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CSEMŐI HÍRMONDÓ

„CSEMŐI NYÁR 2021” – A HARMADIK FELVONÁS
Szeretettel hívjuk és várjuk 
2021. JÚLIUS 30-án, pénteken az ökocentrum udvarán (volt vadászház környezete az Ereklyési 
úton) tartandó RETRO PARTIRA.
19.00 órától 22.00 óráig zenél RETRO-LAND és a TÁNCZOS TRIÓ 

2021. JÚLIUS 31-án, szombaton az ökocentrum udvarán
10.00 órától ERDEI TÖRTÉNET a FABULA BÁBSZÍNHÁZ gyermekelőadása
11.00 órától 12.00 óráig SEMMIBŐL VALAMIT JÁTSZÓHÁZ 

 A program minden korlátozás nélkül látogatható és ingyenes! 

További információ és a program tervezete a 2. oldalon található. Folyamatosan frissülő információkat a 
települési weboldalon, közösségi oldalon és az applikáción olvashat.
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Amikor 2015-ben először indult Csemő a Nemzeti Vágtán, akkor csak annyit szerettünk volna, hogy növeljük a településünk 
ismertségét. Az elmúlt évek eredményei alapján büszkén kijelenthetjük, hogy ez nagyon jól sikerült, köszönhetően Petrik Tamás 
elhivatottságának és hozzáértésének. 2017-ben sikerült megnyerni az országos versenyt, amivel a csúcsra értünk és beírtuk Csemő 
nevét a Vágta-történetébe. A tavalyi esztendőben már a kocsitoló versenyen is képviseltettük magunkat és végeztünk a második 
helyen az országos döntőben. 
Még egy nagy vágyunk volt a vágta kapcsán - és ez az idei évben megvalósulhat. Már a kezdetektől is, de a négy évvel ezelőtti győzelem 
után már gőzerővel kerestük a lehetőségét annak, hogy elővágtát rendezzünk helyben. Ez olyan selejtező futam, ahol ki lehet vívni 
a pesti nagydöntőbe jutást. A kitartó munka idénre beérett, most már biztos, hogy július 24-én a Csuda Csikó Tanya környezetében 
Csemői Elővágta kerül megrendezésre.
Gőzerővel és sok segítővel estünk neki a vágta-pálya tervezett nyomvonalának kialakításához. A környezet tökéletes, a talajjal viszont 
nagyon sok munkánk volt, és még lesz is, hiszen nem elég csak a földes pályaív elkészítése, azt július 24-ig fent is kell tartanunk… 
Olyan elővágtát szeretnénk, ami Petrik Tamás számára igazi hazai pálya és ahol minden vendégünk jól érzi magát. Nagyon valószínű, 
hogy Tamás a felgyógyult Viccessel fog indulni a versenyen - ami azért nem lenne semmi, hiszen a 2017-es jubileumi Nemzeti Vágta 
győztes paripájáról van szó. 

A rendezvény ingyenes – és minden korlátozás nélkül látogatható!

CSEMŐI VÁGTA  - 2021. JÚLIUS 24. 

PROGRAMTERV

10.40 – ünnepélyes megnyitó 
10.45 – kocsitoló verseny ELŐFUTAMOK 
11.00 – kishuszárok ELŐFUTAMAI  
12.00 – nagyhuszárok ELŐFUTAMAI  
13.00 – Jó ebédhez szól a nóta – közös ebéd 
14.00 – SASVÁRI SÁNDOR lovas és énekes műsora 
14.45 – az AJAKI hagyományőrző kórus műsora 
15.00 – „HUCUL-ösvény” bemutató akadálypályán  
15.30 – drótszőrű magyar vizslák bemutatója  
16.00 – A Lovas Polgárőrség carussel bemutatója 
16.30 – a Kecskeméti Hagyományőrző Honvédek lovasok bemutatója, csatajelenetek 
17.00 – Csikós és puszta ötös bemutató  
17.30 – kocsitoló verseny DÖNTŐ FUTAM 
17.45 – kishuszárok DÖNTŐ FUTAM   
18.00 – nagyhuszárok DÖNTŐ FUTAM   
18.30 – ünnepélyes eredményhirdetés 
19.00 – 21.00 PUSZTABÁL – színpadon a GRÍZ zenekar 

A NAP FOLYAMÁN:  hagyományőrző kirakodóvásár – íjászat – állatsimogató -  pónilovaglás - gyermek foglalkoztató – légvárak
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

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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HOGYAN ÁLLUNK? HOL IS TARTUNK? 

A második negyedévet szigorú korlátozások között kezdtük és 
folyamatos enyhítések között zártuk. 
Bár az Országgyűlés döntése alapján legkésőbb szeptember 
közepéig meghosszabbították a koronavírus-világjárvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzetet, és az elfogadott törvénymódosítás 
felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetben hozott 
kormányrendeletek hatályát a törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítsa – a nagyszámú oltás-felvétel miatt egyre 
kevesebb korlátozással élünk együtt.  

Nem volt egyszerű ez az első félév. 
Az egyre riasztóbb járványügyi adatok és korlátozások mellett kellett 
az önkormányzat és az intézmények működőképességét biztosítani. 
Hálás köszönet a teljes hivatali állománynak, az egészségügyi 
dolgozóknak, a szociális ágazat munkavállalóinak és az intézmények 
munkatársainak a vírushelyzet alatt tanúsított hozzáállásukért.  
    
Az áprilistól június végéig tartó időszakban végzett 
tevékenységünkről a lentebb írtak szerint számolok be.  

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Hosszúak voltak a zárva tartott hónapok, de május 10-től 
újra van személyes ügyfélfogadás a Hivatalban. Szerdai nap 
kivételével a korábbi nyitvatartási rend szerint várjuk az 
ügyfeleket. Fokozottan figyelünk arra is, hogy a nyitva tartás 
mellett az elektronikus megkeresések is teljesítettek legyenek. 
Újraindultak a polgármesteri és főépítészi fogadóórák is.
Tervezünk az idei nyáron igazgatási szünetet, mégpedig a 
Csemői Vágta megfelelő előkészítése érdekében július 19 és 23 
között a hivatali dolgozók is helyszín berendezésében segítenek, 
így azon a héten nem lesz ügyfélfogadás.     
 
PÁLYÁZATOK

MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE
Az ütemtervnek megfelelően halad a kivitelezés. Most úgy 
látszik, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy októberben 
befejeződhetnek az építési munkálatok. A szerkezetépítéssel 
párhuzamosan zajlanak a belső szakipari munkák is. 
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.   

CSEMŐ-CEGLÉD KERÉKPÁRÚT 
Részsikert már elkönyvelhetünk! 
A zöldhalmi sűrűn lakott településrésznek az orvosi rendelőtől 
a Pipacsig tartó szakaszára beadott pályázati jelentkezésünk 

269.956.178.-Ft összegű támogatást kapott!   A Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) még 
2020-ban benyújtott igényünket bírálta el pozitívan a 
Pénzügyminisztérium. Köszönjük a támogatást! 
Közben tovább dolgozunk a teljes szakasz terveinek 
felülvizsgálatán és túl vagyunk már sikeresen a 
közlekedésbiztonsági auditon is. Örömmel jelentem be azt is, 
hogy a kerékpárút a sportcentrumnál tovább fog folytatódni a 
Kossuth Lajos úton, egészen a Bogdán Iskola dűlőig. 
A felülvizsgált tervek építési engedélyezési eljárásra kerülnek, 
melynek birtokában ki lehet írni a közbeszerzési eljárást. A 
pályázati támogatásnak köszönhetően úgynevezett részajánlat 
tételes közbeszerzést tudunk lefolytatni, konkrét ajánlattal lehet 
jelentkezni a zöldhalmi szakasz kivitelezésére, míg feltételes 
ajánlatot lehet tenni a többi szakasz megvalósítására. A feltételes 
közbeszerzés abban segít, hogy ha lesz forrás Csemőt és Ceglédet 
Zöldhalommal összekötő szakaszokra is, akkor egyből köthető a 
kivitelezési szerződés. Optimistán várjuk a fejleményeket. 
 
IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM KEHOP PÁLYÁZATA  
Az elmúlt három hónapban semmilyen új információnk 
sincs előrehaladtáról. Továbbra is a kivitelezésre beadott 
ajánlatok értékelése zajlik a projektgazda Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda (NFP) bonyolításában. 
Ha lesz nyertes kivitelező, és a kerékpárút közbeszerzési 
eljárása is eredményes, akkor még továbbra is feladatunk 
lesz, hogy a projekt-összeütközés elkerülését koordináljuk. A 
zöldhalmi településrész felé menő ivóvíz gerincvezeték ugyanis 
a kerékpárút alá készülő töltésben kell, hogy húzódjon. 
Röviden összefoglalva a fejlesztés lényegét: új kutat fúrnak 
a meglévő termelő kút mellé, amelyre a meglévő vízhálózat 
teljes egészében rákötésre kerül, továbbá gerincvezeték kerül 
kiépítésre a központ és Zöldhalom között. Ezen túl a pontos 
műszaki tartalom jelenleg még nem ismert előttünk sem...    
   
MAGYAR FALU PROGRAM 2020.
A KÖZPONTI EGÉSZSÉGHÁZ GYERMEKRENDELŐ 
ÉPÜLETRÉSZÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA – befejeződött  
A felújítás befejeződött, az átadás-átvétel megtörtént. A 
vállalkozó végszámláját is kifizettük, a projekt azzal zárul, hogy 
benyújtottuk az elszámolást a közreműködő szervezet felé.  

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSE (FALUHÁZ 
PROJEKT) - nyert   
Az első negyedév azzal telt, hogy próbáltunk többletforrást 
kérni a tervezéshez képest megnövekedett alapanyagárak miatt 
a megvalósításhoz. Nem sikerült támogatást kapnunk, így a 
„B” terv lépett életbe, nevezetesen az, hogy saját forrásból az 

Beszámoló az önkormányzat 2021. II. negyedévi feladatellátásáról
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önkormányzat biztosítja a kivitelezéshez szükséges (13 millió 
forint) saját erő többletet.  
Most ott tartunk, hogy a kivitelezésre felkért gazdasági szereplők 
megtették az ajánlatukat. Ezek értékelése folyik, terveink szerint 
júliusban a nyertes ajánlattevővel megköthetjük a kivitelezési 
szerződést és átadhatjuk a munkaterületet. Maga a kivitelezés 
kb. négy hónapot fog igénybe venni, így még az idén ez a 
fejlesztés is befejeződhet.     
  
MAGYAR FALU PROGRAM 2021.
MIKEBUDAI ÚT RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA - nyert
MFP-UHK/2021. kódszámú pályázati kiírásra a Mikebudai út 
két rossz minőségű szakaszának felújítására nyújtottunk be 
pályázatot. A PÁLYÁZAT NYERT – erről az elektronikus értesítést 
a napokban megkaptuk. 
Meg kell várnunk a támogatói okirat megküldését – ezt követően 
először módosítani kell a közbeszerzési tervet, majd lefolytatni a 
közbeszerzési eljárást. Ha kis szerencsénk van és lesz érvényes 
ajánlat – akkor még az idei évben a felújítást el is tudjuk végezni. 
Mi a műszaki tartalma ennek a pályázatnak? 
Jelenleg rossz állapotú út kezdő szelvénye az I. szakasz 4608 j. 
Ceglédi úttól 300 m hosszban továbbá a II. szakasz Gyüge dűlőtől 
260 m hosszban van tervezve a burkolat felújítása. A felújítandó 
út szélessége 4,0 m, kétoldali 1,0-1,0 m széles föld padkával. 
Mivel a padka jelenleg rossz állapotban van, úgy burkolat 
megerősítéssel a földpadkát az útburkolat szintjéhez profilozni 
fogják. 

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS 2021. BM PÁLYÁZAT
A SPORTCENTRUM FEJLESZTÉSE - beadva, elbírálás alatt   
A műfüves pálya részbeni felújítására és az épület fűtési-, és 
melegvíz rendszerének kialakítására nyújtottunk be támogatási 
kérelmet még március elején. Továbbra is döntésre várunk. 

AKTÍV TURISZTIKAI FEJLESZTÉS - LEADER PÁLYÁZAT - 
befejeződött
A fejlesztést – szerződés szerint – a második negyedévben 
megvalósítottuk, a kilenc darab szemléltető eszköz kihelyezésre 
került. 
Az elszámolást benyújtottuk, a pályázat által finanszírozott 
elemeken túl további tájékoztató táblákat is rendeltünk – 
melyeket CSAK a helyszíni ellenőrzést és/vagy az elszámolás 
elfogadását követően fogunk telepíteni, mert nem szeretnék 
magyarázkodni, hogy miért és miből van több elem, mint amire 
támogatást nyertünk. 

ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK

ÖKOCENTRUM FEJLESZTÉSE  
A második negyedévben megtörtént a kulturális kiállítóhely 
épülete mögötti tanösvény kialakítása és felszerelése. 
Pontosabban azok a táblák és eszközök telepítése látható 

már, amire LEADER forrásból pályázati támogatást nyertünk. 
Elkészítettük és benyújtottuk az elszámolást. 
Rendeltünk még interaktív táblát a településrészeink 
bemutatására, és tájékoztató táblákat az állat-sziluettekhez. 
Az udvari rész szabadon látogatható és használható, kérem 
vigyázzunk értékeinkre. Megköszönöm, ha a csikket a csikkesbe, 
a szemetet a szemetesbe dobja mindenki. 
  
KÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ KÖRNYEZETÉNEK 
KIALAKÍTÁSA
Befejeződött a felújítás és a rendelő környezete is elnyerte azt a 
végső formáját, amit a felújítás előtt oda álmodtunk. Megfogadtuk 
a nemzetközi virágos zsűri ajánlását is, így az új közterületek 
virágosításánál az évelő és örökzöld növények használata van 
jelentős túlsúlyban. 
Természetesen a teljes területen automata öntöző és csöpögtető 
rendszer is kialakításra került.  

DŰLŐUTAK KARBANTARTÁSA
Folyamatos a külterületi utak gréderes karbantartása. 
Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, hogy homokos dűlők 
javítására teszünk minden egyes alkalommal kísérletet, melynek 
végeredménye nem lesz betonos út… 
Az utak szélesítése során a letömörödött talaj fellazítása zajlik, 
melynek során a homok homok marad, sőt lazább szerkezetű, 
egész addig, amíg csapadék és a forgalom nem tömöríti vissza. 
Ezért a kellemetlenségért elnézést kérünk, de ez ezzel jár. 

KÜLTERÜLETI KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS
Jó hírem van! A külterületi hálózatfejlesztéshez a MAVIR Zrt. 
64 darab használt lámpatest adományozásáról értesítette az 
önkormányzatot. A megállapodás elkészült és aláírásra került – 
várjuk a lámpatestek átadását. Ha ezek megérkeznek, akkor külön 
ajánlatot kell kérnem a szolgáltatótól ezeknek a lámpatesteknek 
a meglévő közvilágítási hálózaton való felszerelésére. Ha 
minden optimális, a korábbi hálózatfejlesztésre vonatkozó 
megrendeléssel és az adománnyal az idei évben 99 új közvilágítási 
hely létesül a külterületen.   
  
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

A második negyedévben 3 rendelet és 6 határozat meghozatalára 
került sor.
- Rendeleti formában döntöttem Csemő Község Önkormányzata 
2020. évi zárszámadásáról, a zárszámadás előtti utolsó 
előirányzat-módosításról és a helyi építési szabályzatról szóló 
11/2019.(X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.   
- Határozati formában az önkormányzat idei évi közbeszerzési 
tervéről, partnerszervezetek (rendőrség, mentők, tűzoltóság) 
anyagi támogatásáról, a közbiztonsági és katasztrófavédelmi, 
a belső ellenőrzési és a községi gyermekvédelmi beszámolók 
elfogadásáról.  
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Egész tavalyi évben nem tudtunk rendezvényeken találkozni, és 
az év első hónapjai se arról szóltak, hogy az idei évben bátran 
szervezkedhetünk…
Egy-egy nagyobb rendezvényt hosszú hónapok, gyakran fél év 
szervező és előkészítő munka előz meg, amelyben pénzügyileg 
is sokszor előre kell kötelezettséget vállalni – ez a kockázat most 
nem fér bele, ezért döntöttünk úgy, hogy májustól-szeptemberig, 
minden hónap utolsó pénteki napján tartunk kisebb, néhány órás 
rendezvényt. Május végén lezajlott a nóta kívánságműsor (még 
védettségi igazolvánnyal volt látogatható), június végén pedig 
az első mulatós est – szerény érdeklődés mellett.   Egy „nagy” 
rendezvényt tartunk – Nemzeti Vágta előfutamot rendezünk a 

Csuda Csikó Tanya környezetében 2021. július 24-én. 

A még tervezett további rendezvényeink: 
2021. július 30 – RETRO PARTY
2021. augusztus 27 – ROCK AKUSZTIK
2021. szeptember 24 – MULATÓS EST
A jelenleg hatályos szabályok szerint a helyi rendezvényeink 
mindenféle korlátozás nélkül látogathatóak.   
 

 
      Dr. Lakos Roland         

polgármester

RENDEZVÉNYEK

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Csemői Vágta előkészületi munkáinak elvégzésére a Polgármesteri Hivatal teljes személyi állománya a helyszín berendezésén 

dolgozik, így 2021.  július 19 és július 23-a között igazgatási szünetet rendelek el,  a CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA 

TART. Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                           Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                              polgármester 

Igazgatási szünet

Kivezeti szolgáltatási portfóliójából a posta júliustól a címezetlen reklámkiadványok, így az ingyenes sajtóterméknek minősülő 

helyi újság terjesztését is.  A Csemői Hírmondót nem tudjuk eljuttatni a postaládákba, viszont a hivatalból, a csemői boltokból – 

TOVÁBBRA IS INGYENESEN – elvihető.    

Köszönjük a boltok segítségét és a lakosság megértését! 

                                                                                                                          Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                              polgármester 

Reklámanyagok és a Hírmondó postázása

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁK
A Községháza emeletén:

minden hónap ELSŐ PÉNTEKÉN: 

10:00 - 11:00 óra között

Zöldhalomban: minden hónap

HARMADIK PÉNTEKÉN : 

10:00 - 11:00 óra között
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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

Örömmel jelentem, hogy 36.471.414 forint támogatást nyertünk a Mikebudai 

út részleges felújítására. Ebből az összegből a 4608 j. Ceglédi úttól 300 m 

hosszban (I. szakasz), továbbá a Gyüge dűlőtől 260 m hosszban (II. szakasz) 

tudjuk felújítani teljes szélességben az útburkolatot – reményeink szerint 

még az idén...

Nagyon boldog vagyok, mert sikerült újabb nagyságrendi támogatást nyerni 

a külterület fejlesztésére.   

Bejött a taktikánk! Egész tavasszal folyamatosan jelentek meg a programon 

belül felhívások, amire jelentkezni lehetett. Az volt az elképzelésünk, hogy 

csak egy pályázatot nyújtunk be, az értékelőket kicsit „beszorítva” ezzel, 

hiszen ha a térség legnagyobb kistelepülésének adni szeretnének, akkor azt 

csak ennek a támogatási igénynek a pozitív elbírálásával tehették meg…

Köszönjük pályázatunk pozitív elbírálását!

                                                                                                                   Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                          polgármester 

JÓ HÍR A MAGYAR FALU PROGRAMRÓL                 

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

• július 27., kedd 15.00-16.00 óra 
között a zöldhalmi közösségi háznál

• július 28., szerda 15.00-16.00 óra 
között a 12. sz. boltnál

• július 29., csütörtök  15.00-16.00 óra 
között a hantházi boltnál

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

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra „MEGÉRI TANULNI” 

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet csemői lakóhelyű, középiskolai tanulmányokat 

folytató diákok számára kiemelkedő tanulmányi eredmény és nyelvvizsga bizonyítvány 

elismerésére.

Az önkormányzat döntése értelmében félévente összesen 10 fő középiskolai tanulót 

támogat 5 hónapon keresztül 15.000.-Ft-tal.

Ha szeretnél pályázni, az ÉV VÉGI bizonyítványoddal megteheted, küldheted emailon 

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

polgármesteri hivatalba. A jelentkezéseket 2021. július 30-ig várjuk. 

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

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

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

jelentkező esetén sorsolunk, egyébként a jobb tanulmányi eredmény a döntő.

Várjuk továbbá a 2020/2021-as nevelési év MÁSODIK FÉLÉVBEN KÖZÉPFOKÚ 

nyelvvizsga bizonyítványt szerzett csemői tanulók bizonyítványának másolatát is. Az 

önkormányzat döntése értelmében félévente összesen 5 fő tanulót támogat 5 hónapon 

keresztül 10.000.-Ft-tal.

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

százalékos eredmény rangsorol.

Ha szeretnél pályázni, a nyelvvizsga bizonyítványod másolatával teheted meg, 

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

behozhatod személyesen a polgármesteri hivatalba. A jelentkezéseket ebben az 

esetben is 2021. július 30-ig várjuk.

Csemő Község Önkormányzata az ösztöndíj támogatási rendszert a Csemői Ladányi 

Mihály Általános Iskola tanulóira is újra kiterjesztette.

Minden évfolyam minden osztályából – az iskola pedagógusai által kidolgozott 

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

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

2020/2021-as nevelési év 2. félévi eredményei alapján.

                                                                                                                       Dr. Lakos Roland

                                                                                                                              polgármester

CSEMŐBEN TOVÁBBRA IS MEGÉRI JÓL 
TANULNI!

Régi hagyomány, hogy az önkormányzat nagy nyilvánosság mellett köszönti a csemő 

lakóhelyű alapdiplomásait.  Kérem az idei évben ELSŐ diplomájukat szerzett 

csemőieket (családtagjaikat), hogy a diploma-másolatukkal jelentkezzenek a 

Polgármesteri Hivatal titkárságán augusztus 10-ig annak érdekében, hogy az 

augusztus 20-i ünnepségen köszönthessük Őket.

FELHÍVÁS
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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:

•   2021. júliusban a harmadik csütörtökön : július 15-én 14.00-18.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban a település főépítésze fogadja az 

érdeklődőket.

•    A foepitesz.csemo@gmail.com e-mail címre küldött, az építésüggyel összefüggő kérdésekre e-mailen 8 napon belül válasz érkezik a főépítésztől.

•    Településképi szakmai konzultációra időpont kérhető

írásban (e-mailen: foepitesz.csemo@gmail.com vagy postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2713 Csemő, Petőfi u. 1.).

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan

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

tervezett építési tevékenységet. A konzultáció során a főépítész ismerteti az építési tevékenységgel érintett ingatlannal kapcsolatos településképi 

követelményeket és a helyi építési szabályzat előírásait. A konzultációról írásos emlékeztető készül.

A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyeknek INGYENES!

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.

Tarcsa Vivien és Bohács László: Benett 2021.06.13.  Virág u. 

Benke Annamária és Kistamás Zsolt: Olga 2021.06.25. Mészáros L. u. 

SZÜLETÉSEK - 2021. június

CSEMŐI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, és ORISEK FERENC 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Időpont egyeztetés, tárlatvezetésre ¬ csoportoknak előzetes bejelentkezés:
Huszár Sándor +36 30 547 5323
Vas Tiborné +36 70 360 8034
A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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MÓDOSUL A GYERMEKORVOSI 
RENDELÉS

Tisztelt Szülők!
Szabadságolások miatt a gyermekorvosi rendelés 
az alábbiak szerint módosul: 

2021. július 5. (hétfő): 9-11-ig (Központ)
2021. július 6. (kedd): 9-11-ig (Központ)
2021. július 7. (szerda): 13-15-ig (Zöldhalom)
2021. július 8. (csütörtök): 13-15-ig (Központ)
2021. július 9. (péntek): 9-11-ig (Zöldhalom)

2021. július 12. (hétfő): 9-11-ig (Központ)
2021. július 13. (kedd): 9-11-ig (Központ)
2021. július 14. (szerda): 13-15-ig (Zöldhalom)
2021. július 15. (csütörtök): 13-15-ig (Központ)
2021. július 16. (péntek): 9-11-ig (Zöldhalom)
Rendel: Dr. Megyeri Katalin és Anikó

2021. július 19. (hétfő): 9-11-ig (Központ)
2021. július 20. (kedd): 13-15-ig (Központ)
2021. július 21. (szerda): 13-15-ig (Zöldhalom)
2021. július 22. (csütörtök): 13-15-ig (Központ)
2021. július 23. (péntek): 9-11-ig (Zöldhalom)

2021. július 26. (hétfő): 9-11-ig (Központ)  
2021. július 27. (kedd): 12-14-ig (Központ)  
2021. július 28. (szerda): 12-14-ig (Zöldhalom) 
2021. július 29. (csütörtök): 12-14-ig (Központ) 
2021. július 30. (péntek): 9-11-ig (Zöldhalom)  
Rendel: Dr. Megyeri Katalin és Csilla
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

július 21. augusztus 18. szeptember 15. október 13. november 10. december 8.

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.

július 7. és 21. augusztus 4. és 18. szept. 1, 15. és 29. október 13. és 27. november 10. és 24. december 8. és 22.

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

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!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás SZERDAI napokon történik! A szállítás SZERDAI napra való áthelyezése érinti a 

házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi táblázatokban található.

A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. július 1. – csütörtök, majd a napáthelyezést 

követő első alkalma: 2021. július 7. – szerda

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.
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
AUGUSZTUS 4 hetében is 4 helyszínen van lehetőség kommunális hulladék leadására – KIZÁRÓLAG A CSEMŐI 

LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkezők számára!   

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

• AUGUSZTUS 6-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• AUGUSZTUS 13-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

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

• AUGUSZTUS 27-én, 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  

EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK 
A HELYE!

HIRDETÉSFELVÉTEL A KÖZSÉGI
KÖNYVTÁRBAN.

Lapzárta minden hónap 1.-én.
csemoikonyvtar@gmail.com

06 70 360 8034
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LADÁNYI - GÁLA
Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy tanév végén az osztályok műsorral készülnek a szülőknek, és ezt az iskolai Gálán mutatják be. 

Az idén a járványhelyzet miatt ez online módon történt. A tanulók produkcióiról a média szakkör tagjai videófelvételt készítettek, 

ami felkerült az iskola honlapjára és facebook oldalára is. Így a Gálaműsort otthonukban nézhették végig a szülők és családtagok. 

Az osztályok az iskolában június 10-én tudták megnézni a saját és egymás produkcióit. Ezen a napon került fel a műsor az iskola 

honlapjára is.  Köszönjük a szereplést a műsorban fellépő tanulóknak és a felkészítő tanároknak.

          Nagy Mária

          pedagógus

DUPLÁN "TAROLTAK" PEST MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI 

BIZOTTSÁG "ÍGY KÖZLEKEDTEK TI!" RAJZPÁLYÁZATÁN A 

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI

A verseny területi fordulóján két felsős tanulónk nyert díjat:

Bertalan Zita 7.b_ III. helyezést

László Tamás 7.a_ ll. helyezést ért el.

A pályamunkákat a Cegléd Városi Balesetmegelőzési Bizottság 

értékelte és díjazta, majd a nyertes műveket továbbküldte 

a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság elbírálására a verseny 

második fordulójára. 17 Rendőrkapitányság közül 4 került 

be a megyei döntőbe a beküldött gyerekrajzaival. A Ceglédi 

Rendőrkapitányságot 5 tanuló is  képviselhette a budapesti díjátadáson. A megyei fordulóban Bertalan Zita III. helyezésben,  László 

Tamás kétszeres Különdíj helyezésben is részesült a Magyar Közút által. A gyerekek értékes tárgyjutalomban részesültek. A területi 

díjátadóról készült felvétel itt megtekinthető:

https://m.youtube.com/watch?v=fC_Np_rSVxg&feature=youtu.be

A megyei eredményhirdetés itt olvasható: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/igy-

kozlekedtek-ti-eredmenyhirdetes-pest-megyeben

A Magyar Parasport Napja alkalmából a szervezők MPN 2021 LÉLEKMOZGATÓ RAJZPÁLYÁZATOT írtak ki az általános iskolák 

részére, amelyre 313 alkotás érkezett be. A diákok több kategóriában versenyezhettek munkáikkal. 7-8. osztályosok közt 2. helyezett 

lett Szabó Cintia Valéria 7.a osztályos tanulónk, és különdíjas lett Hörömpő Bianka 8.b osztályos tanulónk, akik nemcsak maguknak, 

hanem az iskolának is értékes ajándékutalványt nyertek. A díjazás menete és részletei a cikkben olvashatóak:

https://fodisz.hu/forms/Eredmenyhirdetes_MPN2021_Lelekmozgato_Rajzpalyazat.html

Soós Adél

           rajztanár

https://m.youtube.com/watch?v=fC_Np_rSVxg&feature=youtu.be
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/igy-kozlekedtek-ti-eredmenyhirdetes-pest-megyeben
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/igy-kozlekedtek-ti-eredmenyhirdetes-pest-megyeben
https://fodisz.hu/forms/Eredmenyhirdetes_MPN2021_Lelekmozgato_Rajzpalyazat.html
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TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY
Az idei tanévet 2021. 06. 15-én rendhagyó bizonyítványosztással fejeztük be. Az ünnepi beszéd felvételről hangzott el, melyet 

előzetesen az intézmény médiastábja rögzített. Mivel minden tantermünk jól felszerelt a digitális eszközök terén, így a felvételt az 

utolsó napon minden osztály meg tudta nézni. Ezt követte az osztályfőnökök bizonyítványosztása.

Kiemelném a kitűnő tanulókat:

1.a Rózsa Enikő és Németh Ramóna, 1.b Várkonyi Jázmin, 2.a László Bence és Orosz József, 2.b Rózsa Natasa, Sebán Vanessza 

és Varga Kristóf, 3.a Fekete Gábor és Szrapkó Pál Mátyás, 4.a Bíró Jázmin, 4.b Gál Barbara, Pankotai Nóra, Rózsa Kevin és Rajs 

Evelin, 6.a Tóth Balázs és Molnár Dávid, 6.b Dancs Levente, Führinger Zsófia, Kecskeméti Márk és Mekes Dávid, 7.a Varga Ádám

Gratulálok munkájukhoz! Ők könyvjutalmat kaptak és a Fővárosi Nagycirkusztól egy-egy tiszteletjegyet jól megérdemelt munkájukért.

Köszönetet szeretnék mondani Csemő Község Önkormányzatának, a Ceglédi Tankerületi Központnak, a Szülői Szervezetnek, 

minden szülőnek, a pedagógusoknak, a diákoknak és az iskola minden dolgozójának, akik segítették munkánkat.

A nyári ügyeleti napok szerdánként 9-13 óra között lesz, ekkor lehet ügyet intézni. Minden fontos/új információ fent lesz a 

honlapunkon és a facebook oldalunkon.

Mindenkinek jó pihenést és tartalmas feltöltődést kívánok!

         Arató Istvánné

         intézményvezető

ZENEISKOLA VIZSGA
A Laurus Alapfokú Művészeti Intézmény és Művészeti Szakképző iskola június 11- én rendezte meg az év végi zongora és szolfézs 

záróvizsgáit. Örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre több gyerek vesz részt ezen a művészeti képzésen, mely a zene által fejleszt 

több képességet, s a gyermeki lélekre és elmére is jótékony hatással bír. Hévízi Györgyi szolfézstanárnő és Speckner Csilla zongora 

tanárnő egész évben lelkesen készíti fel a zene iránt érdeklődő tanulókat. Sikeres vizsgát tettek és színvonalas zongorajátékot 

mutattak be a következő tanulók: 

Alsó tagozat 3. évfolyamán: Dancs Bianka, Oldal Csenge Panna, Illés Vanda, Törőcsik Emília, Gönczöl Noémi, Sallai Jázmin,  

Szrapkó Pál Mátyás, Fekete Gábor

Ezúton is köszönjük a gyerekek nevében is a felkészítést a tanárnőknek!

Kopáné Major Marianna
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ÓVODAI BALLAGÁS
„Ballagnak a nagyok. Vajon hová mennek? Miért hagynak itt minket, meg ezt a gyönyörű kertet?……”

Június első szombatján 48 nagycsoportos óvodás lépte át azt a csodálatosan feldíszített virágkaput, amely az iskola kapuját 

jelentette óvodai ballagásunkon. Bár jelképesen, de azon a napon elhagyták a mesék és játékok birodalmát, és egy új úton indultak, 

ahol már a betűk, számok megismerése és izgalmas felfedezések várják őket. 

Név szerint: 

Bendő László Zsigmond

Benke Aranka Lili

Bódi Ábrahám

Bur Bence

Csala Sebestyén János

Demcsik Dorina Kloé

Dezső Dorka

Domán Elza Rozália

Fehér Lili

Fehér Zoé

Fityó Vivien Klaudia

Győri Dávid Sándor

Horváth Marcell Dávid

Hujber István János

Kardos Hanna

Katona Dániel

Keller Izabella

Kovács Csenge

Kovács Luca Fanni

Lakatos Emil

Lakatos Marcselló

Lakatos-Venczel Jázmin

Lukács Barnabás

Mucsányi Norina

Nagy Bálint János

Németh László József

Németh Vanessza Kiara

Nyujtó Lorena

Oldal Hanna Emese

Orosz Tamás

Osgyáni Hanna

Puskel Kende Vajk

Révész Szilvia Anikó

Romhányi Erik Árpád

Romhányi Richárd

Sándor Csaba

Sándor Noel

Sohodóczki Imre Emil

Szabó Árpád Zalán

Szemerédi Zoltán

Szilágyi Martin

Tokaji Vivien

Tóth Angelika

Törőcsik Milán

Varga Flórián Szabolcs

Varga Lili Vivien

Villás Adél

Zakar Levente

Kívánunk nekik örömteli iskolás éveket, izgalmas utazást és kívánjuk, hogy mindig emlékezetükben maradjon óvodai életük 

néhány pillanata! Hiányozni fogtok, vigyázzatok magatokra!

Erdélyi Krisztina

intézményvezető
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ÓVODAI ERDEI TÁBOR
„Tudd meg, hogy a sárgarigó egyetlen füttyével megszépíthet 

ezer csúnya rontást ezen a világon.” (Wass Albert)

A vírus miatti hosszú kihagyás után ismét óvodásaink vidám 

nevetésével telt meg az Ökocentrum. Június 21-től július 2-ig 

táboroztunk a nagycsoportosokkal. Két hetes programunk 

Községünk Önkormányzatának, óvodánk „Gyermekünkért” 

Alapítványának, a Szülők és az évek óta ismert Támogatók 

segítségével valósult meg.  

A tábor célja most is az volt, hogy a gyerekek megismerjék, 

megszeressék lakóhelyünk közvetlen környezetét és élővilágát, 

hogy megtanulják óvni, védeni azt. Megláttatni a természet 

csodáit, hogy „Susognak a fák, harmat csillog a fűszálak hegyén, 

pillangók vannak és virágok vannak.” Megtanítani nekik, hogyan 

tudnak figyelni a fákra és a madarakra, „Őzre, pillangóra, 

virágra.”

Reggelente 7.30-tól fogadtuk a gyerekeket a tábor helyszínén. 

Rövid játék után reggeli következett, majd különböző 

programok, ebéd, pihenés, uzsonna és hazabocsátás. Az ételt 

az önkormányzat dolgozói szállították ki a helyszínre. A Szülők 

hozzájárulásával Hajni néni sok-sok finomságot készített még a 

gyerekek számára. 

A tíz nap alatt változatos programokat biztosítottunk lelkes kis 

csapatunknak. Bejártuk a csodaszép erdei tanösvényt, ahol 

a helyi növényekkel, állatokkal ismerkedtünk. Gyalogosan 

fedeztük fel a közeli Putrisarki erdő rejtett titkait, az erdőben 

megbújó növényeket és állatokat. Felkerestük a fák között rejlő 

vaditatót is. Nagy Ambrus vadászmester idén is elvitt bennünket 

a Nagykőrösi Strázsa dombra, ahol hallgattuk, hogy „mit suttog 

az árvalányhaj” és láthattunk különleges, védett növényeket.

Vendégünk volt a táborban Labát Ferenc, Papp Attila, Bálint 

Róbert a Csemői Vadásztársaságtól, akik trófeaszemlét tartottak. 
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Varga Zoltánnal ismét kürtőskalácsot készítettünk faparázson, a 

tészta nyújtásában a gyerekek is segítettek. 

Meglátogattuk a Helytörténeti Múzeumot, ahol Huszár Sanyi 

bácsi mesélt arról, hogy mire használták a kiállítás tárgyait, 

valamint megnéztük Orisek Feri bácsi fantasztikus fafaragásait 

is.  Farkas Zoltán erdész egy távolabbi vadleshez és vadetetőhöz 

vitt el bennünket.

Autóbusszal kirándultunk a Tőserdei Kontyvirág tanösvényre, 

ahol a miénktől eltérő, ártéri élőhelyet láttunk. Gyönyörködtünk 

a Tisza holtágában, megmásztuk a kilátót, egy kicsit 

bemerészkedtünk a mocsaras részre is, és utána óriási 

hamburgert és fagyit ettünk. 

A táborzáró pizzavacsorát Erdélyi Krisztina óvodavezető 

biztosította számunkra.

Utolsó esténken Labát Ferenc, Nagy Ambrus, Papp Attila szállított 

bennünket Pusztavacsra, ahol megnéztük az ország közepét 

jelző emlékművet. Útközben az erdőlakók lábnyomait láthattuk, 

hallhattuk a madarak énekét és néhány rejtőzködő vadállatot is 

szemügyre vehettünk.

A táborban készültek manó házikók, álomfogók, különböző 

alkotások, melyeken megjelentek az erdei állatok és növények. 

Idén is nagyon sok élménnyel  távoztunk a számunkra oly kedves 

helytől és az óriási eperfától.

A következő nyáron is szeretnénk megmutatni gyerekeinknek 

azt a sok szépséget, amit az erdő, mező rejteget számunkra.

Köszönjük a lehetőséget Erdélyi Krisztina óvodavezetőnek, 

Dr. Lakos Roland polgármester úrnak, az Önkormányzat 

dolgozóinak, a közfoglalkoztatásban dolgozóknak,  Huszár Sanyi 

bácsinak, Farkas Zoltánnak, Labát Ferencnek, Nagy Ambrusnak, 

Papp Attilának, Varga Zoltánnak  és minden Kedves Szülőnek, 

hogy önzetlenül támogattak bennünket és elhalmoztak 

mindenféle finomsággal.

Gyöngyi néni, Hajni néni, Szilvi néni és Edit néni
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FERTŐZŐ BETEGSÉGEK ELLENI VÉDEKEZÉSÜNK, KÖTELEZŐ 

VÉDŐOLTÁSAINK (2.RÉSZ)
Előző írásunkban a védőoltások bevezetését tárgyaltuk. A továbbiakban 

szeretnék néhány példán keresztül képet adni a Magyarországon 

elrendelt kötelező védőoltások hatásmechanizmusairól és az általuk 

megelőzőtt betegségek veszélyeiről. Az összes kötelező védőoltás 

leírását tartalmazó részletesebb cikkünket a www.egeszseg.hu honlapon 

olvashatják.

A következő betegségek egy részét, különösen járványos formáját 

Magyarországon (nem az egész világon!) már csak tankönyvekből 

ismerjük az oltásoknak köszönhetően.  Tudnunk kell azonban, hogy 

ez két tényen alapul. Az oltások elsősorban a kórokozó kiváltotta 

megbetegedésektől, különösen azok súlyosabb formájától védenek. Ez 

az egyéni védelem azonban sosem tökéletes, egyrészt mert egyetlen 

vakcina sem vált ki 100%-os védelmet, másrészt mert különböző 

egyének különböző mértékű immunválaszt adhatnak. Arról sem szabad 

megfeledkeznünk, hogy a lakosság nem minden tagja oltható (pl. 

károsodott immunrendszer esetén bizonyos oltások nem adhatóak).  

Ehhez hozzájárul még az is, hogy az oltások hatása az időben csökkenhet, 

amit az emlékeztető oltások hivatottak kivédeni. 

Mégis biztonságban vagyunk a nyájimmunitásnak köszönhetően. A  

közösségi  vagy nyájimmunitás azt jelenti, hogy a társadalom megfelelően 

nagy átoltottsága esetén a nem oltott személyek is védettek, mert az 

átoltottság révén csökken a kórokozó terjedési esélye, az immunológiailag 

védtelenek relatíve kevesen vannak, és kicsi az esélye annak, hogy 

találkozzanak. A nyájimmunitáshoz 

szükséges átoltottságot biztosítja az 

oltások kötelező mivolta és szigorú 

ellenőrzése, így nem fordulhat elő 

ezen betegségek esetében, hogy az 

oltások fel nem vétele gyengítené a 

nyájimmunitást, esélyt adva így egy 

újabb járvány kitörésének.

A gyermekkori TBC (gümőkór) 

megelőzése: BCG (Bacillus Calmette 

Guérin)

A kórokozó cseppfertőzéssel terjed 

és csak az esetek 10%-ban okoz 

tüneteket. Elsősorban a tüdőt támadja 

meg, de a vérárammal eljuthat pl. az 

agyba, agyhártyagyulladást okozva, 

de szétszóródhat az egész testben is (miliaris TBC). Kezeletlenül a 

tüdő TBC halálozási aránya 50%, a miliárisé 100%. A vakcina az eredeti 

baktérium egy rokonát, a teheneket megbetegítő Mycobacterium bovist 

tartalmazza, tehát jennerileg gyengített, de mégis pasteuri módon 

attenuálták, ugyanis 13 éven keresztül újra átoltották, mígnem egy olyan 

állapotot értek el, hogy a baktérium visszafordíthatalanul elvesztette 

a betegségokozó képességét (ép immunitású emberben), ugyanakkor 

természetesen megtartotta az immunrendszert aktiváló tulajdonságát. 

A diftéria (torokgyík) és pertussis ( szamárköhögés) visszaszorítása:

 DTPa (diftéria-tetanusz- acelluláris pertussis komponenseket 

tartalmazó oltóanyag)

A torokgyík egy baktérium által termelt méreganyag (toxin) okozta,  

leggyakrabban a mandulát és garatot érintő, cseppfertőzéssel terjedő 

betegség. Súlyossabb formája légúti elzáródáshoz, szívizomgyulladáshoz, 

valamint ideggyulladáshoz vezethet. A halálozási arány kezelés 

nélkül akár az 50%-ot is elérheti, ami modern terápiával 5-10%-ra 

csökkenthető.  Az oltásban lévő  formaldehiddel kezelt toxin elveszíti 

a betegségokozó képességét, de az immunogén hatását nem, így nyújt 

megfelelő védelmet. Mivel az oltás hatásának gyengülésével számolnunk 

kell, ismétlő oltásokra van szükség.

A szamárköhögés egy hosszasan elhúzódó, kimerítő lefolyású légúti 

megbetegedés, melyet a a Bordella pertusiss nevű baktérium okoz és 

melynek leggyakoribb szövődménye a 

tüdőgyulladás,  ritkábban idegrendszeri 

komplikációk léphetnek fel. Legnagyobb 

kockázatnak a csecsemők, különösen 

a hat hónap alattiak vannak kitéve. 

Náluk 10% felett lehet a tüdőgyulladás 

aránya, az érintettek fele kórházi 

kezelésre szorul. A jelenleg használt 

ún. acelluláris (nem sejtes) vakcina 

csak az immunrendszert aktiváló 

részeit tartalmazza a baktériumnak, így 

mellőzve a korábban használt (celluláris) 

teljes baktériumot tartalmazó oltás 

esetén fellépő mellékhatásokat. 

Hátránya viszont, hogy gyorsabban 

gyengül a védelem. 

Együtt a csemőiek egészségéért, 
együtt a gyermekeink jövőjéért!

www.csemoegeszseg.hu
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A járványos gyermekbénulás felszámolása: IPV (inaktivált poliovírus 

vakcina)

A betegségért felelős poliovírus  95 %-ban nem okoz tüneteket, 4-8 

%-ban viszont enyhe légúti megbetegedést, 1-2%-ban idegrendszeri 

érintettség figyelhető meg, 0,5%-ban pedig bénulás.  A betegek, 

akiknek az állapota 12 hónap alatt nem javul, életük végéig lebénulva 

maradnak. A légzőizmok érintettsége esetén, a beteg képtelenné válik 

az önálló légzésre, ami gépi lélegeztetést tesz szükségessé.  Az érintett 

kisgyermekek 2-5 %-a hal meg, felnőttek esetében 20-30% a halálozási 

arány. Az oltás formaldehiddel inaktivált poliovírust tartalmaz.

Hib:  Haemophilus influenzae b elleni oltóanyag

A fent említett bakérium tokos formájának 6 szerotípua ismert, 

ezekből a „b” a klinikailag a legjelentősebb, mely cseppfertőzés útján 

többféle betegséget is tud okozni, pl. agyhártyagyulladást (esetek fele, 

az összes agyhártyagyulladásnak pedig fele-kétharmada), szepszist 

(vérmérgezés), gégefőgyulladást. A betegek 15-30%-a gyógyult 

neurológiai maradványtünetekkel (pl. hallásvesztés) és mintegy 2-5%-

uk halt meg a kezelés ellenére is. A ma használt oltás egy ún. konjugált 

védőoltás, ami azt jelenti, hogy a baktérium tokjának immunrendszert 

aktiváló darabja egy hordozóhoz van kötve, ami lehet  tetanusz toxoid 

(inaktivált méreganyag), módosított diftéria toxin, vagy a meningococcus 

nevű baktérium külső membránfehérjéje.

Hepatitis B : B típusú fertőző májgyulladás elleni oltóanyag

A testnedvekkel terjedő vírus az esetek 1-2%-ában idézi elő a  betegség 

súlyosabb formáját, a fulmináns májgyulladást, mely 50%-ban halálos. 

Krónikus (hosszú távú) fertőzés esetén kórokozó terjesztése mellett, 

emelkedett a kockázat a halálos kimenetelű májzsugorra és májrákra. Az 

oltás ún. HbsAg rekombináns alapú vakcina, ami azt jelenti, hogy az oltás 

a baktérium immunrendszert aktiváló, mesterségesen előállított felszíni 

darabját tartalmazza.

                                                                                                                    Dr. 

Deák Éva PhD

Forrás: 

Ferenci Tamás (2017): Védőoltásokról a tények alapján, Medicina 

Könyvkiadó Zrt., Budapest

PALOTÁS SPORT EGYESÜLET TURUL ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY HÍREI
Júniusban Monorierdőn szervezett íjászversenyen elért eredményeink:

id. Gáspár János III. helyezett

Huszár Levente II. helyezett

Ilyés Gergő IV. helyezett vadászreflex kat.

Ceglédbercelen: 

 id. Gáspár János - III. helyezett

Edzések helye és ideje:

Csemői ÖKO Centrum

vasárnap 15:00-17:00

Mindenkit sok szeretettel várunk edzéseinken!

id. Gáspár János 

szakosztályvezető

06 30 419 8622
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Pedikűrözést, 
masszázst valamint 
kisebb varrást is 
vállalok.
Keressen bizalommal. Érdeklődni: 

06-70-5766859

Balogné Rita

MISI ABLAK
Ablakok, ajtók, redőnyök,
árnyékolók forgalmazása
és beépítése egy helyen!

Károlyi József Misi +36 30 205 9447

misiablak.hu info@misiablak.hu

Az alábbi szakipari munkákat vállaljuk 

Csemőben és vonzáskörzetében:

• kőműves munkák: alapásás, 

betonozás, szerelőbeton, lábazat, járda 

készítés, kerítés készítés kompletten 

vasszerkezettel,  térkövezés,

• hőszigetelési munkálatok – dryvitozás

• földmunkák: minikotróval, dömperrel, 

mini dömperekkel homok-

kavics-termőföld-murva szállítás, 

tereprendezés, szennyvíz vezetés, 

vezeték-kábel fektetés, kerti tó, vízakna 

ásás,

• tetőfedés, előtető készítés,

• tereprendezés.

 06 70 7706443
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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

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
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DEMAND - 2001 BT

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

Tündi Turi
Vágysz egy új rucira,

gyere be a Tündi turiba.

Idő és pénz spórolása itt

van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,

pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat

hordani ami nem jön

veled szembe, kérd,

hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón

itt megveheted.

Kedves Vásárlóim!

Használt, extra krém 

minőségű ruhák újra 

töltve.

Gyere nézd meg,

érdemes!

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

Vállaljuk minden fából készült 
építmény kivitelezését. 

Legyen szó akár: tető, faház, kerítés, istálló, karám, filagória. Mindent, 

amit Ön elképzel, mi megvalósítjuk. Csemőben ingyenes felmérés. 

Guti Tibor Egyéni Vállalkozó                                         

Részletekért: h-p. 8-16-ig a 06 70 532 0864-es telefonszámon 

érdeklődhet.  
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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:

Tisztelt Szülők!

Szabadságolások miatt a júliusi gyermekorvosi 

rendelés 

időpontjai a 9. oldalon olvashatóak!  

FOGORVOSI
RENDELÉS, RENDELŐ:
L&M DENTAL Fogászati és
Szolgáltató Kft.
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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