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Sajnos az idei esztendő sem „normális” év.  Ahogyan tavaly, úgy 2021 jó 
részében is a mosolygást maszk takarja, a beszélgetéseket távolságot 
tartva bonyolítjuk, és azt ismételjük, hogy aki csak teheti, maradjon 
otthon. A vírus köztünk van és áldozatokat követel.  Közösen és 
együtt nem fogunk tudni az idén ünnepelni és szilveszterezni sem. 
Idén sem lesz díszvilágítás, nem készülünk látványos fényelemekkel 
a tereinken.  Advent első vasárnapján kigyullad a hivatal előkertjében 
az első adventi gyertya, és a harmadik vasárnapra pedig a település 
több pontján feldíszített fenyők fogják jelezni a karácsony 
közeledését.  Ha már közösen nem tudunk ünnepelni; kívánom, hogy 
családonként egészségben és szívünkben melegséggel teljenek az 
ünnepi előkészületek. 
VIGYÁZZANAK MAGUKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

KEDVES CSEMŐIEK!

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folytatja a 2015-ben megkezdett ajándékozási akcióját, melynek során 
közvetlenül és közvetve több ezer fő részére tud - valamilyen formában – karácsony szent ünnepére ajándékot nyújtani.
A 2021. évben a szociális költséghelyen lévő maradvány önkormányzati kiegészítéssel lehetőséget ad arra, hogy a tavalyi évhez 
hasonlóan:
- az összes 18 év alatti, csemői állandó lakóhelyű és tartózkodási helyű gyermek számára karácsonyra 8.000.- Ft összegű 
gyermekvédelmi támogatást adjunk,
- a 65 év feletti nyugdíjasoknak karácsonyi édességcsomagot állítsunk össze,
- 300 család részére tartós élelmiszercsomagot készítsünk.
- Az egészségkárosodottak támogatásában (EGYT), a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT), időskorúak járadékában 
és az ápolási díjban részesülők számára 15.000.-Ft pénzbeli támogatást visz házhoz a posta december közepén. 

Fogadják tőlünk az idén is akkora szeretettel, mint ahogy készültünk arra, hogy sokaknak szerezzünk örömet. A hivatal 
munkatársai még az ünnepek előtt gondoskodnak az ajándékok kiszállításáról.
Boldog karácsonyt kívánunk! 

                                                                                                                              Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                                   polgármester 

ADNI MINDIG JÓ! 

Álmodik a fenyőfácska

Odakinn az erdőn

Ragyogó lesz a ruhája

Ha az ünnep eljön

Csillag röppen a hegyére

Gyertya lángja lobban

Dallal várják és örömmel

Boldog otthonokban

Legszebb álma mégis az, hogy

mindenki szívébe

költözzék be szent karácsony

ünnepén a béke

   (Fésüs Éva)
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AZ ÉPÍTKEZÉS MAGÁNTERÜLETEN IS KÖZÜGY!
Otthonon nem csak a lakást értjük, ahol élünk. Tágabb értelemben is használjuk a kifejezést. Hazaérünk, amikor átlépjük az 

országhatárt egy külföldi út után, amikor leszállunk a vasútállomáson vagy a házunkhoz legközelebb eső buszmegállóban, 

amikor befordulunk az utcába, ahol lakunk, ha belépünk a kapun, és a lakás ajtaján. Ahhoz, hogy otthonosan érezzük magunkat, 

olyan kellemes környezetre – látványra, illatra, hangokra – van szükség, ami ezt az érzetet kiváltja. Ezt a környezetet alakítjuk 

mi magunk. Rajtunk is múlik, hogy a szomszéd utcában lakók hazafelé tartva milyen érzéssel mennek el előttünk, hogy a 

szemben és a mellettünk lakók mit látnak az ablakon kinézve, vagy a kertben dolgozva, pihenve és mi magunk is, hogy érezzük 

magunkat saját házunkban. És rajtunk múlik, hogy a gyerekek mit látnak maguk körül, felnőve mennyire lesznek igényesek a 

környezetükkel szemben.

A házak, a melléképületek, a kertek kinézetével mások hangulatát, érzéseit is befolyásoljuk, ezért közügy az, hogy a 

magántulajdonunkkal hogy bánunk, mit építünk, hogy tartjuk karban, rendet tartunk-e a kertben, a telek előtti közterület 

szakaszon.

A kellemes környezetet elsősorban rendezett utcaképpel érhetjük el, amihez összképükben egységes látványt nyújtó, befejezett 

épületekre, kerítésekre, kertekre és ezek rendben tartására van szükség. Nagyon sokat számítanak a fasorok, növények, virágok, 

ahogy azt Csemő példája többszörösen igazolja is.

Más településen járva, legyen az Magyarországon, vagy külföldön, azok a helyeket, utcákat tartjuk szépnek, ahol a házak 

egységes utcaképet alkotnak, igazodnak egymáshoz tömegükben, ritmusukban, anyaghasználatukban, tetőformájukban, 

homlokzatformálásukban.

Mind a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek falusi építészetére jellemző sátortetős kockaházak, mind a kilencvenes években 

épült oromfalas nyeregtetős épületek alkalmasak arra, hogy szép utcaképet eredményezzenek. Korszerű, színvonalas épületek, 

kiemelkedő építészet is születhet ezekhez igazodva. A helyi településképi rendelet előírásai, a Településképi Arculati Kézikönyv 

ajánlásai, a főépítészi konzultációkon elhangzó javaslatok azt szolgálják, hogy az építészeti kialakítások felzárkózzanak a 

„virágos Csemő” színvonalához.

A telekvásárlásnál figyelembe kell venni a meglévő környezetet, mert általános követelmény az igazodás. Határozott építészeti 

elképzelés esetén olyan telket kell keresni, ahol az a környezetbe illeszkedik és megvalósítható.

Csemő 4.700 fős lakosával nem kisközség, de népes külterülete miatt a belterület kisfalu képét mutatja. Falusias jellege ezért 

megőrzendő az oldalhatáron álló földszintes családi házas beépítéssel, a hagyományos építőanyag használatával.

A Közép-Európában hagyományossá vált építőanyagok: a tégla vagy vályog vakolt falak, a fa nyílászárók, a cseréptető. Ezek 

az építőanyagok felelnek meg leginkább az éghajlatnak. Nagy tömegük miatt hőszigetelő képességük lényegesen jobb, mint a 

szerelt szerkezeteké, jól tartják a hűvöset és a meleget, lassan hűlnek ki, lassan melegszenek fel, ami az általában lassú téli lehűlés 

és nyári felmelegedés miatt optimális. Épületfizikai tulajdonságaik (hő- és páraszigetelésük mértéke) miatt jól alkalmazhatók 

egymással. Ezeket az anyagokat lehetett beszerezni, ezekhez alakult ki szakértelem, és ezeket tudták különösebb hozzáértés 

nélkül karbantartani, javítgatni a falusi emberek.

Így van ez ma is. Egy-egy cserép megigazítása, a sérült vakolat kijavítása megoldható saját kezűleg, de legalábbis egy-egy 

ügyes kezű szomszéd segítségével falun belül mindenképpen. Az iparosított, szerelt építőanyagok kultúránktól idegenek, 

javításuk szakembert és nagyobb munkát igényel, kis igazítgatásokkal nem megoldható a karbantartás, ahhoz nagyobb elemek 

cseréje szükséges. Ezek az épületek egy-két évtized alatt sokat avulnak. Az építéskor kedvezőnek tűnhet az ár, építési idő, de a 

későbbiekben gazdaságosabb és értékállóbb a hagyományos építkezés.

Csemő településképi rendelete a legtöbb építési engedélyhez és egyszerű bejelentési eljáráshoz nem kötött építési munkát 

településképi bejelentési eljárás kötelessé tette. Ablakcsere, kerítés építés, melléképület építés nem végezhető el eljárás nélkül.

Továbbra is kérjük, javasoljuk, bármilyen építést terveznek, ingatlant készülnek vásárolni, érdeklődjenek a foepitesz.csemo@

gmail.com e-mail címen, vagy személyesen ügyfélfogadási időben (minden hónap harmadik csütörtökén) a polgármesteri 

hivatalban. A szabálytalan építés, az eljárások le nem folytatása településképi kötelezést, bírságot, helyreállítási kötelezést 

vonhat maga után.

Csohány Klára

főépítész
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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

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. decemberében is a harmadik csütörtökön: 16-án 14.00 és 18.00 

óra között a Polgármesteri Hivatalban a település főépítésze fogadja az 

érdeklődőket.

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

összefüggő kérdésekre e-mailen 8 napon belül válasz érkezik a 

főépítésztől.
•    Településképi szakmai konzultációra időpont kérhető
írásban (e-mailen: foepitesz.csemo@gmail.com vagy postai úton: 
Polgármesteri Hivatal, 2713 Csemő, Petőfi u. 1.).
A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan
pontos címét (utca/dűlő, házszám, helyrajzi szám) és a
tervezett építési tevékenységet. A konzultáció során a főépítész ismerteti 
az építési tevékenységgel érintett ingatlannal kapcsolatos településképi 
követelményeket és a helyi építési szabályzat előírásait. A konzultációról 
írásos emlékeztető készül.
A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyeknek INGYENES!
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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 negyedik hulláma okán a 

fogadóórák – határozatlan ideig - elmaradnak.

Elérhetőségeim: 

tel: (0670) 600-3844

e-mal:  polgarmester@csemo.hu

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

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!

ELMARAD A KÖZMEGHALLGATÁS 
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az elrendelt veszélyhelyzetben a 2021. 

december 15-ére meghirdetett közmeghallgatás nem kerül megtartásra! 

Bárki, akinek véleménye, észrevétele, kérdése lett volna az megteheti a hivatal@

csemo.hu vagy a polgarmester@csemo.hu e-mail címre – jelen helyzetben 

elektronikusan állunk a lakosság rendelkezésére.     

Mindenki megértését köszönjük!

Dr. Lakos Roland 

polgármester  ÜNNEPI MUNKAREND A 
HIVATALBAN 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ünnepek alatt a Csemői Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadása és nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

2021. december 1. és 17-e között a Polgármesteri Hivatal a szokásos rend szerint 

működik, azaz ügyfélfogadás hétfőn és kedden és csütörtökön 8.00 és 12.00 óra 

között valamint 13.00-16.00 óra között, pénteki napokon 08.00 és 12.00 óra között 

van.

A Csemői Polgármesteri Hivatal 2021. december 20-a és január 2-a között a 

nyitvatartási időben ügyeletet tart. Kérjük, hogy ügyeik intézését a fentiek 

figyelembe vételével tervezzék!

A Polgármesteri Hivatal dolgozói minden csemői lakosnak Meghitt, Békés 

Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánnak!

Dr. Kovács Tímea 

jegyző
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2021. NOVEMBER

Születések

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

Halasi Mariann ès Bugyi István: Fanni Bianka 2021. 11.16. Mèszáros L. u.

Horváth Dóra ès Lukács Imre: Soma 2021.11.19. Bèke u.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁK
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

A NAPELEMES PÁLYÁZAT AKTUALITÁSAI
A Pest-megyei és így a csemői lakástulajdonosok az első ütemben 2021.12.27. 17:00 órától 2022.01.17. 18:00 óráig nyújthatják be 
a pályázataikat.
A felhívásnak egy újabb változata jelent meg a napokban, érdemes letölteni és tanulmányozni a következő linkről: https://
napelem.palyazat.gov.hu/lakossag/felhivas Ugyanott megtalálhatók a nyilatkozatok, mellékletek legfrissebb változatai is.
A pályázathoz a legfontosabb, aktuális teendők:
• A teljes tulajdoni lap lekérése, a tulajdonosok személyének, valamint a per- és igénymentesség ellenőrzése, a szemle típusú 

tulajdoni lap nem elegendő
• A kiválasztott kivitelezővel (vagy kivitelezőkkel) feltételes vállalkozási szerződés megkötése
• Nem szükséges adóigazolás – ezt helyettesíti majd a szabályosan kitöltött 4.a. Nyilatkozat
• Nyugdíjas tulajdonosok esetében viszont szükséges a 2020. évi NYUFIG tájékoztató. De azon tulajdonostárs esetén, amely 

személy 2020. évben a nyugdíjon túl egyéb jövedelemben is részesült, ezen dokumentum benyújtása nem szükséges.
• Amennyiben a múltbeli villamos energia fogyasztás nem állapítható meg egyértelműen, akkor Energetikai Tanúsítványt 

kell készíttetni.
FONTOS: a pályázat kitöltő felületéhez való hozzáférés előfeltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, 
hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó funkció segítségével a rögzítse a pályázatot benyújtani szándékozó, megrendelő – 
adóazonosító jelét. Szerződés, illetve adóazonosító rögzítés hiányában a pályázatbenyújtási felület nem érhető el.
A pályázatot benyújtó személynek Ügyfélkapu-val kell rendelkeznie, ugyanis a véglegesített kérelemhez mellékelendő az AVDH 
szolgáltatással aláírt és hitelesített digitalizált nyilatkozat. Ezt követően a kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtandó 
be a kérelem.
A dokumentumok szkennelésében segítséget kaphatnak a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

A pályázatokhoz ingyenes tanácsadást és segítséget nyújt Csemő Község Önkormányzatának pályázati tanácsadója: Oláh 
József (Telefon: +36-70/526-9878, e-mail: perszeusz@t-online.hu, személyesen minden pénteken a Polgármesteri Hivatalban)
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TISZTELT CSEMŐIEK, KEDVES 
KÖNYVTÁRLÁTOGATÓIM!
Felnőtt korom hozta, hogy érdeklődéssel fordultam a magyar vidék kis települései 
felé. Családom körében minél több magyarországi falut, községet jártunk be úgy nőtt 
a rajongásom, ezen helyek hagyományai, tárgyi kultúrája, az ott élők hétköznapjaival 
összefüggő események, szokások, nyelvi emlékek, a hely gasztronómiai múltja és 
jelene…kultúrája felé. 
Ezért is érzem, hogy megtiszteltetés és ajándék, hogy Csemőben, a Csemői Községi 
Könyvtár és Közösségi Színtér falai között dolgozhattam több mint 13 évet és 
megismerhettem sok értékes, kedves gyermeket, fiatalt és felnőttet. 
2008 őszétől Csemőhöz kötötte az élet a hétköznapjaimat épp úgy, mint jó néhány 
ünnepnapomat.  Most azonban eljött a búcsú pillanata, december 31-én nyugdíjba 
vonulok. Köszönöm mindazoknak, akik segítették munkámat. Hálás vagyok 
együttműködő partnereimnek, akik megszólítottak, megbíztak bennem és lehetőséget 

adtak a közös munkálkodásra. Szeretném hinni, hogy szervezésemben, közreműködésemmel voltak olyan események, 
programok az eltelt 13 év alatt, melyekre még jó néhány évig mosollyal a lelkükben emlékeznek vissza. Szeretném hinni, hogy 
bár a COVID járvány befolyásolt sok mindent, így az olvasási szokásokat is, mind többen élnek majd a jövőben a könyvtár 
szenzációsan megújult könyvállományának lehetőségével.…aztán így decemberben mi mást kívánhatnék Önöknek:
Szeretetben, békességben éljék meg a karácsony varázsát. Az új esztendőre jó egészséget, feszültségektől mentes hétköznapokat 
és sok feledhetetlen olvasási élményt kívánok.

Vas Tiborné

közösségi színtérvezető, könyvtáros

7

„ Ami elmegy, annak a helyére valami sokkal jobb, valami nagyobb jön, értékesebb, és 

csakis azért van búcsú, mert fejlődtél, tanultál, kihoztad valamiből azt, ami a maximum, 

amire képes voltál. ”

Oravecz Nóra

KEDVES SZISZI!
Csemő Község Önkormányzata nevében köszönjük, hogy több, mint egy évtizeden keresztül 
szervezted, alakítottad a település kulturális életét! 
Köszönjük a Családod türelmét és segítségét is! 
Nem búcsúzunk, csak elköszönünk – várunk Benneteket a rendezvényeinken, és csak úgy is! 
Jó egészséget, az unokákban sok örömöt kívánunk! 
                                                                                                                         Lakos Roland

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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A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Gyermekünkért Alapítvány nevében egészségben gazdag, békés 

ünnepeket és új évet kívánunk Mindenkinek!

Erdélyi Krisztina             

Lendérné Godó Márta

PALOTÁS SPORT EGYESÜLET TURUL ÍJÁSZ 
SZAKOSZTÁLY HÍREI
Megérkezett a Magyar Íjász Szövetség támogatása, melyet az Íjászat napja alkalmából az általunk szervezett verseny 

megrendezéséért kapott a szakosztály. Köszönjük a közel 60 versenyző részvételét, hogy a mi rendezvényünket választották, és 

ezzel hozzájárultak a támogatás mértékéhez! Külön szeretnénk, megköszöni azon személyek segítségét és önzetlen munkáját, 

akik a szervezésben és a lebonyolításban részt vettek!

Budapest Turulmező Ilyés Gergő vadászreflex kategóriában II. 

helyezés

A szakosztály vasárnaponként 14:00-tól 16:00-ig tartja edzéseit 

az ÖKO Centrumnál levő íjászpályán. Az edzésen kívül a pálya 

használata csak és kizárólag saját felelősségre történhet! A 

vesszőfogó palánkokat direktből lőni TILOS, csak az elé kihelyezett 

célokkal lehet használni!

További információ a következő telefonszámon lehetséges: 

Gáspár János 06304198622 

Illyés Gergő 06304979558

Áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Gáspár János szakosztályvezető

NOVEMBERI VERSENY 
EREDMÉNYEK:
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
DECEMBER 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 

• DECEMBER 3-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• DECEMBER 10-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

•  DECEMBER 17-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• DECEMBER 30-án, CSÜTÖRTÖKÖN 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  

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE!  

Tiszteltettel kérjük a Lakosságot arra, hogy a szennyvíz átemelő műtárgyak környezetét 
szíveskedjenek szabadon hagyni!  Kérjük oda ne parkoljanak, mert akadályozzák a karbantartási és 
hibaelhárítási munkák elvégzését.  

Köszönettel:
                                                                                                           BÁCSVÍZ Zrt.
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MÁRTON-NAP AZ ISKOLÁBAN
Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy megemlékezünk a Márton-napról. 

November 11-én iskolánk alsó tagozatos diákjai vehettek részt egy kis játékban. 

Az osztályok feladatlapokat kaptak, melyeket csoportmunka keretében oldottak meg a nap folyamán.

Az első és másodikos osztályok feladatai között szerepelt: megtalálni a kivezető utat a labirintusból, különbségkeresés képek 

között, valamint számolós és párosítós feladatok is.

A harmadik és negyedik osztályosok képrejtvényeket, szókeresőt, képrészlet keresőt és játékos matematikai feladatokat 

oldottak meg. Minden osztály nagy lelkesedéssel fejtette meg a Márton-napi fejtörőket. 

Károly Dóra

tanító

KREATÍV ÖKO-PROGRAM 
AZ ISKOLÁBAN
A Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola ebben a 

tanévben is nagy hangsúlyt fektet az intézményben 

keletkezett papírhulladék szelektív gyűjtésére, kreatív 

újrahasznosítására. Technika órákon és a művészeti 

alprogramokon a teremdekorációk alapanyagainak 

hulladékaiból kollázsok, papírmakettek készülnek. A 

zsákokba felhalmozott papírgurigák és hullámkarton-

maradékok idén háromdimenziós papírmasé betűk 

alapjait képezik. Ötödikes tanulóink most ismerkednek 

a papírmerítés technikájával az „újrapapír” készítésével. 

Az ÖKO-szemlélet kialakítása és fenntartása érdekében 

a diákok folyamatosan megújuló, informatív ÖKO-

faliújságot készítenek, időszakosan fenntarthatósági-, 

hulladékcsökkentési rajzpályázatokon vesznek részt. 

Az iskola által szervezett „Szemétből valami”- alkotói 

pályázat januárban kerül megrendezésre. A gyerekek 

kiállított munkái az aulában lesznek megtekinthetőek.

Soós Adél

rajztanár
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LLaaddáánnyyii  ssuullii  SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  BBeennnneetteekkeett  
jjááttéékkooss  ffooggllaallkkoozzáássaaiinnkkrraa!!  

22002211..1122..0066..  1166::3300  BBooggyyóó,,  aa  ccssiiggaaffiiúú  

22002222..0011..1133..  1166::3300  MMiillllaa,,  aa  hhóóbbooggáárr  

22002222..0022..1111..  1166::3300  SSzzeellllő,,  aa  sszziittaakkööttő  

22002222..0033..1177..  1166::3300  BBaallttaazzáárr,,  aa  mmééhheeccsskkee  

22002222..0044..1122..  1166::3300  UUggrrii,,  aa  sszzööccsskkeelláánnyy  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alig használt  
elektromos 
rokkant kocsi 
eladó.

Telefon: 
06-53-707-179

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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Együtt a csemőiek egészségéért, 

együtt a gyermekeink jövőjéért!
www.csemoegeszseg.hu

A szívet sokszor pumpaként emlegetjük. Nem véletlenül, mert valóban pumpafunkciót lát el. 

A szív verőerekbe (artériák) pumpálja ki a vért, amely a hajszálereken keresztül a visszerekbe (vénákba) ömlik, 

a vénák pedig visszavezetik a vért a szívbe. A hajszálerekből lépnek ki a tápanyagok és az oxigén a sejtekhez. A 

szív és a tüdő erekkel összekötött kapcsolata biztosítja, hogy a vér a tüdőben oxigénnel telítődjön, és ez a vér a 

verőereken, majd a kapillárisokon keresztül eljusson a sejtekhez.

Az artériák fala merevebb, a kisebb artériák (arteriolák) pedig állandó összehúzódott állapotban vannak, ezért 

ezekben az erekben nagy a nyomás. A rendszer másik felén viszont a vénákban, azok ellazult állapota miatt kisebb 

A MAGAS VÉRNYOMÁS KÁROS HATÁSA A SZÍVRE

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_03_017

a nyomás. Tehát tulajdonképpen a vér egy nagyobb nyomású rendszer felől áramlik egy kisebb nyomású rendszer 

felé. Ha a szív pumpafunkciója leáll, a keringés is leáll az érrendszerben, és halál következik be. 

Ha az artériákban abnormálisan magas a nyomás (magasvérnyomás-betegség), a szívnek egy nagyobb nyomással 

szemben kell kipumpálnia  vért, ami terhet ró rá. A szív különböző stratégiákkal megpróbálja ezt a helyzetet mégis 

megoldani: megpróbálja nagyobb erővel kipumpálni ugyanazt a vérmennyiséget.

Ezt úgy teszi, hogy megnőnek a szívizomsejtek, majd felszaporodnak, ami által a szív megnagyobbodik. Ez a 

jelenség legtöbbször a szív gyorsulásával párosul, előbb-utóbb azonban mindkét módszer kimerül, és a folyamat 

szívelégtelenségbe torkollik, vagyis a a szív nem tudja a vért megfelelő mértékbe előre pumpálni. Ha a szív 

gyorsabban ver, nincs elég idő a vér szívbe való beömlésére, tehát kevesebb vért tud tovább pumpálni. A szív 

vérellátását csak ellazult állapotában kapja meg, ugyanis összehúzódott állapotában teljesen elnyomja az őt ellátó 
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Együtt a csemőiek egészségéért, 

együtt a gyermekeink jövőjéért!
www.csemoegeszseg.hu

ereket. Gyorsult szívverés esetén mind az ellazulásra, mind pedig az összehúzódásra szánt idő csökken, de az 

ellazulásra szánt idő jobban. Tehát romlik a szív vérellátása. A magas vérnyomás direkten teszi tönkre az ereket, 

fokozza az érelmeszesedést, ami által még merevebbekké válnak a verőerek. Ennek áldozatul esnek a szívet ellátó 

koronáriaerek is. Ráadásul a nagyobb szív több vérellátást igényel. Tehát egy nagyobb igényt a tönkretett vérellátás 

nem tud ellátni, ami a szívizomsejtek elhalásához vezet. Ezt nevezzük szívinfarktusnak. 

Egy szívinfarktust túl lehet élni, de a szív falának azon része, ahol a szívizomelhalás kialakult,  nem fog tudni többet 

mozogni, ami tovább bénítja a szív pumpafunkcióját.

A vérellátászavar érintheti a szív ingerképző sejtjeit is, amelyek ingerlik a szívet és beindítják a működését. Így 

szívritmuszavarok is létrejöhetnek, ami tovább rontja a szív működését.

A magas vérnyomás alattomos gyilkos, sokáig nem okoz tüneteket, miközben kifejti romboló hatását az egyik 

legfontosabb szervünkre, a szívre. Nem érdemes elhanyagolni, sőt, amíg lehetőség van rá, érdemes megelőzni.

Dr. Deák Éva PhD

Forrás: 

Gerd Herold és munkatársai: Belgyógyászat 2017, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest 

Forrás:https://www.miltenyikisshaziorvos.hu/l/szivelegtelenseg/
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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

FELÚJÍTÁS - ÉPÍTÉS - SZÉPÍTÉS, akár 50% visszatérítéssel! Otthonfelújítási 
támogatás teljeskörű ügyintézésével együtt is vállaljuk: ÉPÍTÉS, BURKOLÁS, 
FELÚJÍTÁS, TÉRBURKOLÁS kivitelezését! NYÍLÁSZÁRÓ CSERE a felméréstől a 
REDŐNY szerelésig kompletten!
Küldetésünk, az ÖN OTTHONÁNAK SZEBBÉ TÉTELE! Károlyi József 06 30 604 
44 33

Pedikűrözést, masszázst valamint 
kisebb varrást is 
vállalok.
Keressen bizalommal. Érdeklődni: 06-70-5766859

Balogné Rita
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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 

partnere a COMBOS Bt. Combos Településtisz-

tasági 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

Több év munkatapasztalattal, kedvező áron, 

garanciálisan vállalok radiátor cserét, 

vízvezeték, valamint csapszerelést, fűtés és 

padlófűtés szerelést, tervezést, javítást, 

karbantartást

Telefonszám: 06-30-1272814
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DEMAND - 2001 BT

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

Tündi Turi
Vágysz egy új rucira,

gyere be a Tündi turiba.

Idő és pénz spórolása itt

van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,

pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat

hordani ami nem jön

veled szembe, kérd,

hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón

itt megveheted.

Folyamatos 

karácsonyi 

AKCIÓK!  

***

Minden Kedves 

Vásárlómnak 

békés ünnepeket 

kívánok!  

Csemő, Szent István 

út, a régi turi helyén.

H-P: 8:00 - 16:00

Szo: 8:00 - 12:00

DR. BARTHA KLÁRA

ügyvéd

06 30 299 9012

drbarthaklara@gmail.com

2700 Cegléd Mátyás u. 25.

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel.

• Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne 

vásárolni, eladni, ajándékozni vagy bérelni,

• Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasá-

gi 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 
kizárolagosan. Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere a 
Tankó, Walter és Társa Kegyeleti kft.

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont 
egyeztetés:

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, kér-

je 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:

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.

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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FEJLESZTÉSEK 2021
Minden nehézség mellett a pályázatok megvalósítása szempontjából kifejezetten sikeres 
évet zárhatunk! Hat fejlesztés valósult meg ebben a naptári évben:

Központi rendelő gyermekorvosi részének energetikai felújítása

Tanösvény kialakítása az ökocentrumban

Óvodai udvari játszóeszközök telepítése

 Mikebudai út részleges felújítása Sportcetnrum fejlesztése Önkormányzati rendezvények támogatása
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FEJLESZTÉSEK 2021
Befejezés előtt áll:

Nyertes pályázatunk van és megvalósításra vár

Két csoportos mini bölcsőde építése

Polgármesteri Hivatal bővítése

Kerékpárút a zöldhalmi településrészen

„C” típusú sportpark építése


