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A 2020. év sokak, sokunk számára a bizonytalanság éve volt. A koronavírus beszivárgott életünkbe, és 
vele együtt a szorongás, a félelem is mindennapjaink részévé vált. Meddig tart még ez az egész? Lesz-e munkám? 

Mi lesz velem, a családommal, ha megbetegszem? Tudunk-e találkozni, együtt ünnepelni szeretteinkkel? 
Ma már biztos: ez az advent, ez a karácsony más lesz, mint a többi. Nincsenek karácsonyi vásárok, munkahelyi összejövetelek, 

óvodai, iskolai ünnepségek. 
A kényszerű leállás azonban lehetőség is.  Lehetőség, hogy tényleg megéljük az ünnepi várakozást, a rohangálás és stressz helyett 
azt a lelassulást, amire lelkünk mélyén talán mindig is vágytunk az ünnepek közeledtével, csak sosem tettük meg. Most nincs 
választásunk. 

Használjuk a kényszerpihenőt arra, hogy erőt merítsünk, lélekben töltekezzünk, testben pihenjünk, feldolgozzuk ennek a rendkívüli 
évnek a történéseit. Töltsünk több tartalmas időt szeretteinkkel, fejezzük ki érzéseinket törődésünket azok felé is, akik fizikailag 
nem lehetnek velünk.
Az üzenet nem változott:  Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Békés Karácsonyt kívánok mindenkinek!

KEDVES CSEMŐIEK!

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is folytatja a 2015-ben megkezdett ajándékozási 
akcióját, melynek során közvetlenül és közvetve több ezer fő részére tud - valamilyen formában – karácsony 

ünnepére ajándékot nyújtani. Lassan eltelik egy nem szokványos év, köszönöm a Képviselők egyhangú támogatását, 
mellyel minden nehézségünk mellett tudunk támogatást adni.     
A 2020. évben a szociális költséghelyen lévő maradványt kiegészítettük az általános tartalékból, így: 
- az összes 18 év alatti, csemői állandó lakóhelyű és tartózkodási helyű gyermek számára karácsonyra 8.000.- Ft összegű 
gyermekvédelmi támogatást tudunk folyósítani,
- a 64,5 év feletti nyugdíjasoknak karácsonyi édességcsomagot állítottunk össze,
- 300 család részére tartós élelmiszercsomagot készítettünk,
- az egészségkárosodottak támogatásában (EGYT) részesülők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők, 
továbbá az időskorúak járadékában részesülők számára 15.000.-Ft pénzbeli támogatást visz házhoz a posta december második 
felében
Szeretnénk az idén is sokaknak örömet szerezni. Fogadják tőlünk az ajándékokat szeretettel.
A hivatal munkatársai még az ünnepek előtt gondoskodnak az ajándékok kiszállításáról.
Békés karácsonyt kívánunk!  

  Dr. Lakos Roland 

                      polgármester 

ADNI IDÉN IS JÓ! 
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TÁJÉKOZTATÓ CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS 
INTÉZMÉNYEI 2020. NOVEMBER 16-TÓL ÉRVÉNYES 
MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 
A miniszterelnök úr  arról tett bejelentést, hogy a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel november 11-től - egyelőre 

30 napig – komoly korlátozó intézkedéseket vezetnek be: többek között kijárási tilalommal, a rendezvények tartásának tilalmával. 

Bezárnak a stadionok, a fitnesztermek, a színházak és a múzeumok, és részben ismét digitális oktatás lesz.  

A veszélyhelyzet kihirdetésével és a különleges jogrend bevezetésével ismételten alkalmazni kell a katasztrófavédelmi törvény 

sajátos irányítási szabályait is: nevezetesen azt, hogy a Képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Helyben is mindent meg kell tennünk, hogy a lehető legkisebb mértékben érintse településünket a járvány. 

Mindannyiunk biztonságának növelése érdekében az alábbiakat rendelem el:   

 

• November 16-tól a Csemői Polgármesteri Hivatalban is visszatérünk a korlátozott ügyfélfogadásra, a tavasszal megismert 

csökkentett nyitva tartási idővel tudjuk fogadni az ügyfeleket. A Csemői Hírmondóban és a települési weboldalon is olvasható 

telefonos és e-mailes elérhetőségen is állunk ügyfeleink rendelkezésére. Elmaradnak – visszavonásig - a polgármesteri és a 

jegyzői fogadóórák. A Csemői Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről Jegyző Asszony külön tájékoztatót ad ki.   A Pest 

Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának az ügysegédi ügyfélfogadást átmenetileg SZÜNETELTETI.    

• November 16-tól a Csemői Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér határozatlan időre – visszavonásig – szintén korlátozottan  

tart nyitva: kedden és csütörtökön 13.00 – 17.00 óráig, szombaton 9.00 – 12.00 óráig. A színtér vezetője telefonon (06-70 360-

8034) és e-mailon (csemoikonyvtar@gmail.com) az ügyfelek rendelkezésére áll. 

• November 11-től határozatlan időre – visszavonásig – nem látogathatóak a községi játszó- és közösségi terek. Lezárjuk az Öko-

centrum udvari részét, a zöldhalmi Tájháznál és a Közösségi háznál lévő játszó- és sporttereket – kérem ezeket ne használják! 

• November 11-tól a Csemői Sportcentrum határozatlan időre – visszavonásig – ZÁRVA TART. A Sportcentrumban kamerarendszer 

működik, a rendelkezés megsértőivel szemben eljárást indítunk.

  Dr. Lakos Roland 

                      polgármester 

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.

Fogadják és használják olyan örömmel, amekkora szeretettel 

mi készítettük!

Kérem, hogy továbbra is hiteles hírforrásból 

tájékozódjanak és folyamatosan kísérjék 

figyelemmel a  hivatalos kormányzati 

tájékoztató oldalt (https://koronavirus.gov.hu), 

valamint az önkormányzat internetes (települési web-, 

és közösségi oldalakon közzétett) közleményeit. 

Nyomatékosan kérem, hogy aki csak teheti, MARADJON 

OTTHON! 

Dr. Lakos Roland 

polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSRŐL A 
VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

A veszélyhelyzet fennállása alatt az anyakönyvi ügyek intézéséről az alábbi tájékoztatást adom:

A személyes megjelenés az alábbi eljárások lefolytatásához szükséges:

• házasságkötési szándék bejelentése, 

• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,

• elhalálozás anyakönyvvezése,

• születés anyakönyvvezése

Kérjük, hogy házasságkötési szándék bejelentése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele és születés anyakönyvezése 

esetében a jegyzo@csemo.hu e-mail címen, vagy a  06-30-520-40-98 telefonszámon, elhalálozás anyakönyvvezése esetén pedig az 

aljegyzo@csemo.hu e-mail címen, vagy a 06-70 340-60 86 telefonszámon foglaljanak időpontot.

Anyakönyvi kivonat kiállítására irányuló kérelem esetén a személyes megjelenés nem indokolt. A szükséges formanyomtatvány 

kitöltése, és hivatalunkhoz történő eljuttatása érdekében telefonon egyeztessen az ügyintézővel, az anyakönyvi kivonatokat postai 

úton küldjük meg ügyfeleink részére.

A házasságkötésre vonatkozó szabályok:

A házasságkötésen részt vevők mindegyike szájmaszkot köteles viselni a szertartás alatt.

A fizikai kontaktusok (gratulációk, pezsgőzés, kézfogás) elmaradnak.

A házasságkötés maximum ideje 10 perc, a szertartást követően kérjük a házasságkötő terem és Hivatal épületének elhagyását.

A már korábban bejelentkezett pároknak lehetőségük van lemondani, vagy későbbi időpontra halasztani házasságkötésüket. Ilyen 

irányú szándékukat a jegyzo@csemo.hu e-mail címen, vagy a  06-30-520-40-98 telefonszámon jelezhetik.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. november és december hónapokra az időpontok telítettsége miatt, házasságkötésre történő 

bejelentkezést nem tudunk fogadni!

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele esetében kérjük, hogy kizárólag a nyilatkozatot tévő szülők jelenjenek meg.

Kérjük, hogy akik gyermekük születését 2020. december hónapra, illetve 2021. január, február hónapra várják, haladéktalanul 

foglaljanak időpontot!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, amennyiben a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére a gyermek születését megelőzően 

bármely okból nem kerül sor, az később, a már megszületett gyermekre is megtehető.

 Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

                                                                                         dr. Kovács Tímea

                                                                                          jegyző
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POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK 
KORLÁTOZÁSA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország kormányának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú és a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló többször módosított 431/2020. (IX. 18.) számú rendelete alapján 

a Csemői Polgármesteri Hivatal 2020. november 16. napjától korlátozott ügyfélfogadást tart, és az ügyintézés tekintetében az alábbi 

intézkedéseket vezeti be:

Személyes ügyintézésre 2020. november 16. napjától kizárólag

kedden 8-10 óráig és csütörtökön 13-15 óráig van lehetőség.

Kérjük, hogy kérelmeiket, beadványaikat elsősorban írott formában, a Hivatal főbejárata mellett kihelyezett gyűjtőládában helyezzék 

el, valamint elektronikus és postai úton juttassák el a Polgármesteri Hivatalnak. Az aktuális nyomtatványok megtalálhatók a 

Csemői Hírmondóban, az önkormányzat hivatalos honlapjáról letölthetőek, illetve idős, mozgásukban korlátozott személyek a 

tanyagondnoktól is igényelhetik azokat.

 

Kérjük, hogy személyesen, előre egyeztetett időpontban,  halaszthatatlan, indokolt és/vagy olyan ügyekben keressék fel a hivatalt, 

ahol a személyes megjelenés a jogszabály szerint kötelező (pl. egyes anyakönyvi ügyek).

Kérjük ügyfeleinket, hogy személyes megjelenés előtt telefonon keresztül keressék meg az illetékes ügyintézőt, aki az üggyel 

kapcsolatban részletes felvilágosítást tud adni, és csak feltétlenül indokolt esetben hívja be az ügyfelet, időpontra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyfélfogadáson kizárólag a szájat és az orrot eltaka-ró maszk viselése, 1,5 méter védőtávolság 

megtartása, valamint a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítő használata mellett vehetnek részt. A Polgármesteri Hivatal folyosólyán 

egyszerre legfeljebb két ember tartózkodhat, az ügyintézőnhöz kizárólag hívást követően, egyszerre csak egy ügyfél léphet be, az 

ügyintézővel egy helyiségben csak egy ügyfél tartózkodhat. 

Figyelem! A maszkot az épületben való tartózkodásuk teljes időtartama alatt viselniük kell!

A Hivatalban az ügyintézés folyamatos, a veszélyhelyzetben is törekszünk feladataink maradéktalan ellátására.

Időpont egyeztetés, tájékoztatás kérése, észrevételeik megtétele, esetleges telefonos ügyintézés céljából, hétfőtől-péntekig a 

Polgármesteri Hivatal valamennyi ügyintézője az ismert telefonszámokon elérhető:  

dr. Kovács Tímea jegyző (06-30) 520-4098; jegyzo@csemo.hu

Nagy Erika aljegyző  06-53 392-001/114 ; (06-70) 340-6086; aljegyzo@csemo.hu

Bezzeg Szilvia – pénzügy 06-53 392-001/107; konyveles@csemo.hu

Benke Józsefné – adóügyek 06-53 392-001/109; ado@csemo.hu

Erdélyi Mónika - pénztár 06-53 392-001/104; gazdalkodas@csemo.hu

Király Józsefné - szociális ügyek 06-53 392-001/106 hivatal@csemo.hu

                                                                                          dr. Kovács Tímea

                                                                                         jegyző
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FELHÍVÁS
A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a következő 

módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

• Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség 

• Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát. 

• Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel!

• Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” 

távolságot!

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

• Hatósági, aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek  06 53/511-488, cegled.hatosag@pest.gov.hu

• Szociális ügyek 06 53/ 511-461, cegled.hatosag@pest.gov.hu

• Gyámügy (Cegléd) 06 30/277-3070 cegled.gyam@pest.gov.hu

• Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügy 06 53/311-929, 06 20/556 – 4077 

cegled-elelmiszer@pest.gov.hu

Népegészségügy 06 53/311-153, 06 53/312-488, 06 20/240-4176 cegled.nepeu@pest.gov.hu

• Családvédelmi Szolgálat 06 20/236-4013 cegled.nepeu@pest.gov.hu

• Információ-időpont kérés  06 53/314-710 101-es mellék, 06 20/243-0732 cegled.foglalkoztatas@pest.gov.hu

• Közvetítési ügyek 06 20/242-9801

További információk:

www.kormanyhivatal.hu

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
OKTÓBERBEN  is 4 pénteken, 4 helyszínen van lehetőség kommunális hulladék leadására –  KIZÁRÓLAG A CSEMŐI 

LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkezők számára!  

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

• NOVEMBER 27-én, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• DECEMBER 4-én, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• DECEMBER 11-én, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• DECEMBER 18-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!  
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NYERT A FALUHÁZ PROJEKT!
49.530.017.-Ft-ot nyertünk a Magyar Falu Program keretén a hivatal 

épületegyüttesének bővítésére.

Elkészülhet a jövő évben egy 235 négyzetméteres új, 

könnyűszerkezetes felépítmény az udvarban a könyvtár és piac 

épületei között.

A jelenlegi árnyékoló fedést áttelepítve megmarad a piac-rész; a 

Petőfi utcai fronton a kialakult faluképhez illeszkedő takarással.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

Egy régi álom valósulhat meg!

Csemőben nincs csarnok, nincs művelődési ház és ez a pályázati 

siker segít bennünket ahhoz, hogy a kultúra, a sport és a közösségi rendezvények fedett helyszínt kaphassanak.  

Nem pont így akartuk, de nagyon örülünk, hogy ennyi is sikerült, hiszen az elmúlt években semmilyen pályázati lehetőség nem 

volt.

Az elképzeléseinket jelentős mértékben szűkítette az is, hogy korlátozott összeg állhatott kizárólag rendelkezésre a teljes 

kivitelezéshez.

Köszönöm a projekt előkészítésében részt vett kollégáknak és a tervezőknek a munkáját!

Dr. Lakos Roland 

  polgármester 

ÜNNEPI MISEREND TERVEZET A 
CSEMŐI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Ünnepi miserend tervezet a csemői katolikus templomban

• December 24-én 22 órakor „éjféli mise”

• December 25-én 11 órakor karácsonyi ünnepi mise

• December 26-án 11 órakor karácsonyi ünnepi mise

• December 31-én 16 órakor év végi hálaadás.

Az ünnepi szentmisék megtartása alapvetően a koronavírussal kapcsolatos 

korlátozásoktól függ. Amennyiben ezeket az időpontokat valamilyen korlátozás 

érinti, a szentmisék elmaradnak.

FREE WIFI

Szt. István út, buszmegálló  •   Sportcentrum   •  Zöldhalmi orvosi rendelő   •   Zöldhalmi Iskola dűlő 
buszmegálló  •  Vett út, 12. bolt   •  Hét vezér tér  •  Templom tér • Hantházi bolt

Az alábbi helyszíneken kapcsolódhat a “Csemo Free Internet” hálózatra: 
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 11. 

napján tartotta soros ülését.

Az első napirendi pont keretében Dr. Lakos Roland polgármester 
tájékoztatta a Képviselő-testületet a két ülés között történt eseményekről. 
Elmondta, hogy a Magyar Falu Programban a Polgármesteri Hivatal bővítésére 
benyújtott pályázat nyert, így megépülhet egy 235 m2-es csarnok. 

Elmondta, hogy a szociális célú tűzifa beszerzésére benyújtott pályázat 
keretében 363 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására adott támogatást a 
Belügyminisztérium.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Földi László országgyűlési 
képviselő úr ismételten ígéretet tett a Csemő – Cegléd kerékpárút VEKOP 
támogatásból történő megvalósítására. 

Tájékoztatta a testületet, hogy megtörtént az óvoda előtti fák, illetve 
folyamatban van a temető felé vezető úton levő fasorban kipusztult fák pótlása.

A második és harmadik napirendi pont keretében a Képviselő-testület 
elfogadta a költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és az 
önkormányzat 2020. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

A negyedik napirendi pont keretében a Képviselő-testület elfogadta a 2021. 
évi belső ellenőrzési tervet.

Ötödik napirendi pontként a Képviselő-testület megalkotta a szociális célú 
tüzelőanyag támogatás felhasználásáról szóló rendeletet.

A hatodik napirendi pont keretében a Képviselő-testület döntött a szociális 
költséghely felhasználásáról. 

A hetedik napirendi pont keretében a Képviselő-testület elfogadta a 
szociális költséghely előirányzatának felhasználásáról szóló javaslatot. 

Nyolcadik napirendi pont keretében a Képviselő-testület elbírálta a 
„Csemői Fészek” lakásfelújítási támogatásra benyújtott pályázatokat. 

A  kilencedik napirendi  pont   keretében Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálására került sor.

A tizedik napirendi pont keretében a Képviselő-testület kitűzte a 2020. évi 
közmeghallgatás időpontját.

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

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 a veszélyhelyzet megszűnését követően 
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
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ELMARAD A KÖZMEGHALLGATÁS 
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az elrendelt veszélyhelyzetben a 2020. 
december 16-ára meghirdetett közmeghallgatás nem kerül megtartásra! 
Bárki, akinek véleménye, észrevétele, kérdése lett volna az megteheti a hivatal@csemo.
hu vagy a polgarmester@csemo.hu e-mail címre – jelen helyzetben elektronikusan 
állunk a lakosság rendelkezésére.     
Mindenki megértését köszönjük!

                  Dr. Lakos Roland 
                      polgármester 

KÉPVISELŐK
ELÉRHETŐSÉGEI

Dr. Lakos Roland
polgármester
06 70 600 3844

polgarmester@csemo.hu

Bögös István
alpolgármester
06 20 236 1624

csbogos@gmail.com

Dr. Kárpáti László
képviselő
06 20 934 1276

karpatidr@t-online.hu

Dr. Lakatosné Bakonyi
Magdolna Katalin
képviselő
06 20 594 3258

dr.lakatosne@gmail.com

Gáspár János
képviselő
06 30 419 8622

gasparjanos59@gmail.com

Labát Ferenc
képviselő
06 30 905 5910

csemovizkft@gmail.com

Turcsán István
képviselő
06 30 459 6443 

 
POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRÁK

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

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

ÜNNEPI MUNKAREND A HIVATALBAN 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ünnepek alatt a Csemői Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadása és nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
2020. december 1. és 18-a között a Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzet idejére 
kihirdetett rend szerint működik, azaz ügyfélfogadás keddi napokon 8.00 és 10.00 óra 
között, csütörtöki napokon 13.00 és 15.00 óra között van.

A hivatal 2020. december 21. és 2020. január 01. között zárva tart. Kérjük, hogy ügyeik 
intézését a fentiek figyelembe vételével tervezzék!

A Polgármesteri Hivatal dolgozói minden csemői lakosnak meghitt, békés Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánnak!

Dr. Kovács Tímea 
jegyző

LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTŐOLAJ 
GYŰJTÉS
December elsejétől lehetőség van használt sütőolaj 
és zsíradék ingyenes leadására az önkormányzat 
udvarán erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe, a 
hivatal udvar nyitvatartási idejében, 7.00-17.00 óra 
között.  
Használják az óvoda bejáratával szembeni nagykaput 
a közlekedésre. 
A használt sütőolajat és zsiradékot az eredeti 
csomagolásban vagy befőttes üvegben lehet a 
gyűjtőbe helyezni. 

Dr. Lakos Roland 
polgármester  
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2020 NOVEMBER

Születések

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

Ancsó Melinda és Szabó  Tamás:  Nimród  2020.11.05 Fenyvesi d.

Deák Gabriella és Brindzik Gábor :Rebeka 2020.11.10 Ceglédi u.

Kiss Leila és Dudás István : Krisztián 2020. 11.10. Lángi d.

Tóth Patrícia és Pásztory Tamás: Aletta 2020.11.12. Dezső d.

Török Ildikó és Németh Ádám : Lucsiánó Ádám 2020.11.22. 6.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:

•    Jelen pandémiás helyzetben a főépítészi fogadóóra határozatlan 

ideig szünetel.

•    A foepitesz.csemo@gmail.com e-mail címre küldött, az

építésüggyel összefüggő kérdésekre e-mailen 8 napon belül válasz 

érkezik a főépítésztől.

•    Településképi szakmai konzultációra időpont kérhető

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

postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2713 Csemő, Petőfi

u. 1.).

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan

pontos címét (utca/dűlő, házszám, helyrajzi szám) és a

tervezett építési tevékenységet. A konzultáció során a főépítész ismerteti 

az építési tevékenységgel érintett ingatlannal kapcsolatos településképi 

követelményeket és a helyi építési szabályzat előírásait. A konzultációról 

írásos emlékeztető készül.

A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyeknek
INGYENES! 

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
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EBOLTÁS 2020
Ennek az évnek a mindennapjai egy korábban még nem ismert 
vírussal szembeni védekezéssel teltek, amely jelentős hatást 
gyakorolt minden megszokott dolgunkra. Szeretnék egy évzárás 
előtti összefoglalást adni a veszettség elleni védekezés állásáról. 
Mivel településünkön már évek óta nincs összevezetéses 
oltás, ezért a COVID korlátozások az ebek oltását lényegileg 
nem érintették. Köszönet azoknak az állattartóknak, akik a 
veszélyhelyzet ellenére a rendelőben, vagy a kutya tartási 
helyén a védőoltást beadatták kedvencüknek.
Szokatlanul magas azonban a kutyáknak a száma (mintegy 
140 db), amellyel nem jelentkeztek oltásra, elhullását, 
elajándékozást nem jelezték a tulajdonosok.
A járványhelyzet miatt nagyobb időközökkel küldtem ki az 
érintetteknek az emlékeztető leveleket, sok esetben maradtak 
ezek reakció nélkül. 
Kérem mindazokat, akiknek a kutyája az ez évi veszettség elleni 
oltását még nem kapta meg, keressenek a rendelési időben, 
vagy hívjanak a 06209341276 telefonszámon.

Telefonszám-változás
Értesítem az állattartókat, hogy a vezetékes telefonszámom 
technikai okok miatt megváltozott. Ha valaki vezetékes 
telefonon kíván hívni (este, vagy kora reggel) a 592-018-as 
számot hívja!

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres, 
Boldog Új Évet kívánok Csemő község minden 
lakójának: Dr. Kárpáti László

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini 
Bölcsőde, valamint a Gyermekünkért 
Alapítvány nevében egészségben 
gazdag, békés ünnepeket és új évet 
kívánunk 
Mindenkinek!

Erdélyi Krisztina   és
  Lendérné Godó Márta

11
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Halloween-i maszk- és plakát versenyt 

hirdetett a Ladányi Mihály Általános Iskola a 

“Tök jó hét” keretében október végén.

A kiemelkedő munkájukért díjazott tanulók:

Szentpáli Anna 5.b

Határ Cintia 6.b

Dabis Sándor 6.b

Hornyák Richárd 6.b

Kiss Alexandra 7.a

Szabó Cintia 7.a

László Tamás 7.a

Lengyel István 7. b

Berek Karolina 8. a

Beniczki Dominik 8.a

Hörömpő Bianka 8.b

valamint a 7.a osztály közös plakátja.

Soós Adél

HALLOWEEN-I MASZK- ÉS PLAKÁT VERSENY

November 11. Szent Márton nevéhez kapcsolódó ünnepnap.

Iskolánkban is megemlékeztünk erről a napról. Évek óta hagyomány, hogy Márton 

napkor az alsó tagozatos gyermekek számára vetélkedőt szervezünk. Idén a 

tornateremben rendezett sorversenyeken és ügyességi játékokban mérhették össze 

ügyességüket, gyorsaságukat, koncentrációjukat a gyerekek. A játékokat minden alsós 

osztály kipróbálta. A vetélkedő nagyon jó hangulatban zajlott.

Emellett az alsós gyermekek által rajz- és technika órán elkészített libákból kiállítást 

is rendeztünk. Ezáltal a tanulóknak lehetőségük nyílt arra, hogy egymás alkotásait is 

megcsodálhassák.

MÁRTON-NAP AZ ISKOLÁBAN

Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy minden évben november végén kiállítást 

rendezünk az ősszel készült munkadarabokból. Ez a program a napközis csoportok 

kezdeményezésére jött létre, de mostanra az alsós osztályok is csatlakoztak hozzánk. 

A gyerekek nagyon örülnek, hogy láthatják más osztályok tanulóinak munkáit, mi 

pedagógusok pedig ötletet meríthetünk a felsorakoztatott technikákból. Köszönöm 

Kollégáimnak a felkészítést, a Gyerekeknek pedig a szebbnél szebb munkákat.

  Adlerné Boldog Katalin

   napközis munkaközösség vezető

ŐSZI KIÁLLÍTÁS
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Az Európai Hulladékcsökkentési Hét (2020. november 21-29.) 

arra ösztönöz minket, gondoljuk át, miként tudjuk a hulladékunk 

mennyiségét csökkenteni, a feleslegessé vált dolgokat újra felhasználni, 

újrahasznosítani. 

Idén 12. alkalommal valósul meg az Európai Hulladékcsökkentési Hét, a 

hulladék keletkezésének megelőzését célzó legnagyobb európai kampány.

A programban való részvételt kiemelten fontosnak tartottuk, ezért 

csatlakozott iskolánk ehhez az ökobarát kezdeményezéshez.

Célkitűzésünk volt, kihasználni ezt az egy hetet arra, hogy fokozottan 

felhívjuk a figyelmet a környezetünk védelmére. Az aulában kiállítást 

szerveztünk az osztályok, az alprogramok és a napközis csoportok 

alkotásaiból. A technikát és a felhasználható anyagokat tetszés szerint 

szabadon választhatták a gyerekek. Nagy örömünkre szebbnél szebb és 

nagyon ötletes alkotások születtek. Az újrahasznosítható anyagok kavalkádját sikerült felsorakoztatni. Fantasztikus munkadarabok 

készültek, többek közt pl. tojástartókból, CD lemezekből, WC papír gurigákból, flakonokból, konzerves dobozokból, kupakokból, 

pisztáciahéjból, kartontobozokból. Köszönöm a sok szép alkotást a gyerekeknek és az őket segítő kollégáknak!

          Kalmár Tiborné

ÖKO PROGRAM AZ 
ISKOLÁNKBAN

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer 
Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,

S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol
Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra 
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
 És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!

JUHÁSZ GYULA: Trianon
Az összetartozás éve:2020



2020. december30. évfolyam 12. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

CSEMŐI PALOTÁS SPORTEGYESÜLET

KEDVES CSEMŐI LAKOSOK!

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

piactéren!  Tóth Lajosék                

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

kivágva eladó. 06-30-209-2178 hétköznap 

15 órától, hétvégén egész nap hívható.

Normand, ezüst, colorádó, szerb luc. 

Kiültethető méretekben is. 

2.000.-Ft-tól 10.000.-Ft-ig. 

Huszár Sándor (06-30) 547-5323

                           (06-50) 392-024 

Egyesület elnöke: Pólya Miklósné

(telefon: 20-355-8127)

Egyesület titkára: dr. Lakos Roland

Vezetőségi tag: Székely István

(telefon: 53-392-084)

SZAKOSZTÁLYOK EDZÉSI IDEJE:

• MEDIBALL SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 18.30 – 20.00

Péntek: 17.00 – 18.00

Cegléd, Ungvári Miklós JUDO csarnok a Malomtó szélen

Szakosztály vezetője: Huszárné Szigeti Rózsa 

(telefon: 20-418-7523)

Ügyintéző: Szigeti Ferencné 

(telefon:06-30 9839-687)

• TURUL IJÁSZ SZAKOSZTÁLY

Vasárnap: 14.00- 16.00 Csemői

ÖKOCENTRUM

Szakosztály vezetője:

Gáspár János (telefon: 30-419-8622)

• ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY

Kedd: 17.00 órától, Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme

Péntek: 17.00 órától, Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme

Szakosztály vezetője: Palotainé Pozsár Marianna  

(telefon: 30-321-5482)

• ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 16.00-17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Szerda: 16.00 -17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Péntek: 16.00-17.30 Piac melletti épület emeleti terme

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

• SAKK SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 16.00-20.00 Cegléd Művelődési Ház B épülete

Csütörtök: 16.00-20.00 Cegléd Művelődési Ház B épülete

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

• LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY:

Hétfő: 15.00-17.00 Csemő Sportcentrum

Szerda: 15.00-17.00 Csemő Sportcentrum

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

TISZTELT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ!

Induló és meglévő egyéni vállalkozások könyvelését vállalom 

az aktuális jogszabályi változásokat figyelemmel kísérve.

Az egyéni vállalkozás indítása esetén részletes tájékoztatással, 

és az indítással kapcsolatos teljeskörű ügyintézéssel várom!

Keressenek bizalommal! 

Fokti Lászlóné

mérlegképes könyvelő

Telefonszám: 30-2264-561

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondjunk köszönetet mindazoknak, akik 

drága szerettünk HAJDÚ LÁSZLÓ temetésénén részt 

vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
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ELADÓ ZÁRTKERTI 
TELEK
Eladó a Sárik dűlőben (Zöldhalom) 
egy 2432 m2-es, két helyrajzi számú 
zártkerti telek. (Művelés alól kivett.) 
Fúrt kút, villany. Azonnal birtokba 
vehető. Irányár: 850.000,- Ft
Kis Kata/Tündéringatlan
06 30 529 3791

VILLANYBOJLERE MIKOR VOLT 
TISZTÍTVA? 

Ha 3 évnél régebben - keressen! 

Szaktanácsadással és felújított készülékek 

értékesítésével is foglalkozom.

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

SZÁNTÓ ELADÓ
Cegléden 8485 m2-es 

szántó eladó. Ár: 990.000 

Ft  

Kis Kata/

Tündéringatlan  
06 30 529 3791
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DEMAND - 2001 BT

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

Tündi Turi
Vágysz egy új rucira,

gyere be a Tündi turiba.

Idő és pénz spórolása itt

van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,

pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat

hordani ami nem jön

veled szembe, kérd,

hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón

itt megveheted.

Folyamatos 

karácsonyi 

AKCIÓK! 

 
Minden Kedves 

Vásárlómnak 
békés ünnepeket 

kívánok!  

Csemő, Szent István út, 

a régi turi helyén.

H-P: 8:00 - 16:00

Szo: 8:00 - 12:00

DR. BARTHA KLÁRA
ügyvéd

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

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel.

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

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

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

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

• van szüksége,
• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat 

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

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

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

Keressen bizalommal, ha

BETONOSZLOP  
BETONKERÍTÉS

készítése

Paul  Ferenc  

06 70 318 8356 

Paul Norbert  

06 70 342 6913

MARKOLÓ GÉPPEL

vízakna és kerti tó ásása 2m mélységig 

Csemő vonzáskörzetében.

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

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Temetőüzemeltetés

Halottszállítási ügyelet éjjel-nappal

Elérhetőségeink:

06 20 931 1711   •   06 53 317 225

2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32

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

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont egyez-
tetés:

06 20 580 5959

Dr. Kárpáti László
betegvizsgálat
gyógykezelés
védőoltások
műtétek

chip beültetés
kisállat-útlevél
kiállítás

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

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

Szombat:  8:30-10:00

Beteghez hívás egész nap:

06 20 934 1276

FAVÁGÁS

Veszélyes fák gallyazása, 

kivágása. Kosaras autó 

rendelkezésre áll.

Pánczél Mihály

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

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

KUTYAKOZMETIKA

ÁLLATORVOS

FAVÁGÁS

Veszélyes fák kivágása, 

lebontása, darabolása 

alpin technológiával is.

Mucsi András

06 30 340 5032
06 20 535 0735

Az Önkormányzattal szerződött partner.

06 53 707 050 06 30 636 3018

Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, kérje 

ingyenes felmérést és árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Villanyszerelés: 06 30 416 1684

+36 53/ 367-300

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

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

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

GYERMEK HÁZIORVOSI
RENDELÉS,  RENDELŐ:
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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