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CSEMŐI HÍRMONDÓ
Csemő Község Önkormányzatának havilapja

A részletes program (még egyeztetés alatt) a települési web- és közösségi oldalon lesz elérhető.

Koczka László Magyarországot képviselve a Csemői Turul Íjász Egyesület versenyzőjeként 

Törökországban megrendezett világbajnokságon első helyezést ért el.

GRATULÁLUNK!
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HATÁRSZEMLE

A hasznosítási kötelezettség a földhasználók általános 

érvényű, egész évben fennálló kötelezettsége, ezért 

felhívom Csemő község termőföldjeinek használóit, 

haszonélvezőit, tulajdonosait, állami tulajdonú 

területek esetén a vagyonkezelőt, a tulajdonosi jogok 

gyakorlóját, hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó 

kötelezettségeiknek az alábbi jogszabályi hivatkozásoknak 

megfelelően eleget tenni szíveskedjenek.

Termőföld hasznosítási kötelezettség

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1) bekezdése alapján: 

„A földhasználó – ha e törvény vagy az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabály 

másként nem rendelkezik, választása szerint 

– köteles a termőföldet művelési ágának 

megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy 

termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 

előírások betartása mellett a gyomnövények 

megtelepedését és terjedését megakadályozni 

(hasznosítási kötelezettség).”

A Tfvt. 5. § (2) bekezdése alapján: „Szőlőt és gyümölcsöst a 

művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.”

A Tfvt. 5. § (3) bekezdés alapján: „Ha az ingatlanügyi 

hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, 

a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet 

az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes 

hasznosítás).”

A Tfvt. 5. § (4) bekezdés alapján: „ A földhasználó 

köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a 

növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez 

az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület 

felhasználását nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza 

(mellékhasznosítás).”

A Tfvt. 5. § (5) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatóság 

fent előírtakat rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés 

érdekében a határszemle (helyszíni szemle) tervezett 

időpontja a következő:

Időközi művelési ág változások ellenőrzése

A Tfvt. 3. § rendelkezése alapján: „A termőföld művelési 

ágának megváltozását – az erre vonatkozó jogszabály 

rendelkezéseinek megfelelően – be kell jelenteni 

az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés 

elmulasztása esetén földvédelmi bírságot szab ki.” Az 

ellenőrzés kiterjed a művelési ág 

változással kapcsolatos bejelentési 

kötelezettség betartásának 

vizsgálatára is.

A földminősítés részletes 

szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) 

FM rendelet alapján „a földrészletek 

művelési ágának helyszíni 

ellenőrzése során a mintatér hálózat karbantartása 

keretében talajminőség ellenőrzésére, talajminta vételre 

is sor kerülhet, melyet az ingatlan tulajdonosa a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 30. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tűrni köteles.”

A komplex határszemle Csemő község külterületét 

érintően 2022. év május 30. napjától ütemezetten, a 

parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési 

munkáival párhuzamosan, folyamatosan történik.

A termőföldek használóit, tulajdonosait, haszonélvezőit 

a határszemle (helyszíni szemle) megtartásáról ezúton 

értesítem.

Tájékoztatok valamennyi földhasználót, haszonélvezőt, 

tulajdonost, állami tulajdonú területek esetén a 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály – Földhivatali Osztály 2.  2022. évi határszemle 
megtartása Csemő külterületén tárgyban az alábbi FELHÍVÁSt tette közzé:
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vagyonkezelőt, a tulajdonosi jogok gyakorlóját, hogy 

a határszemle során az Általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 68. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése 

értelmében a megjelenés nem kötelező, az érintettek 

esetleges távolmaradása az ellenőrzés lefolytatásának 

nem akadálya.

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett fölhasználat 

hiányában földhasználónak a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. § (11) 

bekezdésében és a 45. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvezőt, 

ennek hiányában a tulajdonost, 

állami tulajdonú területek esetén a 

vagyonkezelőt vagy a tulajdonosi jogokat 

gyakorló szervezetet kell tekinteni.

Tájékoztatom a földhasználókat, hogy 

a termőföldek felhívásban hivatkozott, 

a törvény által előírt hasznosítási- 

bejelentési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben a 

földhivatalnak a Tfvt. 24. § (1) bekezdésének rendelkezése 

szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.

A Tfvt. 24. § (1) „a”-„g” pontjai alapján „Földvédelmi 

bírságot (a továbbiakban: bírság) köteles fizetni az, aki:

elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos 

általános vagy ideiglenes hasznosítási, mellékhasznosítási, 

újrahasznosítási kötelezettségét;

elmulasztja a művelési ág megváltozásának, a más célú 

hasznosítás megkezdésének, a tervezett újrahasznosítás, 

az újrahasznosítás elvégzésének, az eredeti állapot 

helyreállítása elvégzésének bejelentését;

az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság jóváhagyása 

nélkül valósította meg;

az ingatlanügyi hatóság felhívására nem csatolja be a 6/A. 

§ (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat;

az időleges más célú hasznosítást követően a termőföldet 

az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztálynál 

alacsonyabb minőségi osztályú termőföldként teszi 

termelésre alkalmassá; a határozatban megállapított 

határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá;

a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra;

a 8/B. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési 

kötelezettségét elmulasztja.”

A mulasztók részére megállapított földvédelmi bírság 

összege a Tfvt. 2. számú mellékletének 1. pontja alapján 

nem lehet kevesebb 20.000.- azaz húszezer forintnál, 

megállapítása a Tfvt. 2. számú mellékletének 2.1-2.6 

pontjai alapján történik.

A Tfvt. 25. § (2) bekezdése alapján bírság 

megállapítása esetén az azt kiszabó 

határozat véglegessé válásától számított 

30 napon belül kell megfizetni.

Az Ákr. 88. § (1)-(3) bekezdése alapján jelen 

felhívás közzététele hirdetményi úton 

történik Csemő Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A kifüggesztés napjától számított tizenötödik napon az 

Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a felhívást 

az érdekeltekkel közöltnek, tudomásra jutottnak kell 

tekinteni.

Felhívásom az Általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 9. §-a és a 99. §-ában foglalt 

rendelkezésein, a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény 5. § (5) bekezdésében foglalt jogkörön 

alapul.

Dr. Tarnai Richárd 

kormánymegbízott  
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A SZOCIALISTA HIÁNYKERESKEDELEM SZÉPSÉGEI  

 
ötvenes-hatvanas években a falusi 

vegyesboltok – vagy ahogy a köznyelv 

csökönyösen hívta, népboltok – 

árukínálatát bizony nem lehetetett 

összevetni a mai gigahipermarketek termékskálájával. Ennek 

legfőbb oka az országos áruhiány volt, ami főleg a hús- és 

tejtermékek frontján okozott folyamatos feszültségeket, még 

a szocialista iparvárosokban is. Csemőben sokáig éppenséggel 

a feszültség hiánya jelentett gondot, a villanyáram ugyanis 

csak 1960-ban érte el a falut, a 220 volt nélkül pedig eléggé 

nehézkes lett volna hűtőszekrényt üzemeltetni a gyorsan romló 

élelmiszerek számára. 

Később már volt fridzsider, de kolbász, felvágott, tejföl, vaj 

és hasonló ínyencség még mindig csak elvétve. Az elvtársak 

valószínűleg úgy vélekedtek, hogy az állattartó falusiak oldják 

meg a problémát, ahogy tudják – vagy legyenek vegetáriánusok.

Éppen ezért az önellátásra berendezkedett lakosság csak a 

legszükségesebbekért kereste fel a mai Gáspár bolt helyén 

lévő Vegyesboltot. (Volt hasonló intézmény például a zöldhalmi 

kanyarban, Felsőjáráson és Alsócsemőben is, de én csak a 

„mienket” ismertem.)                 

A Nagy Négyes a következő volt: kenyér, petró, gyufa, só. Ezek 

voltak azok a termékek, amelyeket otthon nem lehetett előállítani, 

viszont a minimális létfenntartáshoz gyakorta kellettek. 

A négyes egy-két évtizeddel korábban csak hármas volt, mert 

szinte minden háznál volt kemence, ahol az otthon tárolt és 

a malomban megőrölt gabonából kéthetente megsütötték a 

szokásos 5-7 kilós, kerek kenyeret. Az új rendszerben először a 

malmok tűntek el, azután az otthon tárolt gabona, néha a gazda, 

majd a haszontalan kemencéket bontották le, mindenki mehetett 

a népboltba, várni a kenyérszállítmányt.

Ami már elméletileg is csak úgy 10-11 óra tájban érkezett meg 

a Ceglédi kenyérgyárból, hiszen a városi népesség valahogy 

mindig éhesebb volt és korábban reggelizett, mint a falusi. A 

déli szállítás már kicsit kényelmetlenebb volt, mert a földekről 

a boltba szállingózó férfiak ilyenkor egészen csúnya dolgokat 

mondtak a Kádár-rendszerre és a kenyérgyárra, hiszen a 

déli szalonnázáshoz nagyon hiányzott az egyik összetevő. 

Mivel annyira éhesek voltak, hogy majdnem szomjan haltak, a 

körülbelül a mai benzinkút helyén létező italboltból általában 

csak akkor kerültek elő, amikor megérkezett a kenyeres autó. 

Ami igazán érdekelte a népet, az a kenyér minősége volt, már 

ha annak lehetett nevezni azt az öt centi magasságú, általában 

keletlen, sületlen és szalonnás valamit, amit a gyárban talán 

kenyérnek hittek. A nép leginkább bodagnak hívta, de persze a 

legrosszabb szériánál sem történt tragédia, előbb-utóbb úgyis 

elfogyott. Ha keletlen volt, a héját ettük, ha megégett, akkor a 

belét, de a maradékot nagy örömmel felhabzsolták a tyúkok, 

a kutyák és a malacok. Olcsóbb volt, mint a kukorica vagy a 

Pedigree Pal.

Az elmúlt évtizedekben elterjedt hazánkban, hogy a kenyér 

a Kádár-korszakban 3.60-ba került. Lehet, hogy a nagy 

demokráciában a mi falunknak külön sütötték a kenyeret, de 

hozzánk kétfajta termék érkezett: a 3.60-as „fehér” és a 3 forintos 

„félbarna”. Ez utóbbi csak kétkilós formában létezett. 

A bolt elég drága, ám legszagosabb terméke a petróleum 

volt, amit jobbára csak petrónak hívtak. E z t 

általában világításra, ritkábban tetűírtásra 

használták, de mindenképpen szükség 

volt rá, hiszen a petróleumlámpa 

helyettesítői, a gyertya vagy olajmécses már 

a legszegényebbeknél is kimentek a divatból. 
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Világítani viszont muszaj volt, legalább napi egy-két órát. 

A gyufa vagy gyújtó kiemelt jelentőségét nem kell külön elemezni, 

akárcsak a petróleumlámpa, a Munkás cigaretta is ritkán gyulladt 

meg magától. Öngyújtót már az első világháborúban is használtak 

a nikotinfüggők, a második háború alatt meg még inkább, mert 

a sárgaréz töltényhüvelyek fölös mennyiségben és ingyen álltak 

az ezermesterek rendelkezésre. A katonák zsebében sok ilyen 

masina maradt, de ez az ötvenes évek vidéki Magyarországán 

hol a tűzkő, hol a tiszta benzin hiányzott, de a kanóc beszerzése 

is okozhatott gondot. Más nem, mert gyakorlatilag csak ennyi 

alkatérésze volt. Az öngyújtó-helyettesítő rövid gyufa 30, a 

hosszú 40 fillérbe került dobozonként, és általában minden 

második szál meg is gyulladt.

Érdekes módon a só soha nem volt cocilista hazánkban 

hiánycikk, még az 1951-ben újra bevezetett jegyrendszer sem 

terjedt ki rá. A magyarázat ott rejlett, hogy a KGST-n belül volt 

elég felesleg, amit nyugatra nem lehetett exportálni, a jonatán 

almáért és almapálinkánkért cserébe valószínűleg rendszeresen 

ezt kaptuk. A zacskós sót nyugodtan fel lehetett volna használni 

betonkocka helyett a járdaépítésnél, de ha rézmozsár már nem 

is, de fejsze, balta vagy ötkilós Samu kalapács mindenütt akadt 

otthon, így hát gyorsan megoldottuk a porítás kérdést, a só sós 

ízét pedig még a kommunisták sem tudták elrontani. 

Ha valaki mostanában betéved egy kínai vegyesboltba, annak 

lehet fogalma, hogyan is nézhetett ki egy falusi népbolt az 

ötvenes–hatvanas években. A látvány hasonló, de a kínálat nem: 

a mai kínaiak szerint „olyan nincs, hogy nincs”, a népboltos 

Margitka néni viszont 1960-ban arról győzködte a vevőit, hogy 

ami ma nincs, az a következő fél évben valószínűleg nem is lesz, 

tehát abból tessék választani, ami van. Hogy az otthonka helyett 

a mackófelső vagy a dróthuzal helyett a nyolcas csavar nem 

tökéletes megoldás, azt mindenki tudja, de ha sokat gondolkozik 

a vásárláson, holnapra már az sem lesz.

Margitka néni már negyven éve volt a szakmában, ezért 

tökéletesen tisztában volt azzal, hogy mit lehetne eladni a falusi 

népnek, de őt valahogy soha nem kérdezték meg a tervutasításos 

rendszer urai, kapott, amit hoztak. Így aztán az üzletben 

rendszeresen elérhető volt körömcipő és kristálypohár, aszfaltra 

optimalizált gyerekkocsi vagy görkorcsolya, de gumicsizma, 

viharkabát, kerékpárbelső, fenőkő, horoló vagy légyfogó szinte 

soha, pedig ezekre azután tényleg lett volna kereslet. 

Noha akkoriban még nem találták fel az önkiszolgáló üzleteket, 

a tanulékony eladók és a technikát vásárló férfiak már meg 

is valósították azt. Az üzlet egyik sarkában vonultatták fel 

a testesebb vasárut, a nagyobb szerszámokat, egyszerűbb 

technikai berendezéseket, így a potenciális vásárló nem zargatta 

az eladókat olyan fölösleges kérdésekkel, hogy van-e ónozott 

vödör, szeneslapát. borjúkötél vagy kályhacső. Ha lenne, kirakták 

volna. Ami viszont véletlenül beérkezett, azt mindenki kézbe 

vehette, próbálgathatta, és csak a legvégén kellett odaszólni, 

hogy „Margitka néni, ezt elvinném”. És elvitte. Akkori szokás 

szerint kifizetve.

Bennünket, gyerekeket persze leginkább az érdekelt, hogy éppen 

milyen a cukorka- és a csokifelhozatal. Olyan, mára nagyrészt 

már elfeledett termékek iránt vágyakoztunk, mint a töltött vagy 

töltetlen savanyú, a krumpli-, málna- és selyemcukor, a Frutti, a 

Tejdropsz, Tejkaramella, a Zizi, a bocskorszíj vagy a Tiszakavics. 

És a csokik!  Az Arany, Ezüst és Gránit kocka, a Melba, a Korfu, 

Sport és Úttörő szelet, a Banán, a Tibi és Édes Anna, Kedvenc 

nugát, Téli fagyi, Boci, Macskanyelv és a csúcsok csúcsa, a 

mogyorós Melódia szelet. Valahogy a Milka, a Mars és a Snickers 

egyáltalán nem hiányzott nekünk. Igaz, nem is hallottunk róluk…

Bogdán Zoltán

A szerző

A faluval egyidőben, 1952-ben született a legendás tanító házaspár,

Bogdán János (1918-1980) és B. Jánosné Molnár Ilona (1920-

2003) nagyobbik fiaként. 1959-1967 között a Felsőcsemői Általános 

Iskola, 1967- 1971 között a Ceglédi Kossuth Gimnázium bejáró 

tanulója. Budapesten él, nyugdíjas újságíró-szerkesztő.
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FELHÍVÁS AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA!
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható  büntetés összege 

jelentősen megemelkedett. Az állatvédelmi előírásokat helyben is maximálisan be fogjuk tartatni.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 

gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 

m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan 

személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel 

megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását 

megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, 

időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet,  az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 15.000 Ft helyett, 

75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a különféle cselekmények esetére 

előírt szorzószám alapján kell megállapítani.

(Így például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 

6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75.000 = 450.000 Ft lesz a korábbi 6×15.000 = 90.000 Ft helyett.)

Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!

Az állattartó köteles:

a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek  megfelelő életfeltételeiről gondoskodni,

gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,

az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,

biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott  állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes 

mozgás lehetőségét.

Tilos az állatot:

• kínozni,

• emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,

• kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét,

• a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,

• a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni,

• természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.



2022. június32. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

7

• elűzni,

• elhagyni,

• kitenni,

• állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni.

 Az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság helyszíni bírságként történő kiszabására jogosult.

Ha kedvtelésből tartott állat tartója az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos 

vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, az állatvédelmi hatóság - 

állatvédelmi bírság kiszabása mellett - az állattartót állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltja.

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének 

megakadályozására!

dr. Kovács Tímea 

           jegyző

A VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL

A kutyák veszettség elleni évenkénti kötelező védőoltását jogszabály rendeli el. Összevezetéses eboltást a továbbiakban sem 

szervezek, a rendelőben vagy az állat tartási helyén az oltást a kutyák megkaphatják.

Bármely rendelési alkalomra ez ügyben lehet hozni a kutyát, a háznál történő oltást előzetesen egyeztetni kell (06209341276)

Az oltással kapcsolatos díjak változatlanok:

• veszettség elleni védőoltás beadása: 5000 Ft,

• chip beültetése: 3500 Ft

• oltási könyv kiállítása, pótlása: 1000 Ft

• féregtelenítő tabletta:  200 Ft/10 kg.

Veszettség elleni oltást csak chippel megjelölt kutya kaphat, amennyiben még nem rendelkezik az állat chippel, az oltással egyidőben 

azt is meg kell kapnia.

A veszettség elleni oltás rendjét szintén a jogszabály határozza meg, e szerint a kutya: 

• az első veszettség elleni oltását 3 hónapos korát követően 1 hónapon belül (4 hónapos koráig),

• a második oltását ettől számítva fél éven belül (10 hónapos kor környékén)

• az ezt követőket pedig évente kell megkapnia.

          Dr. Kárpáti László

                    állatorvos
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KORMÁNYABLAK BUSZ ÉRKEZIK 

CSEMŐBE
HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST

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 70 360 7840

Körzeti megbízottak
Községháza emeletén, 
minden hónap első péntekén 10:00 - 11:00
Zöldhalmi rendelőnél 
minden hónap harmadik péntekén: 10:00 - 11:00
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

INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok cseréje, például
• személyi igazolvány
• útlevél
• jogosítvány
• lakcím
• diákigazolvány

(Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.)

PONTOS HELYSZÍN: 2713 Csemő, Hét vezér téri parkoló

2022. június 22. 9:00-12:00

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

Hornyákné Zámbó Andrea családsegítő

2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 1.
Tel: 53/392-001/111 mellék - 70/360-7843
E-mail: gyermekjolet.csemo@ckszsz.hu
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A CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

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

Június hónapban a külterületi 
polgármesteri foogadóórák elmaradnak.

Minden hétfő délelőtt a hivatalban 
elérhető vagyok, illetve kereshet az 
elérhetőségeimen:

Tel: 06 70 600 3844

Mail. polgarmester@csemo.hu

Web: www.lakosroland.hu

Személyes ügyintézésre
hétfőn: 8.00 - 11.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
kedden: 8.00 - 11.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
szerdán: ZÁRVA
csütörtökön: 8.00 - 11.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
pénteken: 8.00 - 11.00 óráig
van lehetőség.

Javaslom, hogy a személyes megjelenését megelőzően, foglaljon időpontot
e-mailben vagy telefonon keresztül! Ez csökkenti a várakozási időt és gyorsítja az
ügyintézést!

A Polgármesteri Hivatal valamennyi ügyintézője az alábbi telefonszámokon, e-mail
címeken érhető el:

Dr. Lakos Roland - polgármester (06-70)600-3844; polgarmester@csemo.hu
Dr. Kovács Tímea - jegyző (06-30) 520-4098; jegyzo@csemo.hu
Nagy Erika - aljegyző 06-53 392-001/114; (06-70) 340-6086; aljegyzo@csemo.hu
Bezzeg Szilvia - pénzügy 06-53 392-001/107; konyveles@csemo.hu
Benke Józsefné - adóügyek 06-53 392-001/109; ado@csemo.hu
Erdélyi Mónika - pénztár 06-53 392-001/104; gazdalkodas@csemo.hu
Király Józsefné - szociális ügyek 06-53 392-001/106; hivatal@csemo.hu

Dr. Kovács Tímea
jegyző

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁK
A Községháza emeletén:

minden hónap ELSŐ PÉNTEKÉN: 

10:00 - 11:00 óra között

Zöldhalomban: minden hónap

HARMADIK PÉNTEKÉN : 

10:00 - 11:00 óra között

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSI RENDJE 
2022. január 1-től: 
• hétfő 12.30-16.30
• csütörtök 15.00-19.00
•  szombat: 9.00-13.00  

Könyvtáros: Nagy Mária 
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2022 május
SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének szívből örülünk! 

Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el.

Czakó Melinda és Talpas Gergő: Hanna Szamanta 2022.05.15. Kubik d. 

Nagy Alexandra és Balogh Kálmán : Szebasztián Kálmán 2022.05.24. Homok u. 

KIBŐVÍTETT PÁLYÁZAT-TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
csemői lakosok, civil szervezetek és vállalkozások részére

OLÁH JÓZSEF

Pályázati tancsadó
Személyes konzultáció minden péntek délután - 

vagy más, egyeztetett időpontban - 

Csemő Polgármesteri Hivatalában06 70 526 9878

opmm.kft@gmail.com

FŐÉPÍTÉSZ A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN
Ingatlanvásárlás és építési tevékenység (új épület építése, felújítás, bővítés, hőtechnikai korszerűsítés, cégtábla, reklám elhelyezés stb.) tervezése 

előtt kérjük, tájékozódjon, amihez 2020. január 1-től az alábbi módokon nyújt segítséget az önkormányzat:

•    22022. júniusában is a harmadik csütörtökön,   16-án 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! 

Csemői HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
és  ORISEK FERENC állandó kiállítása

Időpont egyeztetés, tárlatvezetésre - csoportoknak előzetes 

bejelentkezés: Huszár Sándor: +36 30 547 5323

A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
2022-ben is folytatódik a külterületi konténeres hulladékgyűjtés. JÚNIUS 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

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

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

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

• JÚNIUS 24-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 MEGKÖSZÖNJÜK!

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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2022.05.10-én rendeztük meg a felső évfolyamos tanulók számára a 
szavalóversenyt. A tanulók izgatottan és lelkesen készültek erre az 
eseményre. Az elszavalt versek repertoárja színes volt: hallhattunk 
humoros, illetve nagyon komoly verset is. 

Az 5-6. évfolyamon az eredmények a következőképpen alakultak:
 I. helyezett: Gál Barbara (5.b), 
II. helyezett: Hörömpő Dóra (5.b),
III. helyezett: Rajs Evelin (5.b).
Emléklapot kapott: Kun Nóra (5.a), Pankotai Nóra (5.b), Rózsa Kiara (5.b), 
Szűcs Gabriella (5.b).

A 7-8. évfolyam helyezettjei:
I. helyezett: Hantházi Vivien (8.b),
II. helyezett: Gyura Vivien (8.b),
III. helyezett: Tóth Balázs (7.a).
Emléklapot kapott: Bertalan Zita (8.b), Donkó Viktória (8.a).
A résztvevőknek köszönjük a felkészülést és a lelkiismeretes munkát.

Károly Dóra

FELSŐS SZAVALÓVERSENY

KI MIT TUD?
A Ceglédi Tankerületi Központ által rendezett Ki mit tud? középdöntőjében négy versmondó tanulónk vett részt. 

Arany minősítést kaptak: Dancs Levente, Mekes Dávid Tamás 7. osztályos tanulók.

Bronz minősítést pedig: Gazda Szilvia és Fekete Gábor 4. osztályos tanulók.

Gratulálok minden résztvevőnek, a felkészítő pedagógusoknak és a segítőkész szülőknek!

Arató Istvánné, intézményvezető
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ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS
Idén először volt online formában az országos kompetencia mérésünk, melyet a 6. és 8. évfolyamosok végezhettek el az 

informatika teremben, online felületen.

Matematikai, szövegértés, természetismeret és idegennyelv területet mérték fel iskolánkban.

Egy területhez két feladat tartott, mindegyik 45-45 perces volt.

A feladatok eléggé összetettek voltak, a matematika a logikára alapult, de valamilyen szinten a szövegértés is. A természetismeret 

magában foglalta a kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyakat.

Matematikánál a diákok használhattak számológépet, az idegennyelvi résznél a fülhallgatót, hogy el tudják végezni a feladatot.

Egy nap csak két terület feladatait végezhettük el, így összesen 8 napon keresztül koncentráltunk a mérésre.

Eredményt majd a következő tanév februárjában kapunk, az értékelést központilag végzik.

ZENEISKOLA VIZSGA
A 2021-22-es tanévben 6 tanuló járt a szolnoki ‘Laurus” Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett zongora tanszakra.

A pandémia után végre tarthattunk hangversenyt, melyre a szülők is jöhettek.

Május 25-én pedig vizsgán számolt be minden tanuló a tudásáról.

További munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Hévizi Györgyi



2022.június32. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

14

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!
A 2021-2022. tanév első félévében a tanulmányi eredmények alapján a következő tanulók 

kapták meg a községi ösztöndíjat:

2. b Polyák Dorottya

2. b Tóth Antónia

3. a Orosz József

3. b Varga Kristóf

4. a Fekete Gábor

5. a Bíró Jázmin

5. a Nagy Rea

5. b Gál Barbara

7. a Molnár Dávid József

7. a Tóth Balázs

7. b Dancs Levente

7. b Mekes Dávid

8. a Tóth Kata Krisztina

8. a Varga Ádám

8. a Nagy Roland

8. b Hantházi Vivien

8. b Gyura Vivien

Gratulálok munkájukhoz!

Arató Istvánné

intézményvezető
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ERZSÉBET TÁBOROK
Az idei tanévben is megszerveztük a nyári napközis Erzsébet táborokat. Örömmel vettük, hogy több, mint száz tanuló jelentkezett. 

Ők a napi négyszeri étkezés mellett tartalmas programokon vehetnek részt. Az idei nyáron első ízben a balatoni Erzsébet tábor 

adta lehetőségeket is kihasználjuk. Július végén Zánkára több, mint húsz tanuló indul. 

Köszönöm a kollégák eddigi munkáját!

Arató Istvánné

intézményvezető

2022. április 27-én iskolánkban Fogadó órán vehettek részt a szülők, 
gondviselők. Ez volt az idei tanév utolsó fogadó órája, ahol meg lehetett 
beszélni a pedagógusokkal az évvégi eredményekhez szükséges utolsó 
erőfeszítéseket. A 268 tanulót 37 szülő képviselte.
Köszönöm érdeklődésüket!

Arató Istvánné, intézményvezető

FOGADÓÓRA

FREE WIFI

Az alábbi helyszíneken kapcsolódhat a “Csemo Free Internet” hálózatra: Szt. István út, buszmegálló • Sportcentrum • Zöldhalmi 

orvosi rendelő • Zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló • Vett út, 12. bolt • Hét vezér tér • Templom tér
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BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
„Minden reggel óvó néni ölelése fogadott,

mosolyával, halk hangjával varázsolni jól tudott.

Megnőttem már, itt az idő iskolába indulok…..”

Az idei nevelési évben 44 nagycsoportos ballagott el óvodánkból, akikre szeptembertől az iskolák padja vár.

Iskolába készülő óvodásaink gyönyörű versekkel, dalokkal és vidám táncokkal búcsúztak tőlünk.

Balogh Korpácsi Viktória Lorella

Bezzeg Vanessza

Borza Viktória

Buresch Zselyke

Danka István Kevin

Dudás Nándor

Farkas Laura Mónika

Filip Attila

Fokti Attila

Gyura Zselyke Kinga

Hantházi Angéla Bernadett

Horváth Julianna Katalin

Horváth Pamela

Horváth Ronaldó Marcell

Hörömpő Bence

Károlyi Mihály

Katona Kristóf László

Kis zselyke Mirella

Kogler Balázs

Kovács Gábor

Lakatos Kármen

Lakatos-Venczel Árpád

Lengyel Noémi

Magyar Adél Iringó

Mészáros Bernadett Abigél

Meszes Noémi Zoé

Németh Sándor Valentin

Németh Viktória

Novák Ákos

Pataki Maja Hanna

Petrovics Dorina

Puskel Keve Botond

Rab Krisztián János

Rácz Hanna Maja

Rajs Bence Attila

Ribár Vivien

Sallai Lili

Sebők Mira

Solti Roland

Szűcs Angéla Kinga

Uri-Kovács Villő

Varga Bence

Virág Lili

Wekerle Nóra

Az óvoda valamennyi dolgozója nevében kívánok nektek boldog, sikeres iskolás éveket, későbbi életetekhez pedig nagyon sok 

szerencsét és beteljesült álmot!

Erdélyi Krisztina

intézményvezető
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IRÁNY AZ ÖKO CENTRUM!- ZÖLD JELES 
NAPOK AZ ÓVODÁNKBAN

Örökös Zöld óvodaként nagyon fontosnak tartjuk a zöld jeles napok mindennapokból való kiemelését. Április 22. a Föld napja. Ezen 

a napon világszerte eseményeket szerveznek azért, hogy felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Azért, 

hogy a mi gyermekeink is részesei legyenek ennek a napnak, egy új programot terveztünk. Reggel izgalommal készültünk a „Föld 

napi hétpróbás játékok” előkészületeire az ÖKO centrumban. Sajnos, az időjárás nem volt kegyes hozzánk, elkezdett esni az eső, 

ezért elmaradt.  A Madarak és fák napja a Föld napjának a testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, 

rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság  természetvédelem  iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Így május 

10- re esett a választásunk az elmaradt közös program megtartására. Örömünkre, ezen a napon útnak indulhattak a csoportok. 

Az ÖKO centrum közvetlen környezetében és a tanösvényen kialakított hét pályán interaktív mozgásos játékok során bővíthették 

ismereteiket a gyermekek: a földről, a fákról, az erdőírtás következményeiről, a madarakról, a vízről, a táplálékláncról, állati 

érdekességekről, a szemét és a hulladék fogalmáról. A „hétpróba” leküzdése után a gyermekek jóízűen falatozták a kisült pizzát és 

müzlit. A jó hangulatban telt délelőttöt a visszaút és a kiérdemelt pihenés követte. A gyermekektől sok pozitív visszajelzést kaptunk, 

ami a nap sikerességét erősítette.

Geresd Gyöngyi

munkaközösség-vezető 
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FŐNIX MEDIBALL SZAKOSZTÁLY HÍREI
A pandémiás időszak a mi szakosztályunk életét is átrendezte, 

sokáig nem volt hely az edzésekhez. Nem voltak olyan 

rendezvények ahol bemutathattuk volna a sportágunkat így 

az utánpótlás toborzás is elakadt, miközben a gyermekkorú 

sportolóink felnőttek és egyetemre, főiskolára mentek vagy 

más településen kezdték el középiskolai tanulmányaikat. 

Az idősebbek egy részét is visszatartotta az edzésektől a 

járványveszély, de a keménymag kitartott és hosszú kihagyás 

után - bár csak heti egy alkalommal – de az edzések most is 

folytatódnak.

Ilyen előzmények után vettünk részt 2022. május 21-én 

Nyíregyházán a XVIII. Országos MediBall Bajnokságon, ahol 

szakosztályunk 5 versenyzője indult és szerepelt eredményesen. 

A járványhelyzet a bajnokságon induló versenyzők számára 

is rányomta bélyegét, hisz az eddig megszokott 100 fő feletti 

indulói létszám közel 60 főre apadt.

Eredmények

Serdülő leány egyéni kreatív gyakorlat

helyezés Verheugen Elowyn

Junior női egyéni kreatív gyakorlat

helyezés Papp Andrea

helyezés Unghváry Veronika

Junior fiú egyéni kreatív gyakorlat

helyezés Verheugen Marco

Egyéni és páros mérkőzések eredményei

Serdülő leány egyéni

helyezés Verheugen Elowyn

Junior leány egyéni

helyezés Papp Andrea

helyezés Unghváry Veronika

Junior leány páros

helyezés Papp Andrea és Unghváry Veronika páros

Junior fiú egyéni

helyezés Verheugen Marco

Felnőtt női egyéni mérkőzésen versenyzett még Alexandra 

Van Der Vliet, - aki bár nem végzett az első három között - 

teljesítményéhez szívből gratulálunk.

Az edzéseink helye és időpontja: szerda 1830-20 óráig a Living 

Sport Tollaslabda Csarnokban.

Bízunk benne, hogy hamarosan megnyílik a lehetőség 

Csemőben is, ahol jó körülmények között, és heti több 

alkalommal tarthatunk edzéseket. Továbbra is várunk 

szeretettel minden érdeklődőt.

Huszárné Szigeti Rózsa

emeltszintű MediBall oktató
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PALOTÁS SPORT EGYESÜLET TURUL ÍJÁSZ 
SZAKOSZTÁLY HÍREI
Áprilisban Szolnokon a 3D Íjászversenyen elért eredményeink: 

Ilyés Gergő II. hely

id. Gáspár János I. hely

Gáspár Jánosné I. hely

Dezső Norbert I. hely

Huszár Levente I.hely

Szász Viktória II. hely

Barta Béla IV.hely

Májusi versenyeredményeink: 

Örkényben megrendezett 3D Íjászversenyen:

Dudás Regina I. hely

Dudás Nándor I. hely

Dezső Norbert I. hely

Huszár Levente II. hely

Nagyabonyi íjászversenyen:

Dezső Norbert I. hely

Dudás Regina I. hely

Dudás Nándor I. hely

Huszár Levente III. hely

Gáspár Jánosné III. hely

Ilyés Gergő vadászreflex kategóriában I. hely

Koczka László Magyarországot képviselve a Csemői 

Turul Íjász Egyesület versenyzőjeként Törökországban 

megrendezett világbajnokságon első helyezést ért el. 

Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

2022.06.18-án kerül megrendezésre a saját szervezésű 

íjászversenyünk! 

A helyszín a csemői ÖKO Centrum. Sok szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!

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

Ilyés Gergő 06304979558

Gáspár János szakosztályvezető
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SOKAT KELL-E INNIA EGY SZÍVBETEGNEK?
A folyadékbevitel fontos dolog. Miután szárazföldi élőlények vagyunk, nagyon fontos, hogy a változó körülményekhez – itt elsősorban 

vízellátottság szempontjából – alkalmazkodni tudjunk. Ebben van segítségünkre egy szervünk, a vese.

A vese szerepe a méreganyagok folyadékon keresztül történő kiválasztása. Ha nem tudunk inni, akkor a vese olyan kevés vizeletben 

választja ki a szervezetben termelődött/felszabadult bomlástermékeket, amennnyiben az még lehetséges. Így megszabadulunk a 

számunkra káros anyagoktól is, és nem száradunk ki. Ha megfelelő a folyadékellátottság, akkor több vizeletben történik mindez.

Azért, hogy a vese munkáját segítsük, megfelelő mennyiségű folyadékot kell bevinnünk (naponta min. 1,5-2l, de ennél inkább 

több) naponta. A vese alkalmazkodó képessége a korral, nagy folyadékveszteségek (masszív hányás vagy hasmenés) és bizonyos 

gyógyszerek hatására rossszabodhat.

A bő folyadékpótlás szabálya alól vannak azonban kivételek, és ezek az idősebb korosztályban sokakat érintenek.

Előbb-utóbb mindenki eljut a szívelégtelenség állapotába. Ez alatt azt értjük, hogy a szív a korral különböző elváltozásokon megy át 

(szívritmuszavar, megvastagodik a kamrafal, romlik a kamra ellazulási képessége, billentyűhibák stb), ami ahhoz vezet, hogy nem 

tudja rendesen ellátni a feladatát. A leginkább a bal szívfél károsodik, amely azért felelős, hogy a tüdőn átfolyó frissen oxigenizált vért 

a test szervei felé pumpálja. Ha ez a teljesítmény – különböző okoknál fogva – romlik, a vér torlódik a rendszerben, azaz a tüdőben, 

a jobb szívfélben és a szervekből a vért a szív felé szállító vénákban. Ennek az lesz a következménye, hogy a víz kilép/kipréselődik az 

erekből a szövetekbe.

Ez történhet a tüdőben légzési panaszokat, a hasban haskörfogat-nagyobbodást, illetve az alsó végtagokban lábvizenyőt 

eredményezve. Ez egy nagyon érzékeny rendszer, amelyet gyógyszerekkel, pl. vízhajtóval stb. lehet féken tartani. Ha a beteg azonban 

túl sok folyadékot fogyaszt, ez az egyensúly megbillen, és súlyosbodnak a tünetek. Sőt, egy alapvetően gyógyszeresen jól beállított, 

szívelégtelenségben szenvedő beteg, akinek éppen nincsenek vizenyők a testében, kibillenthető csak azzal, hogy túl sokat iszik, 

vagy túl sok folyadékot kap a kórházban a vénán keresztül. 

Alapvetően ez a betegcsoport 1,5l (nagy melegben 2 liter) 

folyadékot fogyaszthat naponta.

A másik kritikus betegcsoport a veseelégtelenségben 

szenvedők, különösen a művesekezelésre szorulók. Itt a 

vese méregtelenítő és folyadékkiválasztó funkciója súlyosan 

romlik. A végstádiumú betegeknek már egyáltalán nincs 

kiválasztása, és teljesen a művesekezelés (dialízis) látja el a vese 

feladatát. Ezeknek a betegeknek az orvosuk határozza meg a 

vese állapota alapján, hogy mennyit ihatnak. Előfordulhat pl., 

hogy csak fél litert naponta.

A következő csoport a kettő kombinációja. Ahol a szív is sérült, 

és a vese sem választ ki jól. Itt végképp óvatosnak kell lenni a 

folyadékbevitel mennyiségével. 

Ha bármelyik szervvel problémája van, érdemes a házi/kezelő 

orvosával elbeszélgetni a témáról.

          Dr. Deák Éva PhD

Kép: Lábvizenyő szívelégtelenségben. A sok víz a szövetben megtartja az ujjbenyomatot.

Forrás: wikipédia



2022. június32. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

23

Kedves Szülők!

Kedves Gyerekek!

Szeretettel hívjuk gyermekét egész napos

HITTANOS GYERMEKTÁBORUNKBA,

2022. június 27-től július 1-ig (hétfőtől-péntekig)

délelőtt 9 órától (gyülekező fél 9-től!) 16 óráig

a Csemői Református Templomba.

Gyerekek! Ha 6-13 évesek vagytok (nagycsoportos óvodás – hetedik osztályt végzett), szerettek bibliai történeteket hallgatni, 

kézműveskedni, énekelni, játszani, akkor nektek is ott a helyetek!

A hittanos hét részvételi díja – amely reggelit, ebédet, uzsonnát is biztosít a gyerekeknek – 2.500,-Ft/fő/hét. (Tehát, ha csak két-

három napot jön a gyerek a táborba, akkor is ezt az árat fizeti.)

A gyerekhétre a gyülekezet szívesen fogad támogatásokat, felajánlásokat: zöldségféléket, gyümölcsöt, szörpöt, stb.

Jelentkezni június 20-ig (hétfőig) lehet a jelentkezési lap leadásával (lásd a lap alján) a Csemő, Petőfi u. 32. szám alatt (Istvánfi 

Károlyéknál).

Jézus Krisztus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket!” (Márk 10,14)

Itt vágja le!

Jelentkezési lap:

Gyermekem neve:________________________________________________ Életkora: ___________

Lakcíme: ______________________________________Szülő/gondv. tel. száma: ________________

Gyermekem gyógyszer érzékeny: igen  nem

Rendszeresen gyógyszert szed:  igen  nem

Gyermekem ételérzékeny:  igen  nem

Ha gyermekénél betegség tünetei jelentkeznek a gyermektábor kezdete előtt 4 nappal, valamint a hét folyamán bármikor, akkor 

nem viszem őt a táborozók közösségébe.

Csemő, 2022. _________________ Szülő/gondviselő aláírása: ________________________________
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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.

HA VÉGRAE ITT 

NYÁR…

Vízi játékok, 

medencék, labdák 

kaphatóak

* * *

Új ruhák nagy válasz-

tékával várlak!

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 ren-
deltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, ajándékozni 
illetve ezekre bérleti vagy haszonbérleti szerződést
• kötni,
• Tartási vagy gondozási szerződést kíván kötni,
• Céget akar alapítani vagy a meglévőt módosítani 
illetve 
megszüntetni (végelszámolás, csődeljárás), 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
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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

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

KUTYAKOZMETIKA

ÁLLATORVOS

Az Önkormányzattal szerződött partner.

06 53 707 050 06 30 636 3018

Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, 
kérje ingyenes felmérést és árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Villanyszerelés: 06 30 416 1684

Csemőben a Fő út mellett 

akár két Család részére is 

kialakítható, kétszobás, gázos 

ház eladó! (2 ház) 2 fúrott kút 

5.000 négyzetméter területtel. 

Irányár: 20 millió forint.

Érdeklődni a következő 

telefonszámon lehet: 

06/20 4656 806 és 
06/30 6846236

Dolgozzon
otthonról!
Figurák összeállítása, csoma-

golások, egyebek 

Érdeklődni:

www.audiopresshungary.

oldalunk.hu

ügyfélszolgálat: 

06209104517 
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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: 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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