a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal is igénybe vehető. Az adóelőleg-

nyilatkozatok elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján: https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat2020

Az első házasok kedvezménye nem szűnik meg, ha gyermekük születik, és ezáltal családi adókedvezmény igénybevételére jogosultak. 

Sőt, akkor is jár a kedvezmény, ha az egyik fél már a házasság előtt igénybe vett családi adókedvezményt a már meglévő gyermekei 

után.  Az első házasok kedvezményét az adóalapból a családi kedvezmény előtt kell levonni. Ez azért lényeges, mert az adózó akkor 

is igénybe veheti a családi kedvezményt, ha arra az első házas kedvezmény levonása után nem lenne alapja.

Egy ember többször is igénybe veheti a kedvezményt? Igen, ha újra megházasodik valaki olyannal, akinek az az első házassága.

Külföldön kötött házasság esetén is lehet igényelni a kedvezményt? Igen, ha a házasságot elismeri a magyar állam.

Babaváró hitel mellé is jár? Igen, a babaváró hitel teljesen független az első házasok kedvezményétől.

dr. Kovács Tímea
jegyző
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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

MŰKÖDIK A CSEMŐ APPLIKÁCIÓ 
Már ingyenesen letölthető és elérhető a CSEMŐ APPLIKÁCIÓ, 

az okostelefonokra készült települési szoftver. Az androidos 

eszközökön a Play áruházból, az iOS-es készülékeken pedig 

az App Store-ból letölthető alkalmazás kb. 50 MB méretű, és 

néhány másodperc alatt rákerül a mobilra. 

Első körben a letöltést követően regisztrálni kell (illetve elég 

belépni a saját facebook fiókkal…), majd egy-egy a kattintással 

elfogadni a felhasználási és adatkezelési feltételeket- és már 

be is töltődik a menü. A programok és a hírek aktualizálva 

vannak, illetve a menün belül minden almenüben direkt 

elérhetőség (telefonszám és/vagy email, web) található.

Fogadják és használják olyan örömmel, amekkora szeretettel 

mi készítettük!
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 28-án 

tartotta testületi ülését a Községháza civiltermében. Az ülésen hallgatóság nem 

jelent meg. Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés 

között történt eseményekről:  Beszámolt arról, hogy nyert az Önkormányzat 

2 csoportos mini bölcsőde kialakítására a Pénzügyminisztériumhoz beadott 

pályázata.  

Elmondta, hogy a Magyar Falu Programban benyújtott, Mikebudai út 

szakaszának felújítására szóló, illetve egy 3 millió Ft értékű kistraktor 

és hozzá tartozó eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat nem került 

még elbírálásra.  Beszámolt arról is, hogy a 2016-ban beadott sportpark 

létesítésére benyújtott pályázatra az EMMI tájékoztatása szerint megkezdték 

az előkészületeket, melynek eredményeképpen a sportcentrum területén 8 

szabadtéri sporteszköz telepítését végzik el. 

A  második napirendi pont keretében a testület döntött a Ceglédi Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

A harmadik napirendi pont során a testület elfogadta a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletet.

A negyedik napirend keretében a Testület a helyi civil szervezetek 2020. 

évi támogatásáról döntött, a korábban kiírt pályázat feltételeinek megfelelt 

pályázók részére. A Hírmondóban a lakosságot érintő önkormányzati 

döntések összefoglalását közöljük. 

A képviselő-testület ülései nyilvánosak – a jegyzőkönyv a könyvtárban 

megtekinthető, illetve letölthető az interneten: www.csemo.hu/önkormányzat 

menüpont alatt. Munkaterv szerint a Képviselő-testület következő ülését 

2020. szeptemberében tartja. A napirendekről a www.csemo.hu/aktuális 

híreink oldalon olvashat.

                                                                                                 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

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

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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„MEGÉRI TANULNI” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
EREDMÉNYHIRDETÉS 

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.augusztus 25., kedd
15:00 - 16:00, Zöldhalmi Közösségi Ház

2020.augusztus 26., szerda
15:00 - 16:00 között, a 12. sz. boltnál

2020. augusztus 27., csütörtök
15:00-1600 között, Hantházán, a boltnál

Csemő Község Önkormányzata pályázatot hirdetett a Csemői Ladányi Mihály Általános 
Iskolában tanulói jogviszonyban álló tanulóknak, illetve a faluban élő középiskolásoknak. 
A jól tanuló diákok legjobbjai 5 hónap időtartamra nyertek pénzbeli támogatást: az 
általános iskolások 5.000.-Ft/hó/fő, a középiskolások 15.000.-Ft/hó/fő összegben.  
Az általános iskolások estében a pályázat elnyerésének feltételrendszerét az iskola 
pedagógusai állították össze, minden osztályból az osztályfőnökök javaslata alapján 
az iskola vezetése döntött. A tanulmányi ösztöndíjat kapott tanulók: Szücs Tünde 
Mária, Rózsa Natasa, Fekete Gábor, Szrapkó Pál Mátyás, Kis Lili, Pankotai Nóra, 
Gál Barbara, Mótyán Petra, Fokti Kitti, Tóth Balázs, Molnár Dávid, Dancs Levente, 
Führinger Zsófia, Gál Barnabás, Tóth Kata Krisztina, Varga Ádám, Hantházi Vivien, 
Beniczki Dominik.   
A középiskolások esetében kizárólag a jobb tanulmányi eredmény adta a rangsort. 
Összesen 16 tanuló küldte be a félévi eredményét, és örömmel jelenthetem, hogy a 
díjazott 11 fő év végi átlagai 4,875 felettiek voltak. A tanulmányi ösztöndíjat nyert diákok 
(a felsorolás egyben sorrend is):  Tóth Lili, Rajta Adolf és Fehér Zoltán (színötös 
bizonyítvánnyal), Varga Petra Lilla, Csiló Alexandra, Horvát Dominika, Zsikla Vivien 
Viktória, Nagygyőr Anna, Varga István Richárd, Rajta Zoltán, Kelemen Bernadett.   
Ez a félév úgy alakult, hogy a 10. helyen ezredre azonos átlaggal ketten jelentkeztek. 
Nincs különbség az átlag mellett a tantárgyak számában sem és igazságosnak úgy 
gondoltuk, hogy mindkét diák részesüljön az ösztöndíjban.  
Az idei évtől bővítettük az ösztöndíjpályázat kereteit és a második félévben 
középfokú nyelvvizsgát tett összesen 5 fő tanulót támogat az önkormányzat 
5 hónapon keresztül 10.000.-Ft-tal. E felhívásra kettő  jelentkezés 
érkezett, így ezt a támogatást Rákosi Csenge és Orlov László nyerte el.     
Mindenkinek köszönjük a jelentkezését. A DÍJAZOTTAKNAK GRATULÁLUNK!
Figyelem! A jövőre újabb pályázati forduló következik a 2020/2021-es tanév első félévi 
eredményei alapján, hogy továbbra is MEGÉRJE TANULNI!

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS!!

A Polgármesteri Hivatal telkén, a Könyvtári szárny mellett egy rendezvényterem 
építéséhez szükséges a helyi építési szabályzat módosítása: a Vi-1 jelű intézményterületi 
övezetben a megengedett beépítési százalék növelése 35%-ról 55%-ra, a legkisebb 
zöldfelület csökkentése 40%-ról 30%-ra. Minden egyéb előírás változatlan marad.
A módosítás tervezetéhez szeptember 4-ig várjuk a lakosság, a civil szervezetek 
véleményét a Polgármesternek címezve postai úton (2713 Csemő, Petőfi u. 1.), vagy 
e-mailen a polgarmester@csemo.hu címre.
A tervezetet 2019. augusztus 27-én lakossági fórumon ismertetjük.

SZEPTEMBER 4-IG VÉLEMÉNYEZHETŐ A MÓDOSÍTÁS TERVEZETE

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Ezúton meghívjuk Csemő lakóit, civil szervezeteit Csemő község helyi építési 
szabályzat módosítása véleményezési szakaszában tartandó lakossági fórumra, 
melynek időpontja: 2017. augusztus 27. délután 1700 óra, helyszíne: a Községháza 
civilterme. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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2020 JÚLIUS

SZÜLETÉSEK

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

Oldal Lajos És Kapás Krisztin: Anna Lili 2020.07.01 Oncsa d

 Illés Norbert és Kis Andrea: Norbert 2020.07.03 Szüret Utca

 Háda Krisztián Zsolt és Árva Dóra: Dóra 2020.07.04, Herczeg d

 Kállai Antal és Gáspár Vivien: Antal János, 2020.07.14 Wass A u

 Kőszegi Gábor és Nagy Krisztina: Noel 2020.07.25 Mészáros L u

 Vajda István és Demcsik Nór: Virág 2020.07.26 Kossuth L u

 Bodóczki László és Habony Katalin: László István 2020.07.01.  Iskola d

 Sárközi Zsolt és Győri Éva: Zétény 2020.07. 09. Ceglédi út

Fábián Zsolt és Fekete Anett: Patrik 2020.07.14 Zártkerti út 

 Karai László  és Dinyák Dorina: Liliána Anna 2020.07.18 Iskola d

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:

•    2020. augusztusban a negyedik csütörtökön: augusztus 27-én, 

délután 14.00-18.00 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! 
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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.

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

2020 SZEPTEMBER 19,-én, szombaton 16:00 órától egy irodalmi összeállítással 
emlékezünk  a kétszeres József Attila díjas költőre, LADÁNYI MIHÁLYRA csemői 
alkotóházának udvarán.

A szervezők, Vas Tiborné (Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér), valamint Huszár Sándor 
(Csemői Helytörténeti Gyűjtemény) szeretettel várnak minden  Kedves Érdeklődőt. 
Információ: 06-70-360-8034
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KULTÚRÁZZON VELÜNK!
Ismerje meg apáink, nagyapáink örökségét, Magyarország legnagyobb tanyás települését, a szlovák és sváb hagyományokat egy 

kellemes kerékpártúra keretében. 

2020. SZEPTEMBER 5-ÉN, SZOMBATON

keresse fel a Ceglédberceli Falumúzeumot, a Csemői Helytörténeti Gyűjteményt és az Albertirsai Faluházat - vegyen részt 

programjainkon. A gyűjtemények ezen a napon 10 és 16 óra között látogathatók. Tárlatvezetéssel, fotóponttal, játékos kvízzel várjuk 

az érdeklődőket. Minden résztevevő pecsétgyűjtő füzetet kap, amellyel igazolja a KultúrTúra teljesítését. A túra szeptember 5-én 

szabadon, „saját útiterv” alapján teljesíthető. A három pecsétet megszerző résztvevők jutalomsorsoláson vesznek részt. 

Információ: Vasné Irén 06-70-3608034

Szervezők: Móra Ferenc Művelődésiház és Könyvtár Albertirsa, Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár,  Ceglédberceli Német 

Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület,  Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér,  Csemői Helytörténeti Gyűjtemény

ARS SACRA FESZTIVÁL
2020.09.12.-20.

A Csemői Katolikus Közösség és a Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér szervezésében:

A Csemői Katolikus templomban, szeptember 13-án, vasárnap 17 órától

• SOMOS GYULA FESTŐMŰVÉSZ, akadémiai tanár kamarakiállítása

• SABROSA ACUSTICA ÉNEK-GITÁR DUÓ (Farkas Judit ének, Olgyay Gergő gitár) koncertje

Közreműködők: a CVK IRODALOMBARÁTOK KÖRÉNEK TAGJAI: Farkas Rudolfné, Korondi Miklós, Korondi 

Rózsa, Obrácz-Nagy Ágnes

A Cegléd-Újvárosi, Csemői Református Egyházközség és a Csemői Községi Könyvtár és 

Közösségi Színtér szervezésében:

A Csemői Református templomban, szeptember 18-án, pénteken 17:30 órától

• ECSEDI PÉTER ÉNEKMŰVÉSZ koncertje

• TRIANON 100 kiállítás

Információ:06-70-3608034 (Vas Tiborné)

XIII. CSEMŐI ÉJSZAKAI BÁTORSÁGPRÓBA

Helyszín: Csemő, Putrisarki Erdő

Gyülekező ideje és helye: 19.00 órától, a csemői Sportcentrumban, Csemő, Ceglédi út (benzinkút mellett)

Az elemlámpádat, az éles elmédet és a bátorságodat ne felejtsd otthon!
A PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES.

A programon résztvevők számára az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében hatályos 

előírások betartása kötelező! Információ :  06-70-360-8034 VAS TIBORNÉ

2020. szeptember 4-én, pénteken 20 órától
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- Először is hagy mutassam be beszélgetőtársamat: Förhéczné Bartha Melindát, aki tősgyökeres csemői, a Csemői Ladányi Mihály 
Általános Iskola magyartanára, az egri Eszterházy Károly Egyetem munkatársa, a Komplex Alapprogram logika alprogrami 
tanárképzője, nyelvtan tankönyvek bírálója és az új Nemzeti Alaptantervhez készített ötödikes OH-MNY05TB Magyar nyelv és 
kommunikáció tankönyv (NT-1135/T helyébe lépett) OH-MIR05TA Irodalom 5.  (FI-501020501/1 helyébe lépett) tankönyv szerzője.
-Köszönöm a bemutatást!
-Mi vezetett a sikerhez?
-Számos szakmai konferencián részt veszek, így 2012-ben nem lepett meg, hogy felkértek a Széplaki Erzsébet által írt nyelvtan 
tankönyvcsalád bírálására. Az együttműködésnek köszönhetően korszerűsödtek már akkor a nyelvtan tankönyvek.
Két éve iskolánk csatlakozott az Élménysuli programhoz, mára ennek a címnek a birtokosa is. Számos bemutató órát, foglalkozást 
tartottunk az új módszerekkel. A legelső alkalmak egyikén az egyetemről jött szakmai támogató felfigyelt a munkámra és ennek 
köszönhetően felajánlották, hogy lenne-e kedvem a programban tanárképzőként részt venni? Megilletődve, ám boldogan 
mondtam igent. Mára már több száz kolléga végezte el sikeresen a logika alprogrami kurzusokat a vezetésemmel. A Komplex 
Alapprogram I. Nemzetközi Konferenciáján, Egerben, a logika workshop megtartására is felkértek. Akkoriban az egyetem látta el 
a tankönyvfejlesztési feladatokat, így a logika programon keresztül betekinthettem ebbe a tevékenységbe. Tagja vagyok a Kárpát-
medencei Magyartanárok Szövetségének, ahol számos szakmai módszertani munkában vettem részt, így bár nagyon meglepett a 
felkérés, de örömmel mondtam igent Takaró Mihály tanár úrnak, hogy legyek az új Nemzeti Alaptanterv magyar nyelv és irodalom 
tananyagfejlesztője. Így lettem a szerzője az ötödikes Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv és az  Irodalom 5.   tankönyvnek.
-Milyen újdonságok vannak ezekben a könyvekben?
-Gyerekközpontúak, a törzsanyag az ország összes tanulója számára konkrét és azonos, a korábbi tantervben foglaltakhoz képest 
kevesebb, időben elsajátitható. Az irodalomban megjelent egy új témakör: család, otthon, nemzet címmel, a nyelvtan tankönyv pedig 
a grammatikáról (nyelvtani szabályok) a szövegértésre helyezi a hangsúlyt. A játékosság hatja át. A tankönyvek a tankönyvkatalogus.
hu oldalon letölthetők, szeptemberben pedig iskolánk diákjai ezekből fognak tanulni.

CSEMŐBŐL INDULÓ SIKER
EGY ÖRÖMTELI INTERJÚ ÚJ TANKÖNYVEK SZÜLETÉSE KAPCSÁN

“Példámmal szeretném igazolni, hogy egy kis faluból, annak iskolájából is bármekkora 

célt el lehet érni, ha az embernek van elképzelése, akarata, hite és kitartása.”

-Mi volt a legnehezebb a feladat elvégzésében?
-A határidő betartása. Tavasz közepére kellett elkészülni. Nehézség volt, hogy a lecserélt 
tankönyvek struktúrájába és oldalszámába bele kellett férni, illetve olyan feladatokat is bele 
kellett szerkeszteni, ami a munkafüzeteket pótolja a 2020/21-es tanévben.
-Mi volt a legörömtelibb a munkában?
-Az a megerősítés és elismerés, amit a lektorálás alatt kaptam, és az a jó érzés, hogy nemcsak a 
csemői gyerekek tanulmányához járulhatok hozzá, hanem az egész országéhoz.
-Mi segített ezeknek a sikereknek az elérésében?
-Legelőször szüleimnek, családomnak mondok köszönetet. Édesanyám példája, nevelése 
meghatározó volt pályám alakulásában.
Sokat köszönhetek csemői tanáraimnak, akik közül többnek később munkatársa lettem. Iskolám 
régi és új vezetése is támogatta és támogatja innovatív törekvéseimet. De legnagyszerűbb 
inspirálóim a tanítványaim, akikért és akik miatt szakmai önművelésem a legfontosabb.
-Milyen üzenete van az olvasóknak?
-Példámmal szeretném igazolni, hogy egy kis faluból, annak iskolájából is bármekkora célt el 
lehet érni, ha az embernek van elképzelése, akarata, hite és kitartása.
- Köszönöm a beszélgetést!

Sz.Z.
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„BALLAGNAK A NAGYOK – 
VAJON HOVÁ MENNEK, MIÉRT HAGYNAK ITT MINKET, MEG 
EZT A GYÖNYÖRŰ KERTET?.....”
Május utolsó hetei az óvodában minden évben úgy zajlanak, hogy izgalommal készülünk az év egyik legszebb és egyben legmeghatóbb 

ünnepségére, a ballagásra, mikor a három-négy évet nevelt „kincseinket” útjukra bocsátjuk további sikereik reményében. Az 

idei nevelési év hirtelen és váratlanul befejeződött márciusban, így nem volt lehetőségünk ballagó nagycsoportosainkkal átélni 

a készülődés izgalmait, megható pillanatait. Azt viszont szerettük volna, ha velük is lezárhatjuk együtt töltött óvodás éveinket, 

elbúcsúzva és köszönetet mondva szüleiknek is megtisztelő bizalmukért!

Az idei nevelési évben 55 nagycsoportos hagyta el óvodai csoportjában, öltözőjében a megszokott helyét.

Név szerint:

Andrus Panna  

Belányi Zoltán Kálmán 

Bódi Brendon Pál 

Cseh Lóránt István

Csőke Dominik

Danó Dávid  

Dinya Imre Gábor

Dudás István Zoltán

Dudás Regina Mónika  

Eged Olivér 

Farkas Lejla Liliána

Farkas Milán Bendegúz

Fazekas Szilárd   

Fekete Dorina 

Fityó Maja Zoé

Fóti László Roland 

Gesztesi Milán  

Horváth Tifani Jázmin 

Hörömpő Gréta  

Hörömpő László   

Jakab Heléna Barbara  

Kis Hanna Flóra   

Kiss Sándor Milán 

Kovács Nóra Gabriella 

Kovács Petra Csenge  

Kovács Roland Péter 

Kozák Lionel   

Kozák Lorena  

Lakatos Zsolt Géza 

Mekes Hanna Léna 

Mészáros Boldizsár 

Bendegúz 

Mizser Barbara   

Nagy Antal László   

Németh Ibolya Virág 

Németh Ramóna  

Oldal Luca Maja  

Pákozdi János  

Pálfi Dávid  

Pap Noel Ervin   

Pintér Petra Vivien 

Polyák Dorottya Irén 

Rafael Lajos Dávid  

Rákosi Zalán  

Ribár Noémi Klaudia 

Rózsa Enikő Szonja  

Simon Tamás Roland  

Szabó Dorka

Szemerédi Lili  

Szentpéteri Emília  

Szondi Antal László 

Tóth Antónia   

Tunkli Imola Mária  

Uri-Kovács Zétény  

Utassy Marcell   

Várkonyi Jázmin  

Kívánunk Nektek sok sikert az iskolában, vigyázzatok magatokra, fogadjatok szót szüleiteknek, a tanító néniknek, és tanuljatok 

szorgalmasan! Hiányozni fogtok! 

                                                                                                                                                       Erdélyi Krisztina
                                                                                                                                             intézményvezető
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Szolgáltatások

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)

JÚLIUSI RENDEZVÉNYEK

Júliusban a Turul íjász szakosztály Ceglédbercelen 

volt versenyen, eredmények:

Senior kategória: I. Gáspár János, III. Kis György

Felnőtt férfi vadász reflex kategória: I. Illés Gergő

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

Fiú gyermek kategória: I. Kovács Tamás
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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 van. Azonnal birtokba vehető. Irányár: 

850.000,- Ft

Kis Kata/Tündéringatlan

06 30 529 3791

SZÁNTÓ ELADÓ

Cegléden 8485 m2-es szántó eladó. Ár: 990.000 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
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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.

Iskola táskák, óvodás 

táskák, torna zsákok 

már megérkeztek.

Minden táska mellé 

ajándék jár!

Piros torna nadrág, 

fehér póló, kék torna 

nadrág, fehér torna 

zokni. Széles válasz-

tékban kapható!!

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

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 
Tiszta szívből köszönjük azt a segítőkészséget, amit a ladánybenei Baranyi 
Sütő-, Vendéglátóipari  Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Mozgóboltjában 
dolgozó  HETÉNYI FERENC tanúsított a koronavírus járvány miatti korlá-
tozások alatt. Sok-sok, zöldhalmi család, idős ember életét megkönnyítette az 
a szolgálatkészség, ahogy alkalomról alkalomra reagált a vásárlói igényekre a 
mozgóbolt. A hálás zöldhalmi lakosok nevében: Szőkéné Klárika, Bolcsek dülő
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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:

Dr. Horváth Zsófia 2020. augusztus 
1-től, augusztus 31-ig szabadságon van. 
Helyettesíti Dr. Takács Róbert a saját 

rendelési idejében

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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