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Az idei első negyedév is veszélyhelyzet elrendelése mellett zajlott. A koronavírus járvány harmadik hullámában újabb korlátozó 
intézkedések bevezetéséről döntött a kormány. 

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 a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel. Ezt a veszélyhelyzetet a 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendelet 2021. február 8-tól ismét meghosszabbította.

Feladatunk volt, hogy helyben továbbra is mindent megtegyünk azért, hogy a lehető legkisebb mértékben érintse településünket a 
járvány. 
A januártól március végéig tartó időszakban végzett tevékenységünkről a lentebb írtak szerint számolok be.  

HOGYAN ÁLLUNK? HOL IS TARTUNK? 
Beszámoló az önkormányzat 2021. I. negyedévi feladatellátásáról 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladatunk, hogy helyben továbbra is mindent meg kell tennünk, 
hogy a lehető legkisebb mértékben érintse településünket a 
járvány.  Mindannyiunk biztonságának növelése érdekében az 
alábbiakat rendeltem el: március 8-tól visszavonásig a Csemői 
Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel 
az ügyfelekkel való kapcsolattartás kizárólag elektronikus 
úton, valamint telefonon történik. A Csemői Hírmondóban 
és a települési weboldalon is olvasható telefonos és e-mailes 
elérhetőségeken is állunk ügyfeleink rendelkezésére. 
Elmaradtnak – visszavonásig - a polgármesteri és a jegyzői 
fogadóórák, nem fogad ügyfelet a pályázati menedzser és a 

főépítész sem. 
Minden közvetlen kolléga egészséges és dolgozik. 
A lakosság számára veszélyhelyzeti tájékoztatók jelennek meg 
hetente két alkalommal, amelyek a települési weboldal erre a 
célra kialakított menüjében és a települési közösségi oldalon.  
A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődében március 8-tól 
ügyelet működik (óvoda), illetve az előírásoknak megfelelőn 
a bölcsődei ellátás folyamatos.  Itt említem és KÖSZÖNÖM az 
óvoda dolgozóinak a gyermekélelmezés megszervezését és 
folyamatos megvalósítását is.

PÁLYÁZATOK

MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE  
PM „Bölcsődei fejlesztési program 2018” keretén belül nyert 
támogatás kapcsán úgy fordultunk az idei évre, hogy kérelmeztük 
a Támogató Okiratban szereplő támogatási összeg növelését 
6.400.000 Ft-tal, amely növekmény az eredeti támogatási összeg 
8,53 %-a – hivatkozással arra, hogy a közbeszerzési eljárásban 
benyújtott legkedvezőbb ajánlat ezzel a növelt támogatási 

összeggel lenne elfogadható, így biztosítható az időmúlás okán 
keletkezett többletköltség fedezete. Természetesen a növelt 
támogatási összeghez növel önerőt az önkormányzatnak az 
általános tartalékból biztosítani kell... 
A PM a kérelmünknek januárban helyt adott, így a közbeszerzési 
eljárás lezárását követően februárban megkötöttük a kivitelezési 
szerződést az eljárásban nyertes Orosz és Fiai Kft (2700 Cegléd, 
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Csikós szél 30.)-vel. Február 22-én átadtuk a munkaterületet, 
és a bontási munkálatokkal megkezdődött a kivitelezés. A 
meglévő épületben csak a tartófalak maradtak, és megtörtént a 
tető új lécezése is. A kedvezőbb időjárással indul az új épület-
rész alapozása és a falazása is.  A tervek szerint nyárra tető 
alatt lesz a teljes épület, és októberben befejeződhetnek az 
építési munkálatok. Még az idei évben szeretnénk elindítani 
a használatbavételi eljárást és beadni az elszámolást.  2022. 
tavaszán tervezzük berendezni és „belakni” az új épületet, ahol 
2022. szeptember 1-én indulna az új bölcsődei nevelési év.
  
KERÉKPÁRÚT VEKOP PÁLYÁZATA 
A pályázatunkat 2020-ben a zöldhalmi sűrűn lakott településrész 
megépítésére adtuk be, mert erre volt csak lehetőség. 
Február 18-án az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztos 
aláírásával levelet kaptunk: 
„… A Cegléd és Csemő közötti kerékpárút megvalósítása a 
térség számára fontos és régóta várt beruházás. A kerékpárút 
megvalósítása érdekében Csemő Község Önkormányzata 
elkészítette az engedélyezési szintű terveket és beszerezte 
a szükséges engedélyeket is, a tervdokumentációt pedig 
megküldte az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Kerékpáros Koordinációs Főosztály részére.
Annak érdekében, hogy a megvalósítás pontos forrásigénye 
rendelkezésre álljon, kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy 
a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást – az 
uniós források terhére történő elszámolhatóságot is figyelembe 
véve – elindítani szíveskedjen.   Kérem továbbá, hogy Cegléd 
Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjon a 
kerékpárút megvalósításához szükséges idegen területek 
önkormányzati tulajdonba vételéről.
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a kiviteli szintű 
tervdokumentáció elkészítése, valamint a teljes folyamat 
során működjön együtt az ITM Kerékpáros Koordinációs 
Főosztályával….”  
2014. óta ez az első írásos dokumentum, az első konkrétum, ami 
a kormányzat részéről a projekt támogathatóságáról szól. Hosszú 
évek törekvése, folyamatos erőfeszítése most újra értelmet kap! 
A kérésnek megfelelően a feltételes közbeszerzési, továbbá az 
építési engedélyes terv felülvizsgálatának tervezői, a műszaki 
ellenőri kiválasztási előzetes eljárást lefolytattuk. 
A tervezők megkezdték a 2015-ös tervek felülvizsgálatát. 
Erre egyrészt jogszabály változások okán kerül sor, másrészt 
az ITM–nek is voltak kérései kisebb korrekciókra (a csemői 
szakaszon, a sűrűn lakott zöldhalmi településrész kapcsán) és 
forgalomtechnikai módosítással is éltek. 
Sarkalatos pontja a terv felülvizsgálatnak a ceglédi induló szakasz 
pontos nyomvonalának meghatározása. Az teljesen világos, hogy 
új és más nyomvonal, mint a 2015-ben rajzolt és a régi vasúti 
töltést használó kijelölésére nincs sem idő, sem központi akarat. 
Ezért volt fontos megszerezni Füle János tulajdonos partnerségét 

– a terület tulajdonjogának rendezése elkezdődött. 
Az ITM áprilisra ígérte, hogy nyilatkozik a támogatás összegéről 
és forrásösszetételéről. Ezen adatok birtokában tudjuk 
megkezdeni a feltételes közbeszerzési eljárást.          

IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM KEHOP PÁLYÁZATA  
Ez az a projekt, amire, több mint félmilliárd forint támogatást 
nyert az önkormányzat, még a 2011-es (!!!) esztendőben. 
A megvalósításra állami döntéssel a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda (NFP) lett kijelölve. 
Sokadik megkeresésemre február elején egy előrehaladási 
összefoglalót küldtek meg, amelyből kiderült, hogy megtörtént 
a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban 
határidőre beérkezett ajánlatok bontása. Jelenleg a szakmai 
értékelés tart, így még nem derült ki, hogy eredményes volt-e 
beszerzés, lett-e nyertes kivitelező.
A kerékpárút ügyének lendületbe kerülésével egyeztetést kértünk 
a NFP-től annak érdekében, hogy az ivóvíz gerincvezetéknek a 
Zöldhalmi területrészre való vezetése ne ütközzön a kerékpárút 
munkálataival. Erre - egyeztetés helyett - kaptam válaszként 
feladatot, hogy küldjek el nekik minden tervet, nyomvonalat 
és tudnivalót. Ennek a felhívásnak február 23-án eleget tettem 
– azóta nem kaptunk sem értesítést, sem meghívást – csak 
bízhatok abban, hogy az NFP a projektütközés elkerülése 
érdekében szükséges intézkedések megtette.          

MAGYAR FALU PROGRAM 2020. 
A KÖZPONTI EGÉSZSÉGHÁZ GYERMEKRENDELŐ 
ÉPÜLETRÉSZÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA – kivitelezés 
alatt .  Körülbelül 96 %-os a teljesítés állapota. 
A vállalkozó számára egyetlen feladat maradt, az épület 
lábazati részének színezése. Ezt a lezáró munkarészt – az 
önkormányzattal egyeztetve - azt követően fogják elvégezni, 
miután a feljárók burkolását befejeztük. A befejezést átadás-
átvételi eljárás követi, ezután tudjuk a pályázati elszámolást 
benyújtani. 
    
A POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSE (FALUHÁZ 
PROJEKT) – nyert. A projekt kapcsán 2020. decemberében 
megkaptuk a végleges építési engedélyt, melyet benyújtva 
kibocsájtották a támogatói okiratot. 
Az előzetes piackutatás alapján körülbelül 13 millió forint 
hiányzik ahhoz, hogy a hivatal udvarán a csarnokot fel tudjuk 
építeni… A nyersanyagok globális ára az elmúlt hónapokban is 
drasztikus emelkedésen ment át. Különösen az acél ára mutat 
jelentős növekedést, ami a mi épületünk szerkezeti alapanyaga. 
Nehezíti a helyzetet a Magyar Falu Program specialitása, 
nevezetesen, hogy többletforrás nem kérhető semmire 
hivatkozással, továbbá az, hogy tőlünk az építési engedély 
szerinti műszaki tartalmat várják el, tehát pl. a szendvicspanel 
helyett nem lehet sem ponyva sem más határoló elem, illetve 
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az alapterület sem változtatható. Február közepén elküldtem 
egy esdeklő levelet Banai Péter Úrnak, a Pénzügyminisztérium 
államtitkárának a hiányzó forrás „kisírására”, alapozva az eddigi 
partnerségére és segítségére…
Jelenleg államtitkár úr válaszára és segítségére várunk a 
többletköltség finanszírozására – április közepéig. Egy esetleges 
elutasító válasz esetén a költségvetésünkben tervezett módon 
állunk neki a közbeszerzésnek, majd bízva a sikeres eljárásban 
még az idén a kivitelezésnek is.  

MAGYAR FALU PROGRAM 2021.
MIKEBUDAI ÚT RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA – előkészítve, 
beadásra vár. A tavalyi évben ezt a pályázatot beadtuk – 
de támogatást nem nyertünk. Az idei esztendőben újra 
megpróbáljuk. 
MFP-UHK/2021. kódszámú pályázati kiírásra a Mikebudai út két 
rossz minőségű szakaszának felújítására kívánunk pályázatot 
benyújtani. Aktualizáltuk a költségbecslést és „leporoltuk” az 
elkészül hossz és metszetrajzokat. Minden szükséges szakmai 
anyag elkészült és várjuk azt, hogy április 6-től megnyíljon 
az az elektronikus felület, ahová feltölthető lesz a pályázati 
jelentkezésünk. Tisztelettel újra emlékeztetek mindenkit, hogy a 
pályázat benyújtása nem jelent automatikusan pályázati sikert…    

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS 2021. BM PÁLYÁZAT
A SPORCENTRUM FEJLESZTÉSE - beadva, elbírálás alatt.
Az idei évben már februárban megjelent (korábbi években 
mindig nyáron) ez a pályázati intézkedés. A kiírás szerint 
bármely PM, BM és Magyar Falu Programban nyertes pályázat 
kiegészítésére nem lehet pályázni, pedig nekünk akár a Faluház, 

akár mini bölcsi kapcsán erre nagy szükségünk lehetett volna… 
Maradt a sport cél, mint egyetlen lehetőség – ezért a műfüves 
pálya részbeni felújítására és az épület fűtési-, és melegvíz 
rendszerének kialakítására nyújtottunk be támogatási kérelmet 
március elején. Azóta teljesítettük már a hiánypótlási felhívásban 
kérteket is – eredményre várunk.    

AKTÍV TURISZTIKAI FEJLESZTÉS – LEADER PÁLYÁZAT 
– kivitelezés alatt - 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.  
Jelen pályázat keretében a tanösvény az épületet övező erdőben 
kerül kialakításra, ahol bemutatásra kerülnének élethű 
méretben a helyen őshonos emlősök és madarak. A tájékoztató 
táblák mellett ügyességi és erősségi feladatokat is megoldva, 
játszva tanulnának a használók. 
2020. tavaszán kaptunk értesítést támogató döntésről, de az 
akkor már elrendelt pandémiás veszélyhelyzet kapcsán a gyártó 
a tavalyi évre nem vállalt teljesítést. 
Az elmúlt hónapokban lefolytattuk az egyszerű beszerzési 
eljárást, melynek során a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést megkötöttük. Elkezdődött az információs táblák és 
játék-eszközök tervezése, a  megállapodás szerint május végéig 
elkészül kilenc darab szemléltető eszköz.  
Mára már azt is világosan látom, hogy a pályázat által 
finanszírozott elemeken túl további táblák és játékok is 
kihelyezésre kerülnek önerőből, mert szeretnénk egy teljes 
képet adni a helyi növény- és állatvilágról

ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK 

ÖKOCENTRUM FEJLESZTÉSE   
Több évvel ezelőtt született meg az álom a volt vadászház és 
környezetének új funkcióval történő felújítására. Nyertünk több 
pályázatot (konkrétan három intézkedésre) és kaptunk többlet 
állami támogatást (konkrétan az udvari környezet kialakítására), 
melyek mellett folyamatosan önerőből és építgettük, szépítgettük 
a területet.
Most ott tartunk, hogy az épület teljesen kész, a szobák 
kialakításra kerültek, a berendezés is 90%-ban a helyén van, már 
csak a „finomhangolást” (függöny, szőnyeg, konyha berendezése 
és felszerelése) végezzük. Teljesen kész az udvari mosdó épület 
is, kívül teljes burkolatot kapott, belülről pedig új festést. 
Elkészült a góré felújítása, az „utolsó fejezet” az épület mögötti 
tanösvény kialakítása és felszerelése.
Továbbra is tartom azt a szándékot, hogy az ökocentrum épülete 
kizárólag az önkormányzat és a nevelési-oktatási intézményeink 
programjait, kulturális és köznevelési célú külsős programok 
estén nyitná meg ajtaját. Jelezte a ceglédi Szakképzési Centrum, 
a ceglédi Roma Önkormányzat is, hogy hátrányos helyzetűek 

felzárkóztató képzésének helyszínéül szeretnék, illetve keresett 
már meg közoktatási szakértő is, aki továbbképzés céljából, 
ceglédi óvoda, kik tavaszi tábor céljából vennék igénybe az 
épületet.   
Természetesen az elsőbbség a saját óvodánkat, iskolánkat és a 
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könyvtárt illeti meg, de az már most látszik, hogy van igény a 
térségből is (természetesen bérleti díj ellenében) és könnyen 
elérhető, ha nem is teljes, de a nagyfokú kihasználtság.   
       
FOGORVOSI SZOLGÁLATI LAKÁS FELÚJÍTÁSA 
Teljes belső festésen esett át a lakás, új burkolatot (linóleum) 
kapott a konyha.  A szolgáltatóval történt egyezségünk alapján 
festést, a gépesített konyhabútor beszerzését és beüzemelését, 
étkezőasztal és székek vásárlását az önkormányzat finanszírozza, 
a lakás szociális helyiségeit és a szobákat az L&M Kft rendezi be. 
Nem vagyunk a végén a praxisjog adminisztrációjának, jelenleg 
is a praxisfinanszírozott az önkormányzat. Ez a helyzet addig 
tart, míg az L&M Kft saját jogán nem tudja megszerezni a 
praxisjogot. Ez az adminisztrációs kötelezettség semmiben nem 
érinti a feladatellátást.
   
KÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ KÖRNYEZETÉNEK 
KIALAKÍTÁSA 
A gyermekorvosi épületrész energetikai fejlesztése során az 
épületrész homlokzatára 25 cm-es szigetelés került, amivel 
mindhárom mozgáskorlátozott feljáró kiszélesítése, újra 
burkolása, korlátokkal való ellátása és (ezt már csak az egységes 
utcakép kívánja…) a teljes járdaszakasz újraburkolása is 
szükségessé vált. Ezek nem energetikai elemek, a pályázatba nem 
voltak beépíthetőek, így saját erőből végeztük a munkálatokat. 
Apró finomítások (szegők, térkő végelemek) vannak már csak 
hátra. 
A fogorvosi rendelő előkertje is átalakult kicsit, elbontva a régi 

kerítést egy új zöldterületi rész alakult ki a szolgálati lakás 
bejáratánál. Az volt a célunk, „szellősebb” lett a terület. 
Miután befejeztük a gyermekorvosi épületrész körüli 
burkolatszélesítést és cserét, a régi kerítés-törzs Szt. István út 
felőli részének felújításába fogunk majd bele: a lábazat dísztégla 
burkolatot kap, a tetejére pedig padokat szerelünk majd fel. 

DŰLŐUTAK KARBANTARTÁSA
Február 15-én megkezdtük a dűlőutak felülvizsgálatát, melynek 
során a behajló, benövő ágak levágása történt, négy hét alatt 
körbejártuk a teljes közigazgatási területet.  Látszódott, 
hogy tavaly már elvégeztük a behajló ágak nyírását. Közben 
az embereink összeírták, hogy mely dűlőutak, vagy részeik 
igényelnek gréderes karbantartást is- melyet április és május 
hónapokban tervezünk elvégezni. 

KÜLTERÜLETI KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS 
Összeállítottuk az idei évi tervet – 35 közvilágítási lámpatest 
felszerelésére kértünk és kaptunk is ajánlatot az MVM hálózattól. 
A tervezésnél figyelemmel voltunk arra is, hogy új közvilágítási 
szál is kiépüljön a meglévő hálózaton a fényforrások sűrítése 
mellett. Az idei évi tervezett fejlesztés helyszínei:  Ereklyési u.- 
Szabó dűlő sarkon 1db., Ereklyési u. ökocentrum bejárójánál 
1db., Piac u. 1. 1db., Őze dűlőben 4db., Mizsei u.-Hornyák dűlő 
sarkon 1db., Fenyvesi dűlőben 6 db., Balla dűlő 6db., Fő út-4. 
dűlő sarok. 1db., Fő úton 10-11-12-13-14-15. dűlők sarkánál, 6db. 
lámpa, Fő út 14. dűlő buszmegállóknál, 1db, Jáger Úton 1-2-4-5-
6-7-8 dűlők sarkánál, 7db, lámpa. 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

Az első negyedévben 4 rendelet és 4 határozat meghozatalára került sor. 
- Rendeleti formában döntöttem Csemő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, (ahogy a korábbi években is) a közszolgálati 
tisztviselők illetménykiegészítéséről, a településképi rendelet módosításáról (előterjesztéssel együtt) és a bölcsődei térítési díjak idei 
évi mértékéről (ehhez is mellékelek előterjesztést).     
- Határozati formában az önkormányzat idei évi munkatervéről, a költségvetéshez kapcsolódó több éves várható kötelezettségeinkről, 
a polgármesteri szabadság ütemezéséről és az önkormányzati fejlesztéses BM pályázat önerejéről döntöttem.   
A rendeletek és a határozatok szövege a települési weboldal KÖZÉRDEKŰ ADATOK menüpontjából letölthetők.      

Csemő, 2021. március 31. 
                                                                                                       
                                                                                                   Dr. Lakos Roland 

polgármester 
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HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS 
RENDJÉRŐL
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a 

nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) 

bekezdései alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2021. április 16. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik. A szülő 

köteles a tanköteles korba lépő (2015. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező 

felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

• alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót a gyermek személyazonosításra és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek 

lakcímkártyáját), valamint

• a köznevelési intézmény által megjelölt egyéb dokumentum.

Az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. 

(III.10.) EMMI határozata értelmében az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. tanévre 

történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. tanévre. Ebben az estben a 

beiratkozáshoz szükséges fenti iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül 

köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében 

lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyeletre vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az 

a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 

szabálysértést követ el.

Csemő, 2021. március 16.
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ÍGY VIGYÁZHATUNK SZERETTEINKRE AZ ÚJ KORONAVÍRUS-
JÁRVÁNY IDEJÉN 
A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a 

veszélyekről! 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt megjelentek az olyan ál-értékesítők, akik weboldalakon, 

közösségi oldalakon, e-mail címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a vakcinával történő 

oltásra is ajánlkoznak vagy erre hivatkozva személyes adatokat próbálnak kicsalni. 

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen vagy telefonon 

keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az 

idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és 

bankkártya adatokat kérnek annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében ( pl.önkormányzat ) a járvány miatt 

támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag – a védőoltásra is regisztrálnak.  

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az 

jelentős anyagi károkat okozhat.

A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:

• Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet vagy hivatal kereste meg:

Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt intézményt!

• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:

Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét, beosztást!

• Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogy az utalás lebonyolításában segítenek!

• Bankkártya adataikat semmilyen körülmények között ne adják meg ismeretleneknek se telefonon, se személyesen!

• Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal!

• Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!

• Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, azonnal hívja a 112-es 

segélyhívószámot!

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki ne dőljön be a csalóknak. Minél többet beszélgetnek 

erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket.

ozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat. A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:

                                                 Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

                                                Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 
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Értesítem a kedves Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az 
ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődébe a következő tervezett időpontokban történik:
2021. május 3. 4. 5. napján (hétfőn, kedden és szerdán) 

08.00 és 13.00 óra között, előre egyeztetett időpontban.

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett 
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéről az Alapító Okiratunk a következőképp rendelkezik:
• sajátos nevelési igényű óvodás korú gyerekek nappali rendszerű nevelése – szakértői bizottság véleménye alapján integráltan 

nevelhető, oktatható beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek integrált nevelése.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány)
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány, lakcím kártya),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, 

szakértői véleményeket,
• az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

A mini bölcsődébe történő felvétel kérelemre történik (az óvodai beiratkozás időpontjában), melyet a szülő/törvényes képviselő 
terjeszthet elő. Az ellátás igénybe vételére irányuló „Bölcsődei felvételi kérelmet” az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, a 
jogosultságokat igazoló dokumentumokkal egyidejűleg 2021. május 3-5. napja között. 

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
• munkáltatói, iskolalátogatási, egyéb igazolást, ami miatt nem tud a szülő/törvényes képviselő gyermeke napközbeni ellátásáról 

gondoskodni; 
• jövedelemnyilatkozatot.

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
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A JELENLEGI VÍRUSHELYZETBEN AZ ÓVODÁBA, BÖLCSŐDÉBE ELEKTRONIKUS ÚTON IS BE LEHET IRATKOZNI.

Az elektronikus beiratkozás menete:
- Óvodai jelentkezési lap kitöltése, elektronikus úton történő visszaküldése a nefelejcsovi@csemo.hu e-mail címre 2021. 
május 3-5. napjáig.
- Bölcsődei felvételi kérelem, jövedelemnyilatkozat, jogosultságokat igazoló dokumentumok kitöltése, elektronikus úton 
történő visszaküldése a nefelejcsovi@csemo.hu e-mail címre 2021. május 3-5. napjáig.

Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai, bölcsődei napon kerül sor.
Az óvodai, bölcsődei felvételről vagy a kérelem elutasításáról 2021. június 4. napjáig az intézményvezető dönt, döntéséről, vele egy 
időben értesítést küld a szülő/törvényes képviselő részére.
A szükséges dokumentumok (Óvodai jelentkezési lap, Bölcsődei felvételi kérelem, Jövedelemnyilatkozat) letölthetők a települési 
www.csemo.hu, intézményi www.nefelejcsovi@csemo.hu weboldalról, valamint személyesen kérhető az intézmény titkárságáról, 
polgármesteri hivatalból előre egyeztetett időpontban.

HÁROM ÉV ALATTI GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA AZ ÓVODÁBA

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde korlátozott számmal további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud. 
Az a szülő/törvényes képviselő, akinek szándékában áll nem óvodaköteles gyermekének/törvényes képviseltjének óvodába történő 
jelentkeztetése a 2021/2022-es nevelési évre, jelezze szándékát az intézmény felé az „Óvodai jelentkezési lap” kitöltésével, annak 
2021. május 3-5. napig történő visszaküldésével. 
A nem óvodaköteles gyermekek felvételéről 2021. augusztus 13-ig dönt az intézményvezető, és döntéséről, vele egy időben értesítést 
küld a szülő/törvényes képviselő részére.

Az intézmény felvételi körzete Csemő község közigazgatási területe.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő a személyes találkozással járó beiratkozást választja, abban az esetben a beiratkozást 
megelőző héten (április 26-30. között), telefonon egyeztessenek időpontot az intézmény vezetőjével!

A BEIRATKOZÁS MENETE VÁLTOZHAT A VÍRUSHELYZET FÜGGVÉNYÉBEN, EZÉRT MINDENKIT ARRA KÉREK, 
ÉRDEKLŐDJÖN KÖZVETLENÜL A BEIRATKOZÁSI HATÁRIDŐKET MEGELŐZVE!

Tisztelt Szülők!
A jelenlegi pandémiás helyzetben, lehetőleg mindenkit az elektronikus ügyintézésre kérek!
Időpont egyeztetésre és bármilyen kérdés esetén keressék Erdélyi Krisztina intézményvezetőt, a (06-30) 524-9424-es telefonszámon!

Dr. Lakos Roland
polgármester
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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

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!  

Hornyákné Zámbó Andrea családsegítő

2021. március 18-án a csemői Varga-tanyából (Pesti út 18. ) eltűnt 10 anyajuh, 1 herélt 

kos és 1 db bárány. Annak, aki információval tud szolgálni az állatok hollétéről 100 ezer 

Ft nyomravezetői díjat ajánlok fel.

Dr. Dombi Csaba 

(06-30) 572-6429

FELHÍVÁS
Nyomravezetői díj

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!

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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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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenlegi közegészségügyi helyzet következtében 2021. 

március 8-tól életbe lépő kormányzati intézkedésekre tekintettel 2021. március 8-tól a 

Csemői Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, valamint telefonon történik. Ügyintézés, 

tájékoztatás kérése, észrevételeik megtétele céljából,

hétfőtől-csütörtökig: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óra között és pénteken: 8.00 - 12.00 óra 

között a Polgármesteri Hivatal valamennyi ügyintézője az alábbi telefonszámokon, e-mail 

címeken érhető el:

Dr. Lakos Roland - polgármester (06-70)600-3844; polgarmester@csemo.hu

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

 A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI 
RENDJÉRŐL

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

Változott Csemő településképi rendelete. Az országos jogszabályok változásait követő kiigazítások 

mellett új eljárásokat is vezettünk be. Lényegében minden építési tevékenység valamilyen eljárás 

alá került. Építési engedélyezési eljárás köteles építés esetén településképi véleményezési eljárást 

kell indítani a polgármesternél.

Egyszerű bejelentési eljárás esetén (300 m2-t meg nem haladó, saját részre épülő lakóház) 

településképi konzultációt kell kezdeményezni írásban a főépítésznél. Reklámok, cégtáblák 

szolgáltatást hirdető feliratok, valamint azon tevékenységek esetében, melyek sem nem építési 

engedély kötelesek, sem nem tartoznak az egyszerű bejelentési eljárás hatálya alá, településképi 

bejelentési eljárást kell kezdeményezni a polgármesternél. Rendeltetési mód változás esetén 

hatósági bizonyítványt állít ki a polgármester. A rendeletben szabályozott eljárások folyamatát, a 

benyújtandó dokumentumokat a rendelet és annak mellékletei tartalmazzák. Kérjük, bármilyen 

építést terveznek, ingatlant készülnek vásárolni, érdeklődjenek a foepitesz.csemo@gmail.com 

e-mail címen. A szabálytalan építés, az eljárások le nem folytatása településképi kötelezést, 

bírságot, helyreállítási kötelezést vonhat maga után.

Csohány Klára

főépítész

VÁLTOZÁS AZ ÉPÍTÉSI 
TEVÉKENYSÉGEK ELJÁRÁSAIBAN



Csemő Község Önkormányzata és lakosai is büszkék lehetnek arra, hogy 
több, mint két évtizede élen járnak a környezetszépítésben! A virágosítás a 
védjegyünkké vált! 

A jelenlegi helyzetben különösen fontosnak látjuk, hogy fenntartsuk azt a 
virágos összképet, ahogy mi magunk is megszoktuk és ahogy a vendégeink 
megismertek bennünket. 
Ehhez idén is kérjük a lakosság partnerségét!    
 
Ahogy az elmúlt években tettük - idén folytatjuk a virágmag ajándékozási 
akciót!
Szeretnénk segíteni azzal, hogy a környezetünk szebbé tétele ne legyen csak 
pénzkérdés! 
Minden háztartásba ajándékként juttatunk el virágmagokat, és arra kérjük 
Önöket, hogy vessék el, kövessék a leírt útmutatót. 
Továbbra is célunk a kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép 
kialakításának támogatása! 

Tegyük újra  virágosabbá 
EGYÜTT Csemőt!

Kisvirágú bársonyvirág (büdöske) ’Orion’ fajta (Tagetes patula ’Orion’)
• Állandó helyre vetés ideje: április közepén – május elején a szabadba is vethető.
• Vetés mélysége: 2-3 cm.
• Környezeti igényei: tűző napos, meleg helyet, közepes mennyiségű vizet, és közepes tápanyagtartalmú, kerti talajt kedvel. Nem 

igényes fajta.
• Ápolás: az elhervadt részeket rendszeresen távolítsuk el. Kelés idején rendszeresen öntözzük, majd 4-5 leveles állapotban 

elegendő heti 2-3 alkalommal öntözni (csapadékszegény időszakban!). Nyáron meleg, aszályos időszakban naponta 
gondoskodjunk a növény vízellátásáról a kora reggeli vagy esti órákban.

• Külleme: 30-35 cm magasságú egynyári dísznövény, virágai teltek, sárga-bordópiros színűek. Május végétől egészen szeptember 
végéig virágzik.

• Felhasználás: virágágyakba, balkonládákba és dézsákba is ültethető.

Tegyük még virágosabbá EGYÜTT Csemőt!

Dr. Lakos Roland
polgármester                            
 
Bálint Attila
településüzemeltetési ügyintézõ 



Folyamatosan és óriási erőket mozgósítunk azért, hogy ápolt települési környezet vegyen körül bennünket. 
Igyekszünk élen járni (egyben mintát is adni) a közterületek gondozott állapotával. Nagyon örülünk annak, amikor újabb és újabb 
virágos magánkertek alakulnak a gazdák szorgos munkájának eredményeként. Köszönjük a lakosság erőfeszítéseit!  
Mégis van néhány ember (meggyőződésem, hogy két kezemen meg tudom számolni őket), akik számára az a természetes, hogy iszik, 
kiürül a doboz, fogja és elhajítja.   

Miért? 
Az elmúlt héten két alkalommal is szedtük a szemetet a szilárd burkolatú útjaink mentén.
Nem azért, mert nem tudtam más munkát adni a közfoglalkoztatottjainknak, hanem mert után két nap alatt újra szemetesek voltak 
az árkok. 
Öt-tíz méterenként egy sörösdoboz, aztán egy energiaitalos, aztán húsz méterig semmi, majd újra egy alkoholos palack, majd egy 
zsebkendő, és így tovább, és így tovább….
Csupa-csupa általam személyesnek tartott tárgy, amelyről ezek szerint mások nem gondolják úgy, hogy az övék. 

Miért? 
Nem azt kérjük senkitől, hogy nyírjon füvet, gereblyézzen, locsoljon a közterületeken helyettünk - annyi lenne az egyetlen kérés, 
hogy ne okozzon kárt és ne szemeteljen!  
Remélem nem nagy kérés! 
  

  Dr. Lakos Roland 
                                                                                                                  polgármester  

Miért?

Milyen előnyökkel jár a komposztálás? 
• Kevesebb újrahasznosítható szerves hulladék kerül végső ártalmatlanításra (a hulladéklerakókon) 
• Fokozza a talaj biológiai aktivitását (jobb víz- hő- és levegőháztartás, javul a tápanyag tároló képesség és a talajszerkezet stabilitása, 
a lassú tápanyag-feltáródás miatt kisebb a kimosódás veszélye) 
• Nem kell elégetni a levágott ágakat, nyesedéket és ezzel a levegőt se szennyezzük 
• A jól irányított komposzt érés során a gyommagvak, kórokozók és kártevők elpusztulnak 
• Tevékenyen segíthetjük a természet önfenntartó körforgását 

Mi a komposzt? 
A komposzt az a földszerű, sötétbarna anyag, mely a lebomló szerves hulladékokból jön létre mikroorganizmusok lebontó 
tevékenységének hatására megfelelő körülmények (oxigéntartalom, nedvesség) megléte esetén. A komposzt tehát ideális esetben a 
talaj humusztartalmához hasonló, nagymolekulás, tápanyagokban gazdag szerves anyag. 
Mire használható? 
Mindenféle növény alá kerülő földkeverékhez hasznosítható, lakásban és szabadföldön egyaránt. Felhasználhatjuk továbbá 
talajjavításra, fólia alatti növénytermesztéshez, virágkiültetéshez, zöldségágyásokhoz, fák telepítésekor az ültetőgödörbe helyezve.

                                                                                                                      Bálint Attila 
                                                                                                   településüzemeltetési ügyintéző 

Komposztáljunk!



HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
ÁPRILISBAN  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 

• ÁPRILIS 9-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• ÁPRILIS 16-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• ÁPRILIS 23-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• ÁPRILIS 30-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 MEKÖSZÖNJÜK!

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  



HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

április 1. és 29. május 27. június 24.

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

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

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

április 13. és 27. május 11. és 25. június 8. és 22.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2021. 
II.NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen ren-

delkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként max-

imum 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 közszol-

gáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethul-

ladékos zsák árával megegyező: 328 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszám-

lázásra. 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 kapcsolat-

ban, 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)

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől

függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!
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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! 

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

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

Mászáros Tímea  és Szabó Lajos : Csenge 2021.03.03, Kuczkó d.

Várkonyi Erika és Horváth Nándor: Krisztofer 2021.03.05., Silye d.

Vaskó Mónika Tímea és Gyura Tibor: Kristóf Milán 2021.03.12. Fakan d.

Balogh Klaudia Vanda és Dabis Sándor:  Lola Vanda 2021.03.18. Alsóerdő d.

Dér Tifani Lili és  Máté Brendon: Szedra Mercédesz 2021.03.26., Balla d.

Horváth Vivien és Hídvégi Dániel : Csenge Vivien  2021.03.28. Boján d. 

Kocsó Zsaklin és Molnár István Hunor : Máté 2021.03.28.  Monori d.

Fekete Tünde és Mucsányi Norbert: Lili 2021.03.30.  Matusz d. 

Bató Anita és Fekete Sándor: Lia Patrícia 2021.03.31. Gyüge d.

SZÜLETÉSEK
2021 március
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HÚSVÉTI FEJTÖRŐ GYEREKEKNEK

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Írd be az alábbi szavakat a fenti táblázatba:

Krisztus, vers, csibe, húsvét, locsolás, sonka, tojás, barka, csoki, festék, kölni, bárány

Ügyelj a betűk számára a beillesztés során. A szürkével jelölt mezőkbe nem írhatsz betűt! (A beírt szavak betűi, amennyiben egymás mellé kerülnek, 

nem kell, hogy értelmes szót alkossanak!) Megfejtés:

A G4, B6, A7, I8, D10, G10 mezőkben található betűk helyes sorrendbe rakását követően egy értelmes szót kapsz - ezt küld be április 30-ig.

A megfejtést neved, életkorod és lakcímed feltüntetésével küld el emailben (csemoikonyvtar@gmail.com) vagy postán (Csemői Községi Könyvtár 

és Közösségi Színtér 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.) a községi könyvtárnak, vagy dobd be a Ladányi suliban elhelyezett ládikóba április 30-ig. Három 

szerencsés, helyes megfejtést beküldő gyereket sorsolok ki, akik nyereményben részesülnek.

A márciusi Fejtörő nyertesei:

Bíró Jázmin, Fazekas Csanád, Ócsai Norbert, Tóth Vivien

(Az áprilisi rejtvény kidolgozásában segítségemre voltak: Király Evelin és Mártha Roland.)

KÖNYVAJÁNLÓ
J.R. dos Santos: A kormányzó szeretője

A világhírű portugál író új regényében a távol-keleti portugál gyarmat Makaó második világháború alatti 

időszakát mutatja be. A kötet szereplőit részben már  (A lótusz virágai, A Lila Pavilon, A középső birodalom ) 

ismerheti az olvasó. A Pearl  Harbor elleni japán rajtaütés és a Hirosima elleni atomtámadás közötti időszakban 

élik feszült mindennapjaikat a regény főszereplői: a távol-keleti  háború elől Makaóba áttelepült Nagyezsda, 

Sawa  ezredes, az önkényeskedő japán tiszt és kínai szeretője. Lian-hua valamint a gyarmat kormányzásával 

megbízott Teixeira ezredes és Fukui, a japán diplomata…     Santos  megtörtént eseményeken alapuló, valós 

szereplőket felvonultató regényében izgalmas történelmi áttekintést kínál olvasóinak, melyben jelentős   

szerepet játszik a szerelem is.

Roberto Pavanello: Dini és barátai

Roberto Pavanello történeteinek szereplői olyan állatok, akik tipikus gyermekkori problémákkal 

küzdenek, így a kis olvasók könnyedén azonosulhatnak velük. Silvia Vegetti Finzi ismert gyermek 

pszichológus és írónő minden történet végén elgondolkodtató ötleteket ad arra vonatkozóan, 

hogyan kezeljük a növekedéssel járó különleges helyzeteket.
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT - DIGITÁLIS TESTNEVELÉS
A digitális oktatás számos kihívás elé állítja a pedagógusokat és a diákokat egyaránt. Ahhoz, hogy fent tudjuk tartani a motivációjukat, 

otthonosabban kell mozognunk az internet világában. Iskolánk idén is csatlakozott a 2021.03. 22-26 között megrendezésre kerülő 

Digitális Témahét országos programjaihoz. A digitális témahéten megismerkedtek az internet sötét oldalaival, veszélyeivel, 

körbeforgathatták földrajz órákon a földgömböt. Testnevelés órákon is egyre többször jelennek meg az IKT-eszközök használata, 

igazán nehéz ebben a helyzetben mozgásra bírni a diákokat. Testnevelő tanárként készítettem egy atlétika témakörre épülő 

online szabaduló szobát a diákok számára, ami otthon elvégezhető gyakorlati, valamint játékos kvíz-feladatokból állt. A gyerekek 

mindeközben végig online kapcsolatban voltak velem és az esetleges kérdéseket megbeszélve segítettem őket. Nagyon tetszett a 

gyereknek.

Batu-Kovács Krisztina 

testnevelő tanár

ONLINE ÜNNEPSÉG – MÁRCIUS 15.
Idén sem tudtunk méltó módon megemlékezni a magyar szabadságharc hőseiről. Iskolánk médiacsoportja felkérést kapott 

a Csemői Polgármesteri Hivataltól, hogy elkészítse a község műsorát. Előre elkészített videófilmen mutattuk be idén a 

megemlékezést. A képeket a község honlapjáról, a korábbi ünnepségek anyagából vettük, a verset, dalokat, a múzeumi történelem 

órát még az iskola lezárása előtt fel tudtuk venni videóra. A szerkesztést - mely hosszabb időt követelt, - már utána is el tudtuk 

végezni. Köszönöm a segítséget Vas Tibornénak, akivel a műsor összeállításában, szerkesztésében együtt dolgoztunk.

Táboriné Ungvári Éva,

média-csoport vezetője

VÍZ VILÁGNAPJA ONLINE FORMÁBAN
Az idei videós órák sokkal közvetlenebbek, mint a tavalyi forma, amikor csak leírtuk a gyerekeknek milyen feladatuk van az adott 

órával kapcsolatban. Ki is használtuk mindezt, mert sok órán, nemcsak március 22-én került szóba a környezetvédelem, a tiszta iható 

víz fontossága. Ezekkel kapcsolatos ismereteiket nagyon szépen elmondták a gyerekek. Jól látják, hogy milyen problémákat okoznak 

az emberek vizeink tisztaságának megőrzését semmibe véve. Ezzel a jeles nappal kapcsolatban nagyon sok figyelemfelhívó plakát 

is készült. Úgy gondolom hallgatóságként az otthon levő családtagok is jelen lehettek az óráinkon, belepillanthattak munkánkba. 

Bízom benne, hogy az órákon megbeszélteket be is tartják majd a gyerekek a mindennapjaikban, nemcsak most, hanem később is!

Kalmár Tiborné

pedagógus

TISZTELT SZÜLŐK! TÁMOGATÓINK!
Bízunk benne, hogy idén is számíthatunk támogatásukra adójuk 1%-ának felajánlásával. 

Adószám: 18679030-1-13

Csemői Iskoláért Alapítvány
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VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

A Covid-járványhelyzetben is zajlik az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása. Összevezetéses eboltás nem szervezhető, de a 
rendelőben és az állat tartási helyén az oltást a kutyák megkaphatják.
Bármely rendelési alkalomra ez ügyben lehet hozni a kutyát, a háznál történő oltást előzetesen egyeztetni kell (06209341276)
Az oltással kapcsolatos díjak:
• veszettség elleni védőoltás beadása: 5000 Ft,
• chip beültetése: 3500 Ft
• oltási könyv kiállítása, pótlása:  1000 Ft
• féregtelenítő tabletta:  200 Ft/10 kg.
Veszettség elleni oltást csak chippel megjelölt kutya kaphat, amennyiben még nem rendelkezik az állat chippel, az oltással egyidőben 
azt is meg kell kapnia.
A veszettség elleni oltás rendjét jogszabály határozza meg, e szerint a kutya:
az első veszettség elleni oltását 3 hónapos korát követően 1 hónapon belül (4 hónapos koráig),
 a második oltását ettől számítva fél éven belül (10 hónapos kor környékén)
 az ezt követőket pedig évente kell megkapnia.
Ezzel biztosítható, hogy az állat folyamatosan magas szintű védettséggel rendelkezzen az állatra és emberre egyaránt halálos 
kimenetelű fertőző betegséggel szemben.

Zöldhalmiak számára akció:
 április 19. hétfő,
 április 21. szerda.
Ha ezeken a napokon ½ 9-ig telefonon megkeres, az állata oltását még aznap, kiszállási díj nélkül végzem el.
Egész évre érvényes akció, ha egyidejűleg legalább 4 állat oltását kezdeményezi (akár rokonok, vagy barátok összefogásával) a 
kiszállás díját nem kell megfizetnie.

„Madárbarát Magyarországért”, támogassa a madár- és természetvédelmet!
Az Eb óvó állatorvosi rendelőben megtalálhatók a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatására készített kitűzők. 
500 Ft támogatásért a képen látható kitűzők közül egyet választhat.
          Dr. Kárpáti László
          állatorvos
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MAGASVÉRNYOMÁS-BETEGSÉG (HIPERTÓNIA) ÉS 

KÖVETKEZMÉNYEI 

Magas vérnyomásról beszélünk – felnőtt esetében – az orvosi rendelőben mért 140/90  Hgmm-vérnyomásértéktől, illetve otthon mért ≥135/85 

Hgmm-értékek esetén.

Formái

Esszenciális hipertónia (a betegek 90%-a): ún. elsődleges magasvérnyomás-betegség, melynek hátterében nem áll másik kórkép.

Erre a betegségre hajlamosít a túlsúly, fokozott alkoholfogyasztás, fokozott konyhasóbevitel, stressz, dohányzás, mozgáshiány, növekvő életkor, 

csökkent kálium- vagy kálciumfelvétel, inzulinrezisztencia (a sejtek csökkent reakciókészsége az inzulinra).

Szekunder (másodlagos) hipertónia (betegek 10%-a): bizonyos alapbetegségek következtében alakul ki a magasvérnyomás-betegség. Pl. hormonális 

eltérések, érelváltozások, vesebetegségek, terhesség, gyógyszerek stb.

A két formát azért fontos elkülöníteni, mert a második esetében először az alapbetegséget kell kezelni (ha lehet), és utána várható csak a vérnyomás 

normalizálódása.

Tünetek

Nem véletlenül csendes gyilkosnak is nevezik ezt a betegséget, hiszen az esetek többségében sokáig egyáltalán nem okoz panaszokat. Fontos azonban 

tudni, hogy a betegség már ebben a fázisban is károsít fontos szerveket. Sajnos, a betegek 30%-a nem tud a betegségéről, az ismert hipertóniások 

50%-a pedig nincs vagy nem megfelelően van kezelve. Gyakran csak a szövődmények kapcsán derül fény a betegségre.

A következő tünetek jelentkezhetnek rendellenes vérnyomásértékek következtében: kora reggeli fejfájás, amely az ágy végének megemelésével 

javul, szédülés, fülzúgás, idegesség, szegycsont mögötti fájdalom, szívdobogás, vasomotor-instabilitás (keringés instabilitása), orrvérzés, terhelésre 

légszomj, éjszakai hipertónia esetén pedig alvászavarok.

Diagnózis:

A betegség megállapításához a vérnyomásmérés a következőképpen kell történjen: két nap egymás után, 3 különböző időponban nyugalomban, a 

helyes vérnyomásmérés szabályait betartva. A korrekt méréshez hozzátartozik, hogy mindkét karon mérjük a vérnyomást, és a pulzust is számoljuk.

A leghitelesebb képet egy 24 órás vérnyomásmérés során kapjuk, melynek során a beteg kap egy mobil vérnyomásmérő készüléket és egy hozzá 

tartozó mandzsettát. A gép a nap folyamán többször (éjszaka is) felpumpálja a mandzsettát és megméri a vérnyomást. A készülék tárolja az adatokat, 

melyeket az orvos utólag elemez. Normális esetben az éjszakai értékek alacsonyabbak. Ez a vizsgálat alkalmasabb az egyszeri vérnyomásméréseknél 

szekunder hipertónia szűrésére, szövődmények becslésére, ugyanis az éjszakai vérnyomásesés ezekben az esetekben elmaradhat.

 

Amit a beteg megtehet önmagáért

• A testsúly normalizálása vérnyomáscsökkentő hatású

• Sószegény étrend: maximum 6g só naponta. Ezt persze nehéz a hétköznapokban mérni. Egy következő cikkünk szól majd arról, hogyan lehet ezt 

megközelítően becsülni. De ha kerüljük a sós ételeket, és nem sózzuk az ételeinket extrém mértékben, már sokat léptünk előre. A hipertóniások 

harmada sóra érzékeny, és sószegény diétára vérnyomáscsökkenéssel reagál.

• Dohányzás elhagyása

• Kávémennyiség csökkentése

• Alkoholfogyasztás csökkentése

• Stressz levezetése hobbival, sporttal, zenével, beszélgetéssel…

• Sport: rendszeres feszes gyaloglás a szívinfarktus kockázatát 50%-kal, a vérnyomást 13/8 Hgmm-rel csökkenti.

• Meleg fürdő, szaunázás (hideg fürdő nélkül, mert az emeli a vérnyomást)

  

                                                                                                                                              Dr. Deák Éva PhD

A cikk kivonat, a teljes cikk (képekkel) a www.csemoegeszseg.hu weboldalon olvasható.

Együtt a csemőiek egészségéért, 
együtt a gyermekeink jövőjéért!

www.csemoegeszseg.hu
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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                

Szennyvíz szállítás

Csemő Község Önkormányzatának szerződéses part-

nere a COMBOS Bt.

Combos Településtisztasági Betéti Társaság

 2700 Cegléd, Ölyv utca 4. 

Telefon: (06-53) 707-050, (06-30) 635-3018
Email: combos@t-online.hu 

Csemő bel- és külterületén alkalmi munkát vállalok traktorommal kis kertek 

megművelésére. Rotálás, tárcsázás, szántás, RZ- szárzúzás.

Tel:06-20--3635866



2021. április31. évfolyam 4. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

22

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.

A TURI BETEGSÉG 

MIATT ZÁRVA.

Változásról majd a 

Turi Facebook oldalán 

olvashatsz.

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 30 635 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:
L&M DENTAL Fogászati és
Szolgáltató Kft.
Dr. Méhes Lilla Éva
RENDELŐ: 2713 Csemő, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ
2021. március 1-től a rendelési idő:   
Hétfő: 12-18 óra között 
Kedd: 08-14 óra között,
Szerda: 12-18 óra között, 
Csütörtök: 08-14 óra között,
Péntek: iskolafogászat  
A veszélyhelyzet ideje alatt előzetes

telefonos bejelentkezés szükséges:

Rendelési időben hívja: 

(06-53) 788-400

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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