
CSEMŐI HÍRMONDÓ

2021. január31. évfolyam 1. szám

Csemő Község Önkormányzatának havilapja

A 2020-as esztendő egy évvel ezelőtt olyan varázslatosnak tűnt, már csak az évszám különlegessége okán is. Akkor még nem sejtettük, 
hogy a bizonytalanság, a keserűség és a gond lesz jellemző a mögöttünk hagyott évre. 
Megjósolni nem lehet, hogy milyen lesz a 2021-es esztendő… 
Van egy minden tekintetben kiszámíthatatlan vírus közöttünk. 
Ilyen körülmények között kell egymásra figyelve és vigyázva, együtt továbbmenni a megkezdett úton, és közösen kitalálnunk azt, 
hogyan lehet mindannyiunknak boldogabb éve. Semmiképpen nem újabb konfliktusokra van szükség, hanem a közöttünk lévő 
különbségek megértésére és elfogadására. 
Vírus ide vagy oda… 

Kívánok mindenkinek jó egészséget, türelmet és sikereket az új esztendőben! 
2021-ben is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 

Dr. Lakos Roland 
    polgármester 

KEDVES CSEMŐIEK!
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JANUÁR
Hujber Máté Attila 2020.01.04.
Balogh Joel 2020.01.07.
Katona Kevin Tamás 2020.01.11. 
Ribár Zsombor 2020.01.17.
Csere Zoltán 2020.01.18.
Gál Dávid Győző 2020.01.18.

FEBRUÁR
Deák Nóra 2020.02.11.
Turza Hanna 2020.02.16.
Simon Dominik Noel 2020.02.29.

MÁRCIUS
Mátyás Marcell 2020.03.17.
Pap Benett 2020.03.22.
Sütő István Dominik 2020.03.20.
Kökény Alexandra 2020.03.30.

ÁPRILIS
Rafael Liliána 2020.04.06.

Németh Alex 2020.04.07.

Böndő Zoltán 2020. 04.10.

Kollár Koppány 2020.04.14.

Ribár Pamela Nóra 2020.04.22.

Bagó Balázs 2020.04.24.

MÁJUS
Dudás Katalin 2020.05.04.
Végh János Mihály 2020.05.05.
Stummer Jázmin 2020.05.08.
Lakatos Ketrin Rebeka 2020.05.10.
Dávid Kincső 2020.05.18.
Simon Áron 2020.05.23.
Lendér Hunor Leo 2020.05.24.
Lendér Laura Flóra 2020.05.24.
Fráter-Dobos Lennox 2020.05.27.

JÚNIUS
Tóth Zoltán Zalán 2020.06.16.

Sziklai Emma Hanna 2020.06.26.

Bognár Dávid Imre 2020.06.26.

JÚLIUS
Oldal Anna Lili 2020.07.01.

Bodóczki László István 2020.07.01.

Illés Norbert 2020.07.03.

Háda Dóra 2020.07.04.

Sárközi Zétény 2020.07.09.

Fábián Patrik 2020.07.14.

Kállai Antal János 2020.07.14.

Karai Lilána Anna 2020.07.18.

Farkas Nimród László 2020.07.21.

Kőszegi Noel 2020.07.25.

Vajda Virág 2020.07.26.

AUGUSZTUS
Fityó György 2020.08.13.

Katus Zoltán 2020.08.21.

SZEPTEMBER
Bíró László 2020.09.11.

Kurucz Dominik Bence 2020.09.18.

Zagyva Dorina 2020.09.22.

Bognár Kamilla 2020.09.30.

Bognár Zétény 2020.09.30.

OKTÓBER
Tálász Blanka 2020.10.04.

Kasza Adél Katalin 2020.10.06.

Várkonyi Hanna 2020.10.16.

Sági Luca Blanka 2020.10.17.

NOVEMBER
Szabó Nimród 2020.11.05.

Brindzik Rebeka 2020.11.10.

Kiss Krisztián 2020.11.10.

Pásztory Aletta 2020.11.12.

Török Lucsiánó Ádám 2020.11.22.

DECEMBER
Fábos Lara 2020.12.02.

Rákosi Nimród 2020.12.02.

Mizser Maja 2020.12.04.

Csere Balázs 2020.12.05.

Bognár Renáta Kinga 2020.12.05.

Labát Tímea 2020.12.17.

Születések

2020

Minden újszülött 

érkezésének 

szívből örülünk! 

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: 



2021.január31. évfolyam 1. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

3

HOGYAN ÁLLUNK? HOL IS TARTUNK? 

Az idei esztendőben különleges kihívást jelentett a koronavírus fertőzés szinte folyamatos jelenléte.  

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-től kezdődően a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel.

A kormány november 11-én a veszélyhelyzettel együtt, 30 napra újabb védelmi intézkedéseket is kihirdetett, amelyet egy későbbi döntéssel további 

30 napra, 2021. január 11-ig meghosszabbított. A védekezésben az önkormányzatra jutó feladatainkat úgy tudtuk teljesíteni, hogy közben maradt erő 

a fejlesztésekre is. 

Amiért különösen boldog vagyok, hogy a szociális és jóléti ellátásban tervezett helyi vállalásaink (babaváró csomag, megemelt települési támogatás, 

„megéri tanulni” ösztöndíjprogram, nyári beiskolázási támogatás, „csemői fészek” lakásfelújítási program és a karácsonyi ajándékozás) hiánytalanul 

meg tudtak valósulni!    

Az októbertől december végéig tartó időszakban végzett tevékenységünkről a lentebb írtak szerint számolok be.  

POLGÁRMESTERI HIVATAL
November 11-től – visszavonásig - a hivatal nyitva tartása a tavaszi első hullámban megismert heti két alkalomra korlátozódik. 

Minden közvetlen kolléga egészséges, dolgozik. 

Az ügyfelek telefonon elérnek bennünket, az emailokra, messenger üzenetekre válaszolunk és működik a nyitva tartástól eltérő ügyfélfogadás 

előzetes telefonos bejelentkezés és egyeztetés alapján. 

A lakosság számára veszélyhelyzeti tájékoztatók jelennek meg hetente két alkalommal, amelyek a települési weboldal erre a célra kialakított 

menüjében és a települési közösségi oldalon.  

PÁLYÁZATOK

MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE  
PM Bölcsődei fejlesztési program 2018 keretén belül nyújtottuk be pályázatunkat, mely a 2020. július 15-i értesítés szerint nyert.  

A közbeszerzési eljárást megkezdtük és eljutottunk odáig, hogy akár eredményt is lehetne hirdetni. 

Az eljárást lezáró összegzést szándékosan nem adtuk ki – mert akkor az ajánlati kötöttség értelmében szerződést kellett volna kötnünk, amit meg 

kell, hogy előzzön egy módosítás iránti kérelem elbírálása a Pénzügyminisztérium részéről. 

Az már korábban is félelmünk volt, hogy az idő előre haladtával a 2017-ben készített és 2018-ban benyújtott költségvetés nem lesz elégséges egy 

évekkel későbbi, esetünkben 2021-es kivitelezéshez, továbbá azt is tudtuk, hogy pályázati siker esetén lesznek olyan többlet-költségek, mint pl. a 

háromfázisú áram lekötése, vagy a kiviteli tervek elkészítésének költsége – amelyek nem voltak a pályázatban tervezhetők, de szükséges kiadások.              

A fentiek alapján Csemő Község Önkormányzata képviseletében a Bölcsőde fejlesztési program keretében a 462944 igénylés-azonosítójú pályázatra 

kapott PM/2002-2/2019. számú Támogató Okirat 38-39 pontjai, valamint a „Bölcsődei fejlesztési program” című Pályázati kiírás 2020. január 30-án 

kiadott 2. sz. módosítása szerint a hatályos Támogató Okirat módosítását kezdeményeztem. Kérelmeztük a Támogató Okiratban szereplő támogatási 

összeg növelését 6.400.000 Ft-tal, amely növekmény az eredeti támogatási összeg 8,53 %-a. 

A pályázati projekt megvalósításához szükséges megnövelt saját forrást 10.589.641 Ft összegben kell biztosítani az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének Bölcsődeépítés sora terhére.

A kérelmet a mellékletekkel együtt elektronikus úton, majd felhívásra papír alapon is benyújtottuk.     

KERÉKPÁRÚT VEKOP PÁLYÁZATA 
Az értetlenségem tárgya…

A pályázatunkat a zöldhalmi sűrűn lakott településrész megépítésére adtuk be. Egész addig reménykedtem, amíg megjelent a Magyar Közlönyben, 

hogy a Nagykőrös és Cegléd közötti kerékpárút megépítését a kormány a VEKOP intézkedés költséghelyéről akarja finanszírozni – mert nem kell 

hozzá matematikusnak lenni, hogy a költséghelyre tervezett összeg erre az egy projektre kevés, így tehát nem nagyon van esély ezzel a pályázattal 

Beszámoló az önkormányzat 2020. IV. negyedévi feladatellátásáról 
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nyerni…    

Ehhez képest hiánypótlást kaptunk december elején, hogy írjuk át a mérföldkövek felépítését, adjuk meg az önkormányzat PIR törzsszámát, fejtsük 

ki részletesen, hogy a projekt milyen közlekedésbiztonsági fejlesztéseket tartalmaz, és bontsuk meg a közlekedésbiztonsági audit tervezett költségét 

a kiviteli tervekhez és a megvalósult beruházáshoz tartozóan. 

Természetesen határidőben teljesítettük a felhívásban foglaltakat, csak nem értem, hogy ha így is kevés a költséghely forrás oldala, akkor miért 

dolgoztatnak…            

Ünnepélyesen ígérem, hogy ha nyer a pályázatunk, akkor soha többé nem leszek értetlen!

MAGYAR FALU PROGRAM 2020. 
A KÖZPONTI EGÉSZSÉGHÁZ GYERMEKRENDELŐ ÉPÜLETRÉSZÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA – nyert  
Körülbelül 85 %-os a teljesítés állapota. A relatív kedvező időjárásnak köszönhetően még az ünnepek előtti napokban is folyamatosan dolgoztak 

a mesterek a központi rendelő gyermekorvosi épületrészének felújításán. Festők, burkolók, ácsok, bádogos váltották egymást, hogy a mai napra 

elmondhassuk az építészeti folyamat befejeződik.

Vannak még „szépészeti” és gépészeti feladatok: a két ünnep között érkeztek a könyöklők, illetve a vállalkozóval történt egyeztetés után a külső falak 

végső színezését is csak akkor fogjuk elvégezni, ha tartósan plusz 10 fokot mutat legalább a hőmérő. Akkor kerülnek fel a feliratok és az épületet 

díszítő domborművek is. A felújítás jelenlegi szakasza már semmiben nem akadályozza a rendeléseket.  

Én is ismerem a mondást, hogy: nyugtával dicsérjük a napot – én mégis köszönöm a mestereknek azt, hogy ma itt tartunk.  

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSE – nyert   
A projekt kapcsán megkaptuk a végleges építési engedélyt, melyet benyújtva kibocsájtották a támogatói okiratot, sőt a mai napon megérkezett a 

számlánkra a vissza nem térítendő támogatás összege: 49 530 017 forint. 

Következik a közbeszerzési eljárás előkészítése, már tárgyaltam és tárgyalni is fogok olyan potenciális kivitelezőkkel, akikkel a kivitelezési 

tervdokumentációt egyeztetve kialakítható a pontos műszaki tartalom.    

Minden emberi számítás szerint a jövő év első feladatai között szerepel a közbeszerzés kiírása. Szeretnénk a fejlesztést már tavasszal elkezdeni és 

legkésőbb jövő ősszel befejezni.       

MIKEBUDAI ÚT RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA – tartaléklistára került 
ÖNKORMÁNYZATI GÉPBESZERZÉS 2020. – tartaléklistára került  
A beadott anyagok forráshiány miatt kerültek tartaléklistára. 

  

ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK 

ÖKOCENTRUM FEJLESZTÉSE   
Teljes felújításon esett át a góré. Az a tervünk, hogy a góré lesz annak a tanösvénynek a kiinduló pontja, amelynek installációira nyertünk támogatást 

és a jövő év első felében telepíteni is szeretnénk.  

Helyén van és befejeződött az épület háta mögött a mosdó konténer burkolása is, kívülről már „rendben vagyunk” a belső szerelési munkák vannak 

még hátra. 

 A kulturális kiállítóhely épületének külső vakolata is felfrissült, így sikerült eltüntetni a tavalyi évben a manuális locsolással okozo tt barna foltokat.    

ÓVODAFEJLESZTÉS 
Az idei őszön megújult az óvodai főzőkonyha mosogatórésze. 

Új mosogató- és szárítógépet szereztünk be, kicseréltük a tároló és csöpögtető tálcákat és a szállítókocsikat is. A fejlesztés során új páraelszívó 

rendszer is kialakításra került, melyet a konyhai rész villamos áram vezetékrendszerének cseréje is meg kellett, hogy előzzön.  A cél a minél nagyobb 

higiénia biztosítása volt.    

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK
620 nyugdíjas, plusz további 120 (az intézmények dolgozóinak) édességcsomag és 300 tartós élelmiszercsomag összeállítását köszönjük a „hivatali 

lányoknak.” 
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A csomagokat december 7-től két hét alatt házhoz is szállították a „hivatali fiúk”. Terv szerint és fennakadás nélkül ment a munka a beszerzéstől a 

kiszállításig. 

TEMETŐ ÚT FÁSÍTÁSA 
December közepén megtörtént a temető felé vezető úton a ki nem hajtott kőrisek cseréje.  

Először próbálkoztunk helyi faiskolával és facsemetékkel, majd próbálkoztunk saját erőből – részleges eredményekkel… Így ezúttal mind a 

facsemeték kiválasztásához, beszerzéséhez és telepítéshez is segítségül hívtuk azt a szakembert, aki közreműködött a belterületi utcák díszfasorainak 

telepítésében.     

ÁGVÁGÁS A KÜLTERÜLETI UTAKON 
A tavaly beszerzett rézsűzúzó géppel még az idei év tavaszának elején megkezdtük a teljes közigazgatási terület dűlőútjainak tisztítását. A munkát 

a tavaszi kijárási tilalom szakította félbe, aztán már kilombosodtak a bokrok és fák. A lombhullatást követően sikerült az alsó-csemői területrészt is 

megtisztítani. Tavasz és ősz végén járta a dűlőket a gréder is – így az idei az első év, amikor tudtuk használni a célgépeinket.     

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
Az idei évben rekord mennyiségű szociális célú tűzifa beszerzésére kaptunk engedélyt és támogatást. A 363 köbmétert két hónap alatt sikerült 

felgurigázni - az igénylők számára januárban elején megkezdjük a házhozszállítást is. 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 
A Képviselő-testület utolsó ülését 2020. november 11-én tartotta. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Testület helyett a polgármester 

egyszermélyben gyakorolja a helyi jogalkotási feladatokat.   

Az év végéig 1 rendelet és 4 határozat meghozatalára került sor: a köznevelési intézményeknél 2021. január 1-től alkalmazandó étkezési térítési 

díj kapcsán rendeletet fogadtam el, továbbá a Duna-Tisza közi Nagytérségi Konzorcium vagyonrendezése tárgyában kettő, a fogorvosi praxis 

feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról és a két csoportos minibölcsi kialakításának támogató okirat módosításának kérelméről egy-egy 

határozatot hoztam.    

Külön szeretnék szólni az étkezési térítési díj emeléséről és a 

fogorvosi praxis helyzetéről. 

A GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 
Csemő Község Önkormányzata és a Csemői Konyha Bt. között 

2014. december 16. óta hatályos szerződés van érvényben a 

közétkeztetési feladatok ellátására.

Ahogyan az az előző Képviselő-testületi ülésen már szóba került, a 

Vállalkozó megkereste az Önkormányzatot a díjemelési kérelmével 

a vállalkozási szerződés 28. pontjára hivatkozással.

Mindannyian tapasztaljuk, tudjuk, hogy az élelmiszer 

nyersanyagárak milyen mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban. 

A szolgáltatás ellenértékének nyersanyag részére vonatkozó egységárak utoljára 2013. januárjában emelkedtek, mert fő alapelvünk szerint próbáltunk 

könnyíteni minden család terhén azzal, hogy ameddig csak lehetett a rezsire vonatkozó ellenérték részt emeltük, utoljára 

2020. januárjától. De sajnos elérkezett az idő, emelni kell a nyersanyagnormát, mely a térítési díj alapja, mert a hatályos előírásoknak megfelelő 
nyersanyag mennyiségeket az érvényben lévő vállalkozói szerződésben foglalt szolgáltatási ellenértékből nem tudja fedezni a vállalkozó a kialakult 
költségtöbbletre tekintettel.

A fentiekben bemutatott költségnövekedés következményeként, a térítési díj emelése kapcsán az alábbi mértékekről adok tájékoztatást:
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A táblázatban szereplő árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% általános forgalmi adót!

A Vállalkozóval kötött szerződést a fentieknek megfelelően módosítottuk, mely szerint az új árakat 2021. január 1-től alkalmazzuk.

  

A FOGORVOSI PRAXISRÓL  
Dr. Dombi Csaba fogorvos jelezte, hogy részére a nyugállományú státusz megállapításra került – és nem kíván nyugdíjasként tovább dolgozni. Az 

ősszel megállapodást kötöttünk, melynek két lényeges tartalmi eleme volt:

1., 2020. december 31-ig a doktor úr (amellett, hogy ellátja a folyamatosság érdekében a fogászati alapellátási feladatokat) rendelkezik a praxis 

joggal, azt szabadon értékesítheti.

2., Szintén a folyamatos betegellátás biztosítás érdekében a rendelő berendezési és felszerelési tárgyait az önkormányzat 4 millió forintos értéken 

megvásárolja. A doktor úr december elején jelezte, hogy van vevő a praxisra.

December 4-én a Dr. Dombi Csaba által képviselt Á&Á Bt valamint a Dr. Szabó Levente által vezetett L&M DENTAL Fogászati és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság között adásvételi szerződés jött létre a praxisjog átadásáról. Még ugyanezen napon az önkormányzat nevében a 

csemői fogorvosi körzet fogorvosi alapellátásának biztosítására vonatkozó, 2021. január 1. napjától szóló feladatellátási szerződést az L&M 

DENTAL Kft-vel megkötöttem.  Problémát jelent, hogy Szabó doktor úrnak ez az „első praxisa” – NEAK engedéllyel korábban nem rendelkezett. 

Az alapellátási, a finanszírozási és a működési engedély beszerzése „békeidőben” is időigényes lett volna, nemhogy év végén és a pandémiás 

helyzetben. A szakhatóságok segítenek – de így körülbelül két-három hónap, mire minden engedély az „új doktor” birtokába kerül.    

Dr. Szabó Levente megértette és elfogadta azt az önkormányzati akaratot, hogy az átmeneti időszakban is folyamatos legyen a betegellátás, így az 

alábbiakban állapodtunk meg:

az önkormányzat helyettesítésre vonatkozó szerződést köt az L&M DENTAL Fogászati és Szolgáltató Kft-vel, melynek kapcsán az önkormányzat 

kér és kap működési engedélyt a Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától. Ezzel a működési engedéllyel a NEAK az önkormányzatot 

tudja az átmeneti időre finanszírozni. Az L&M DENTAL Fogászati és Szolgáltató Kft. vállalja, hogy hetente 16 órában fogászati alapellátási feladatot 

lát el az átmeneti időben az alábbiak szerint: kedden és csütörtökön 12-16 óra között Cegléden, a CEDENT helyiségeiben rendel Dr. Szabó Levente; 

szerdán és pénteken 13-17 óra között Csemőben lesz rendelés, ahol helyettesítő doktor lesz jelen.  

Az önkormányzat, mint átmeneti praxisjogosult kap finanszírozást – melyet számla ellenében átad az L&M Dental Kft-nek. Az engedélyek 

megszerzését követően a fogászati alapellátás heti 30 óra időkeretben Csemőben, a rendelőben történik.

 

Csemő, 2020. december 30. 

                                                                                                      

                                                                                                   Dr. Lakos Roland 

                                                                                                       polgármester

Megnevezés Nyersanyag ár régi Nyersanyag ár új Rezsi költség Összesen

óvodai tízórai 93 Ft 120 Ft 55 Ft 175 Ft

óvodai ebéd 244 Ft 300 Ft 167 Ft 467 Ft

óvodai uzsonna 28 Ft 55 Ft 32 Ft 87 Ft

összesen 365 Ft 475 Ft 254 Ft 729 Ft

iskolai tízórai 105 Ft 60 Ft 60 Ft 185 Ft

iskolai ebéd 290 Ft 198 Ft 198 Ft 513 Ft

iskolai uzsonna 39 Ft 41 Ft 41 Ft 101 Ft

összesen 434 Ft 299 Ft 299 Ft 799 Ft

bölcsődei reggeli 125 Ft 87 Ft 87 Ft 212 Ft

bölcsődei tízórai 35 Ft 25 Ft 25 Ft 80 Ft

bölcsődei ebéd 225 Ft 158 Ft 158 Ft 408 Ft

bölcsődei uzsonna 65 Ft 45 Ft 45 Ft 135 Ft

összesen 450 Ft 315 Ft 315 Ft 835 Ft
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
2021-ben is folytatjuk a konténeres hulladékgyűjtést a külterületi település részeken.

FEBRUÁRBAN 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 

• FEBRUÁR 5-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• FEBRUÁR 12-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• FEBRUÁR 19-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• FEBRUÁR 26-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a hantházi bolt mellett.  

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

ellenőrizni fogjuk! 

    

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

AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE A HULLADÉK ELHELYEZÉSE TILOS!  

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

Októbertől:

• Wass Albert utcában, a Goods Market mellett,

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

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

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

bírságot von maga után!  EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKRE SZÁMÍTUNK ÉS MEGKÖSZÖNJÜK!

     Dr. Lakos Roland
        polgármester 

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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CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT

2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 1. 
Tel.: 53/392-001/111. mellék, 70/360-7843
E-mail: gyermekjolet.csemo@ckszsz.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfőn és kedden: 8.30-12.00 és 13.00-14.45
Szerdán és csütörtökön: nincs ügyfélfogadás
Pénteken: 8.30-12.00

A sürgős családlátogatások, tárgyalásokon és értekezleteken való részvétel 
miatt a megadott ügyfélfogadási idő nem minden esetben tartható, ezért 
célszerű időpontot foglalni a fent megadott mobiltelefonszámon!  

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

Hornyákné Zámbó Andrea családsegítő

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Csemő Község Önkormányzata, illetve a 

csemői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

hálás köszönetét fejezi ki a Vadkörtefa 

Alapítvány munkatársainak, akik a hozzájuk 

beérkező adományokból a Csemőben 

élő, nehéz helyzetben lévő családokat is 

támogatták. Sok gyermeknek és felnőttnek 

sikerült az adományozók és az alapítvány 

önzetlen segítségével örömet szerezni, 

mindennapjaikat könnyebbé tenni. Kívánunk sok erőt és kitartást a 

Vadkörtefa Alapítvány további munkájához és bízunk a további sikeres 

együttműködésben.

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!
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KÖZLEMÉNY
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük 

nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

  Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési 

határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést 

a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a 

gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig 

kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó 

bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én 

fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV 

hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. 

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és 

változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” 

elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő 

Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV 

központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos 

kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA
A Csemői Polgármesteri Hivatal 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 korlátozott ügyfélfogadást tart, és az ügyintézés tekintetében az 

alábbi intézkedéseket vezette be: Személyes ügyintézésre 2020. november 16. napjától kizárólag

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

 

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. 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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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

A CSUDA CSIKÓ LOVAS-ÍJÁSZ EGYESÜLET 

TEVÉKENYSÉGÉT SEGÍTŐ GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE
Civil szervezetünk számára kiemelt jelentőségű volt a 2020. év, hiszen több megjelenő pályázati felhíváson sikeresen szerepeltünk, mely segítségünkre 

volt mindabban, hogy tevékenységünkkel intenzívebben tudjunk kielégíteni olyan alapvető társadalmi szükségleteket, mint a művelődés, a kultúra, 

a testedzés, sportolás iránti igény. Az ember alapvető szükséglete, hogy valamilyen társadalmi csoporthoz tartozhasson. Lakossági szinten éppen a 

pandémia időszakába jelenik meg ennek a szükségletnek a korlátozottsága, mely pszichológiai szempontból jelentősen terheli a lakosságot. 

Egyesületünk a 2020-ban a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez. A projekt bruttó 4 999 999 forint támogatásban részesült, melynek 

keretében egy 2018. évi Suzuki SX4 S-Cross, használt gépjármű beszerzését valósítottuk meg vonóhoroggal, 45 000 futott km-rel, mely jelentős 

segítség költségeink csökkentése terén. A beszerzésnek köszönhetően mobilisabbá válunk, könnyebben jelenünk meg hagyományőrző kulturális 

rendezvényeken, mely segíti a közösségi hovatartozás igényének kielégítését.
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HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021.  I. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Fenyőgyűjtés: január 7.; 21.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet 
nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további 
zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, 
vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel 
a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 328 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, 
DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Wass 
Albert u. 14.; Ceglédi út)

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.

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően 
eltérhetnek a feltüntetetettektől!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

január 7. február 4. március 4.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

január 5. és 19. február 2. és 16. március 2., 16. és 30.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu



2021. január31. évfolyam 1. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

12

ANTIBIOTIKUM
Testünket számos kórokozó támadhatja meg, az antibiotikumok azonban csak a baktériumok okozta fertőzések esetében hatásosak, más kórokozókra, 

mint pl. a vírus, nem hatnak.

Az antibiotikumokat különböző csoportokra oszthatjuk. Egy antibiotikum több baktérium ellen is bevethető lehet. Az orvos feladata felmérni, 

hogy a tünetek alapján milyen baktériumok jöhetnek szóba, és ez alapján választ gyógyszert. Ezt a tudást az orvosi egyetemi tanulmányai során a 

mikrobiológia (kórokozók tulajdonságai) és az infektológia (fertőző betegségek) tantárgyak keretein belül sajátítja el.

Bizonyos esetekben szükség van a kórokozó konkrét kimutatására, ezek megítélése szintén orvosi feladat.

Az is gyakran előfordulhat, hogy egy alapvetően vírusos fertőzés bakteriálisan felülfertőződhet, melyet jelezhet például egy átlátszó köpet vagy 

orrváladék sárgás-zölddé válása.

Az antibiotikumot bevehetjük szájon keresztül tabletta formájában, de súlyosabb fertőzések esetén szükség lehet arra, hogy vénán keresztül kapja 

meg a beteg. Vannak olyan szerek, melyek csak szájon át adhatók, mások csak a vénán keresztül, egyesek pedig mindkét úton bejuttathatók. 

Egy antibiotikum beadásakor azt is figyelembe kell venni, hogy mely szöveteken hatol át a gyógyszer.

Fontos fogalom a témában a rezisztencia (ellenállás). Nem minden antibiotikum hat minden baktériumra, azaz egyes baktériumok ellenállóak 

(rezisztensek) lehetnek az adott antibiotikummal szemben. Az is előfordulhat, hogy egy baktérium idővel rezisztenssé válik a korábban ellene ható 

gyógyszerrel szemben.

Pontosan ezért nagyon fontos, hogy magunktól sose szedjünk korábbról megmaradt antibiotikumot, és ne adjuk oda ismerőseinknek. Az indokolatlan 

használat azt eredményezheti, hogy a kórokozók ellenállóvá válnak, és amikor valóban indokolt lenne az antibiotikus terápia, már nem tudunk 

gyógyszert választani. 

Az antibiotikumok túlzott használata odavezethet, hogy elpusztulnak a bélben velünk együtt élő hasznos baktériumok, és ezáltal fogékonyabbak 

Együtt a csemőiek egészségéért, 
együtt a gyermekeink jövőjéért!

Manapság sajnos egyre nehezebb hiteles információkhoz jutni egészségügyi kérdéseket illetően.

Az egészségügy nagyon le van terhelve – a koronavírus okozta problémáktól függetlenül is –, így az ezen a területen dolgozóknak nem jut kapacitásuk 

a megelőzés leszervezésére, vagyis arra, hogy a lakosság olyan információk birtokába jusson, amelyekkel betegségek tüneteit időben fel tudják 

ismerni, vagy akár olyan életmódot tudnak folytatni, amelyekkel a betegségeket megelőzhetik. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert gyermekeink az 

esetek többségében a szülők életmódját követik, nevelésükhöz pedig az egészség fenntartására vonatkozó példamutatás is hozzátartozik. Iskoláinkban 

ugyan tanulunk biológiát, környezettant, és valamennyire érinti a tanterv az egészséges életmód alapjait, mégis elvész a tudás a gyakorlatba történő 

átütetés hiánya miatt. A fent említett jelenségnek többek eshetnek áldozatul, hosszabb távon pedig gyermekeink betegségeit is megalapozzák.

Ennek ellensúlyozására született meg az az ötlet, hogy egy honlapon keresztül kezdjük el az egészségügyi ismeretek bővítését. Jómagam, aki 

Csemőben nőttem fel és általános orvosként diplomáztam, gyakorló anyaként különösen motivált vagyok abban, hogy a gyerekek már egy 

egészségügyi szempontból tudatosabb világban nőjjenek fel, és ne váljanak rossz szokások áldozataivá.

Szerencsére több szakember mellém állt, akik segítenek a honlap szerkesztésében, többek között Dr. Horváth Zsófia háziorvos vagy Dr. Szabó-

Balogh Virág PhD gyermekpszichológus.

Különböző, testi és lelki egészségünket meghatározó problémákról, jelenségekről írunk röviden, közérthetően, a témakörök szakembereit felkeresve. 

Saját írásainkban az ismereteket kizárólag hiteles szakmai forrásokból közöljük, természetesen a források feltüntetésével. A cikkek témakörök 

szerint visszakereshetőek lesznek.

A weblapon megadott elérhetőségen lehet az adott témákkal kapcsolatos megjegyzéseket, illetve témajavaslatokat elküldeni. Utóbbiak teljesítését 

garantálni nem tudjuk, de kísérletet fogunk tenni ezek feldolgozására.

A honlap címe: www.csemoegeszseg.hu. Ezen a felületen kéthetente jelenik meg egy új cikk, amelyet a Csemőről őszintén elnevezésű csoportban 

és saját Facebook-felületemen is meg fogok osztani. Polgármester Úr is segíti munkánkat azzal, hogy saját Facebook-oldalán az aktuális cikket 

megosztja, valamint lehetővé teszi, hogy oldalunk Csemő honlapjáról is elérhető legyen. Első cikkünket január végén olvashatják majd az érdeklődők.

Reméljük, hogy hasznát veszik ennek a kezdeményezésnek.

Dr. Deák Éva PhD
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VILLANYBOJLERE MIKOR VOLT 
TISZTÍTVA? 
Ha 3 évnél régebben - keressen!  Szaktanácsadással és 

felújított készülékek értékesítésével is foglalkozom.

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

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

KEDVES CSEMŐI LAKOSOK!

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

piactéren!  Tóth Lajosék                

leszünk a fertőzésekre, illetve egy Clostridium dificile nevű, alapvetően a bélben csak kis mennyiségben jelen lévő bélbaktérium túlzott 

elterjedését teszi lehetővé. Az utóbb említett baktérium változatos megjelenésű betegséget okozhat az enyhe hasi panaszoktól kezdve a spontán 

gyógyuló hasmenésen át egészen a rendkívül fájdalmas, véres hasmenéssel járó, a vastagbélben álhártyaképződéssel járó, életet veszélyeztető ún. 

pszeudomembrános enterocolitisig (álhártyás bélgyulladás).

Dr. Deák Éva PhD

Forrás:

Pál Tibor ( szerk.) (2011): Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Zrt. 
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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.

Minden kedves 

Vásárlómnak és 

leendő Vásárlómnak 

Eredményekben 

Gazdag Boldog Új évet 

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, helyettesít
Dr. Takács Róbert
Szerda: 8.00-12.00-ig, Egészségházban
Csütörtök: 12.30-16.30-ig, Zöldhalomban
Péntek: 8.00-12.00-ig, Egészségházban

GYERMEK HÁZIORVOSI
RENDELÉS,  RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út

EGÉSZSÉGHÁZ , TEL: 392-150

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

rendelési idő az alábbiak szerint változik:

hétfő: 8.00-11.00, Központi Rendelő

kedd: 8.00-11.00, Központi Rendelő

szerda: 13.00-16.00, Zöldhalmi Rendelő

csütörtök: 13.00-16.00, Központi Rendelő

péntek: 8.00-11.00, Zöldhalmi Rendelő
Csecsemő tanácsadás:

kedd: 12.00-13.00, Zöldhalmi Rendelő

csütörtök: 11.00-12.00, Központi Rendelő

FOGORVOSI
RENDELÉS, RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ
L&M DENTAL Fogászati és 
Szolgáltató Kft.
2021. JANUÁR 4-től:
Szerda: 13:00-17:00-ig
Péntek: 13:00-17:00-ig Csemőben 
helyettesít Dr. Fetyko Eszter. 

A veszélyhelyzet ideje alatt előzetes 
telefonos bejelentkezés szükséges:
Rendelési időben hívja a rendelői
 392-136-os telefonszámot.

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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