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XXVII. évfolyam 11. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2017. november

40 ÉVES AZ ISKOLA

“Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik lábunkkal elõrelépünk,
a másikat  helyén hagyjuk.”

/Eötvös József/
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A DOMB MÖGÖTT
szeptemberben történt

egy koncert margójára...Tavaly múltam ötven éves.

Megfogalmazódott bennem akkor a gondolat, vajon mi az, amit eddigi életem során létrehoztam? Alkotó ember
vagyok, nem is tudok enélkül talpon maradni… De ahogy eljátszottam a gondolattal, számba vettem a lemezeket,
hangversenyeket, turnékat, televíziós mûsorokat, úgy haladtam is tovább. Ötventõl ötvenegy felé, elõre… amíg
csak lehet. Nincs idõ és lehetõség ilyen megállásokra.

Éppen ezért váratlanul ért ez év tavaszán Lakos Roland polgármester úr barátságos megkeresése: „Gábor, rendezz
magadnak egy jubileumi szerzõi estet! Hívd meg a barátaidat, legyen az olyan, amilyennek te szeretnéd. Legyen
az a te estéd, a te ünneped”. (Nem köztudott az éveim száma, Rolandnak a feleségem, Kati súgott, köszönet és
hála érte… Elsõ blikkre õk ketten a fejem felett akarták megszervezni a rendezvényt, aztán rájöttek, hogy ez
lehetetlen…) Így a szõnyeg alá söpört gondolatok, tervek újból a felszínre bukkantak.

Okozott némi fejtörést a mûsorterv kialakítása. Végül öt
zenei egységben hangzott el, amit kigondoltam:

1. Olgyay Hangok Családi Zenekar – az idõközben
felnõtté vált gyermekekkel, akikkel 17 évig jártunk
országot-világot, fõként egyházzenét játszva. A
hangversenyen is ezt tettük. A csapatot egy nagyszerû
szólistával, Kállay Gábor furulyamûvésszel egészítettem
ki. Az együttesben szerepelt Máté, Anna, Margit, Verus,
Gergõ, Dóri, és egy szám erejéig János dorombolt
nekünk. (Mindannyian Olgyayak.)

2. Ezután következett a mûsor címadó programja:
Domb mögött. Vadonatúj zenei anyag, soha nem
játszottuk még koncerten. Eredetileg triónak
készült, Verussal és Dórival szántuk elõadni, de
csatlakozott hozzánk nagyszerû muzsikus
barátom, Holló Aurél, a Kossuth-díjas Amadinda
Ütõegyüttes tagja.

3. A szünet után kísérleti darabra került sor. Dóri lányom írt
egy novelláskötetet Mi Urunk Városa címmel. A történetekhez
pár éve fuvoladuókat komponáltam. Inspiratív írások ezek.
Megihlették a Meglepetés Színház három tagját is, Molnár Ildikót,
Széll-Rózsa Szilviát és Dala Dánielt, így a novellák karakterei most
megelevenedtek. Dávid Boglárka és Siklósi Kristóf zeneakadémista
fuvolajátéka alatt a csemõi templom szentélye mozgásszínházzá
változott.
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szeptemberben történt

4. Még boldogult tizenévesként írtam három nagyon
vad kompozíciót – ma ilyeneket már nem mernék
–, amikrõl most lefújtam a port. (Aquino, Arlesi-híd
és Silena.) Ezeket a formabontó kompozíciókat
mutattuk be következõ mûsorszámként. Féltem
kicsit a fogadtatástól, mert nem könnyen
emészthetõ mûvekrõl van szó. Átment… Dörgõ
vastaps volt a jutalma az elõadóknak: Tóth Tamás
Ferencnek, aki hegedült, Sipos Gergõ Gábornak,
aki csellózott, valamint Holló Aurélnak, aki vibrafonon
játszott és tanítványának, Hencz Kornélnak, aki
dobolt.

5. Az est utolsó mûsorszámaként a Naphimnusz hangzott el, mely Assisi Szent Ferenc költeményes imádságára
íródott. A nagyszabású mûvet az idõközben besötétedett templomban vetített képekkel illusztráltuk. Az
elõadói gárda a következõ volt: Olgyay Veronika – ének; Olgyay Dóra – fuvola; Tóth Eszter – szaxofon;
Olgyay Ábel – elektromos gitár; Palotás Gábor – marimba, vibrafon; Holló Aurél – ütõhangszerek.

Az est több mint kétórásra sikeredett, és épphogy befértünk a templomba. A padsorok mellett pótszékeket
állítottunk fel, és a kórusra is bõven jutott a hallgatóságból.
A hangverseny óta sok megkeresést, gratulációt, szívbéli jókívánságot kapok. Azt gondolom, valóban méltó
ünnepe volt ez Csemõben – nem is annyira saját magamnak, hanem inkább – a zenének.

Akiknek még köszönettel tartozom:

Szecsõdi Péter plébános úr, aki rám bízta a
templomot; Olgyay György és Sági Lajos – vetítés;
Nagy Vilmos – hangosítás és fénytechnika; Lendér
József, aki finom falatokat biztosított a hangverseny
szünetében és a koncertet követõ fogadáson; Tárnok
Ferenc és munkatársai, akik a színpadot építették;
Amadinda Ütõegyüttes, Kodály Iskola, Weiner Leó
Zeneiskola, akik hangszereket, kellékeket
kölcsönöztek.  És természetesen Dr. Lakos Roland
polgármester úrnak a nagylelkû lehetõségért.

A hangverseny és az est nem ért véget bennem. A fogadás és a fiatalabbakkal tartott afterparty után, még éjjel
visszatértem a templomba, és pakoltam, és pakoltam, és átgondoltam mindent, ami az est és az elmúlt ötvenegy
év alatt történt velem. A színpad visszaváltozott szentéllyé, közepén az oltárral, és megköszöntem a Jóistennek
mindazt, amit és akit rám bízott.

Olgyay Gábor
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Csemõi Katolikus Közösség
tisztelettel meghívja Önt és kedves

családját
2017. december 16-án,

szombaton 17 órára
a Községháza Dísztermében

megrendezésre kerülõ
hangversenyre.

Vendégvárás, valamint a pályázati
mûvek megtekintése, szavazatok

leadása 16.30 órától.

A CSEMÕI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG ALKOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET
CSEMÕI GYEREKEK ÉS FIATALOK SZÁMÁRA.

Alkotópályázat

“ÉDES CSEMÕ”
MetLife sakkfesztivál

A tervezett program:
Reggel 8:30-tól 9:30-ig regisztráció, 9:30-tól 10:00-ig
megnyitó, 10:00-tól kb. 15:00-ig mérkõzések.
6 forduló, 2x10 perces gondolkodási idõvel.
Korcsoportok: 1-8. osztályig, külön értékelve minden
évfolyam. Együtt értékelve a középiskolás és a felnõtt
kategória.

Minden kategóriában az elsõ három lány és fiú érmet
kap, a kategória gyõztese kupa díjazásban is részesül!
(Kilenc kupát osztunk!)
A versenyzõk között kisorsolunk egy versenysakk
készletet, a harmadik fordulótól korlátlanul lehet
fogyasztani házi sütésû, finomabbnál f inomabb
süteményeket és egész idõ alatt ingyenes büfé
mûködik!
Különleges lehetõség a mérkõzések után az
eredményhirdetésig: tan-dem verseny!

Nevezés: csemõieknek ingyenes, de elõzetesen kell
nevezni, mert csak az elsõ 100 indulót tudjuk fogadni!
Jelenkezni és bõvebb információt kérni a
csemoisakk@gmail.com  e-mail címen lehet.
Várunk kezdõ és haladó sakkozókat egyaránt!

Csemõ Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 2713
Csemõ, Petõfi u. 1. szám alatt, a Piac területén lévõ,
megüresedett, önkormányzati tulajdonban lévõ, 32,3 m2
nagyságú üzlethelyiség, a hozzá kapcsolódó raktár és mosdó
helyiségek bérletére.

A bérleti idõtartam kezdete várhatóan 2018. január 1.
A bérlet idõtartama 5 év, a minimális bérleti díj a 2018. évben
35.000.-Ft + ÁFA/ hó.
A bérleti díj évenként 2%-kal emelkedik.
A bérlõt terheli továbbá – a helyiség rendeltetésszerû használatra
alkalmas állapotban történõ visszaadása fejében meghatározott
– 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összeg megfizetése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.
(péntek) 12.00 óra.
A pályázatot a Csemõi Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani írásban.

A pályázatnak tartalmazni kell a bérleti díjra, az óvadék
megfizetésére és a bérleti díj emelkedésének elfogadására
vonatkozó kötelezettségvállalást. A pályázatnak tartalmazni kell
továbbá a helyiségben mûködtetni kívánt tevékenység, üzletkör
részletes bemutatását. A pályázat elbírálása elsõsorban az
üzlethelyiségben tervezett tevékenység alapján történik.
Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
felhívást visszavonja, illetve a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa, valamint azonos bérleti díj vállalása esetén az
ajánlattevõket megversenyeztesse.
A bérleménnyel, illetve a pályázati feltételekkel kapcsolatos
további információ Nagy Erika aljegyzõnél (53/392-001)
személyesen vagy telefonon kérhetõ.

 NOVEMBER 25-ÉN AZ ISKOLÁBAN,
NEM CSAK ISKOLÁSOKNAK!

hangversenyre

MEGHÍVÓ

A VERSENYRE NEVEZETT ALKOTÁSOKAT 2017. DECEMBER 14-ÉN,
16 ÓRÁIG LEHET LEADNI A KÖNYVTÁRBAN VAS TIBORNÉNAK.

A rajzok, képek méretei lehetõleg az A 4-es papírméretnek feleljenek meg.

A versenyre készített alkotásokon egy jelet kell csak feltüntetni és mellékelni kell egy
lezárt kisméretû borítékot, amelyre kívülre szintén a jelet kell rárajzolni. A borítékban
pedig egy papírlapon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, korcsoportját. A borítékot
le kell zárni. A beérkezõ alkotásokból az immár hagyományos adventi hangversenyre
egy kiállítást rendezünk be. A gyõzteseket a koncert közönsége szavazással fogja
kiválasztani. A legjobbnak ítélt mûvek készítõi értékes jutalmakat kapnak.

     - Az óvdások számára téma a betlehemi csillag.
     - Alsó  és felsõ tagozatosok számára téma a napkeleti három királyok.
     - Középiskolások számára téma dalszöveg részlet:
                                              “Betlehem kis falucskába,
                                                Karácsonykor éjféltájba
                                                Fiúisten ember lett,
                                                Mint kisgyermek született.”
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a szociális célú tüzifa igénylésének feltételeirõl

Dr. Lakos Roland
polgármester

 A KEGYELET KOSZORÚJA

Az országos környzetszépítõ
verseny ünnepélyes
eredményhirdetését

2017. november 17-én, pénteken
rendezik meg Veszprémben.

Ezzel az is eldõlt, hogy a
“Királynék Városa” nyerte a

város kategóráját...

Ha kíváncsi arra, hogy
hogyan értékelte a zsûri

CSEMÕ erõfeszítését, akkor
keresse a friss híreket a

települési web-, és közösségi
oldalakon.

www.csemo.hu

November 2-án, Halottak Napja alkalmából Csemõ Község
Önkormányzata, valamint a Helytörténeti Gyûjtemény képviseletében
Huszár Sándor nyugalmazott jegyzõ, Bálint Attila és Vas Tiborné
meglátogatták Budapesten, a Farkasréti temetõben Ladányi Mihály
József Attila díjas költõ végsõ nyughelyét – sírjára koszorút helyeztek
el, emlékére mécseseket gyújtottak.

LADÁNYI MIHÁLY SÍRJÁN

Csemõ Község Önkormányzata az idei évben is pályázott a Belügyminisztérium által biztosított szociális célú tûzifa
támogatásra. A támogatói okirat szerint 142 m3 mennyiségû fa beszerzésére nyertünk támogatást. A támogatás
felhasználásáról, a jogosulti kör meghatározásáról rendeletet kell alkotnia a Képviselõ-testületnek.
Az októberi testületi ülésen elfogadott rendelet alapján az alábbi feltételeknek megfelelõ személyek
nyújthatnak be támogatási kérelmet az 1 m3 mennyiségû (kb. 7 q) tûzifára:

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, idõskorúak ellátására, települési támogatásra jogosultak;

b.)a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket nevelnek háztartásukban.

A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek azok, akik egyedül élnek vagy
egyedülállóként nevelik gyermeküket, gyermekeiket és a fenti feltételek közül az
a.) és  b.) pontban meghatározottaknak együttesen megfelelnek.
A támogatási kérelmeket a Szociális és Kulturális Bizottság bírálja el,
melynek eredményérõl a kérelmezõ határozatot kap.

A támogatásban részesülõk részére az Önkormányzat térítésmentesen szállítja ki
a tûzifát 2018. január hónapban.
A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
(a következõ oldalon megtalálható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ) lehet
benyújtani 2017. december 15-ig.
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Dobóczi Anikó védõnõ

Balogh Klaudia Vanda és
Danis Sánor:
Barbara Natasa 2017.10.26.
Cegléd, Alsóerdõn belüli d.

Vaskó Mónika és Gyura Tibor:
Tibor László 2017.10.09.
Fakan d.

2017. október

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

KONZULTÁCIÓS IDÕPONT
 minden PÉNTEKEN

a hivatalban, 13 órától.

INGYENES TANÁCSADÁST
 tart a Csemõben bejegyzett

vállalkozások, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények és
magánszemélyek számára.

(06-70) 526-9878

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

A LEADER PÁLÁYZATI PROGRAM rövid felhívása
jelen lapszám 13. oldalán olvasható.

Részletes információk, a pályázat elkészítéséhez személyes
segítség Csemõben, egyeztetett idõpontban:

Oláh József pályázati tanácsadó
Telefon: +36-70/526-9878, e-mail: perszeusz@t-online.hu

 CSEMÕI TERMÉK

RENDÕRSÉGI  FOGADÓÓRÁK

Dr. Lakos Roland
polgármester

A felújított zöldhalmi rendelõ épületében külön bejárattal
kialakításra került egy rendõrségi körzeti megbízotti iroda,
ahol novembertõl rendszeresen fogadóórát tartanak a
körzeti megbízottak.

Rendõrségi fogadóóra a Községháza emeletén:
minden hónap ELSÕ PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.
Rendõrségi fogadóóra Zöldhalomban:
minden hónap HARMADIK PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.

SZÜLETÉS

Dér Mercédesz Mónika és
Lakatos Richárd:
Noel 2017.10.08.
Balla d.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Nagy a baj a SPORTCENTRUMBAN!

A hangulatomon azért kismértékben
javított, hogy a Ványi Zsolt, a Ceglédi
Sportcsarnok Kft ügyvezetõje két teljes
értékû kispadot ajándékozott Csemõnek!

Ha újonnan vásároltunk volna, akkor
darabonként több százezer forintot
kellett volna fizetnünk értük...
Némi renoválást és festést követõen a
mûfüves pályához fogjuk elhelyezni az
ülõalkalmatosságokat.  Bencsik Józsefnek
köszönhetõen megérkeztek és a
Sportcentrum területére beemelésre
kerültek a fémszerkezetek.

Köszönjük szépen
Ványi Zsolt és Bencsik József!

Úgy látszik, hogy csak olaj volt a tûzre a szeptemberi Hírmondóban
megjelent segélykiáltás, mert nemhogy megszûnt volna, hanem fokozódott
a rongálás a területen.
Továbbra is felfoghatatlan számomra, hogy vannak köztünk emberek (?),
akiknek az az élvezet, hogy rongál, kárt okoz.
ELFOGYOTT A TÜRELEM!
Nem hittem volna, hogy valaha eljutunk idáig, de nincs miért tovább várni!
- Azonnali hatállyal bezárattam a mosdó helyiségcsoportot. Csak és
kizárólag rendezvények alkalmából nyitjuk ki. Ezt mindenki vegye
figyelembe, amikor a sportolni készül.
- 2017. december 10-étõl a Sportcentrum nem lesz nyitva!
Aki használni szeretné a létesítményt, az 10.000.-Ft kauciót letesz a használat
idõtartamára. Kulcsot kap, majd a kulcs visszavételekor, az ingatlan
ellenõrzését követõen - visszajár a letett összeg!
A kulcs igénylésének rendjérõl a Hírmondó decemberi számában
adunk részletes tájékoztatást.  Átállítjuk a kamera-rendszert, és mindent
meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megvédjük a centrumot a
rongálóktól.
A zárva tartás alól az a téli idõszak lesz kivétel, amikor a jégpálya üzemel.
A jégpálya nyitva tartási ideje a települési weboldalon és a közösségi
oldalakon is olvasható lesz. Dr. Lakos Roland

   polgármester

 www.csemo.hu
mindig friss hírek, információk
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   CSEMÕ KÖZSÉG
   ÖNKORMÁNYZATA

      2713 Csemõ, Petõfi S. u. 1.
       telefon: 53/392-001

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
hétfõtõl csütörtökig:

8-12 óráig, és 13-15 óráig
péntek: 8-11 óráig

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA:
hétfõ: 9-11 óráig

JEGYZÕ FOGADÓÓRÁJA:
kedd: 8-12 óráig és 13-15 óráig

TANYAGONDNOKSÁG:
Turcsán Isván:

(06- 30) 459-6443
Nagy László:

(06- 70) 360-7896
Szûcs Ferenc:

(06- 70) 360-7840
Oláh Attila:

(06- 70) 619- 5403

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Fogadóórák:

- a Községháza emeletén
a hónap elsõ péntekén 10-11 óráig

- a Zöldhalmi rendelõnél
a hónap harmadik péntekén 10-11 óráig

Kovács Krisztián: (06- 70) 492-0740
Tóth Viktor: (06- 20) 489-6713

CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
ügyelete: (06-53) 310-066

(éjjel-nappal hívható): 107

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
O KMÁNYIRODA

2700 Cegléd, Kossuth tér 10/A.
Idõpont foglalás: (06- 53) 511-415

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
          hétfõ: 07.00-17.00 óráig
          kedd: 08.00-18.00 óráig
          szerda: 08.00-20.00 óráig
          csütörtök: 08.00-18.00 óráig
          péntek: 08.00-12.00 óráig

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
Csemõi Ki rendel tsége

a Csemõi Polgármesteri Hivatal épületében

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
       kedd: 08.00-12.00 óráig és
                  13.00-15.00 óráig
   csütörtök: 08.00-12.00 óráig és
                    13.00-15.00 óráig

a volt Raif feisen Bank épülete

Ülésezett
a Képviselõ-testület

A Hírmondóban a lakosságot érintõ önkormányzati döntések összefoglalását
közöljük. A képviselõ-testület ülései nyilvánosak – a jegyzõkönyv a könyvtárban
megtekinthetõ, illetve letölthetõ az interneten: www.csemo.hu/önkormányzat
menüpont alatt.

Tóth János
 jegyzõ

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Csemõ Község

Képviselõ-testülete, a polgármester és a jegyzõ
2017. december 12-én, 16.00 és 17.30 óra között
a Községháza dísztermében KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

A Képviselõ-testület október 24-én rendkívüli ülést tartott, majd
legutóbbi ülését, október 31-én 14.00 órától tartotta, a Községháza
Civiltermében.  A testület a rendkívüli ülésen határozatképes volt,
mivel valamennyi képviselõ (7 fõ) jelen volt, majd a 31-i munkaterv
szerinti ülés is határozatképes volt 5 fõvel (2 képviselõ elõzetesen
bejelentette távolmaradását). A testület mindkét ülésén a döntéseit,
valamennyi esetben egyhangúlag hozta.
A rendkívüli ülésen a testület a napirendet egyhangúlag elfogadta,
és a megelõzõ ülésen elfogadott óvodai alapító okirat módosítását
és az SZMSZ módosítását, a Kincstár észrevételeinek figyelembe
vételével kiegészítette és elfogadta.
A munkaterv szerinti ülésén a testület a polgármester javaslatára
az ülés napirendjét elfogadta és megkezdte munkáját.
Az 1./ napirend során a polgármester tájékoztatott az elõzõ ülés
óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl, a rendezvényekrõl, a
folyamatban lévõ pályázatokról, beruházásokról.
A 2./ napirend keretében a Testület elfogadta, Csemõ Község
Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót.
A 3./ napirend során a Testület elfogadta az Önkormányzat 2016.
évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
kiegészítését.
A 4./ napirend keretében a Testület a „szociális célú tüzelõanyag
támogatás felhasználásáról” szóló rendeletet elfogadta (a lakossági
tájékoztató és nyomtatvány a 7-9 oldalakon található).
Az 5./ napirend során a Testület elfogadta a „helyi népszavazás
kezdeményezésérõl” szóló rendeletet, melyben törvényi felhatalmazás
alapján, a helyi népszavazás kezdeményezõinek (választópolgárok)
létszámát 15 %-ban határozta meg.
A 6./ napirend keretében elfogadta a Testület a „reklámok és
reklámhordozók elhelyezésének feltételeirõl, és a településképi
bejelentési eljárás szabályairól” szóló rendeletet.
A 7./ napirend során a Testület egyetértett az önkormányzati
költségvetés szociális kerete év végi felhasználása tárgyában készült
polgármesteri elõterjesztéssel.
A 8./ napirend keretében pályázatkiírásáról döntött a Testület a
Piac területén lévõ üzlet bérbeadásáról.
A 9./ napirend során döntött a testület a Közmeghallgatás
idõpontjáról, melyre 2017. december 12-én 16.00 órától kerül sor, a
Községházán.
A polgármester az ülést 17.15-kor bezárta.
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Ülésezett
a Képviselõ-testületDR. LAKOS ROLAND

polgármester
(06- 70) 600- 3844
polgarmester@csemo.hu

BÖGÖS ISTVÁN
alpolgármester
(06- 20) 236-1624
csbogos@gmail.com

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ
képvise lõ
(06- 20) 934-1276
karpatidr@t-online.hu

DR. LAKATOSNÉ BAKONYI
MAGDOLNA KATALIN
képvise lõ
(06- 20) 594- 3258
dr.lakatosne@gmail.com

GÁSPÁR JÁNOS képviselõ
(06- 30) 419-8622
gasparjanos59@gmail.com

LABÁT FERENC képviselõ
(06- 30) 905- 5910
csemovizkft@gmail.com

TURCSÁN ISTVÁN képviselõ
(06- 30) 459-6443

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK

KÉPVISELÕK
ELÉRHETÕSÉGEI

2017. november 15 .  szerda,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2017. november 22.  szerda,
15.00-16.00 óra között a Vett úti
boltnál

2017. november 29.  szerda,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

 DR. LAKOS ROLAND polgármester
(06-70) 600- 3844

e-ma i l :  po lg arme st er@c se mo .hu
web :  www.lakosroland .hu

VÉLEMÉNYEZHETÕ
Csemõ Települési Arculati Kézikönyvének és

 településképi rendeletének tervezete!

A Hírmondó elõzõ számában részletes tájékoztatás jelent meg a település
tervezési dokumentumainak készítésérõl, azoknak céljáról és tartalmáról,
és a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet közelgõ
véleményezési lehetõségérõl, melyek október 25-e óta megtekinthetõk
Csemõ honlapján. (Elérési út: kezdõlap-településünk menü-
településszerkezet almenü)

Kérjük, tanulmányozzák a dokumentumokat és észrevételeikkel,
javaslataikkal segítsék a munkát, hogy azok minél inkább a falu érdekeit
szolgálják, a lakosság szándékait tükrözzék.

A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet
véleményezési idõszakában lakossági fórumot rendezünk, melyen
vetítettképes ismertetésre kerül a két elkészült tervezet, majd kérdéseket
lehet velük kapcsolatban feltenni, véleményeket lehet mondani róluk.

A fórum idõpontja: 2017. november 16., 16 óra;
helyszíne: a Községháza Civilterme

Számítunk részvételükre!

A lakossági véleményeket írásban 2017. november 22-ig várjuk postai
úton Polgármesteri Hivatalba (2713 Csemõ, Petõfi u. 1., a
polgármesternek címezve), vagy e-mailen a polgarmester@csemo.hu
címre.

LAKOSSÁGI FÓRUM
 a tervezetekrõl 2017. november 16-án!

HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS

Csemõ településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyûjtés eddigi sikerességének
megõrzése. Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük és kérjük, hogy tartsanak
velünk és gyûjtsünk együtt szelektíven!

GYÛJTÉSI IDÕPONT:
2017. november 15,29.
2017. december 8,27.

Zsákok gyûjtésének módja:
A sárga  zsákokat  a gyûjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az
ingatlana elé , mert a hu l ladé kgyû jtõ gé pjár mû e lha ladása u tán  kihe lyezet t
zsákokat nem áll  módunkban elszállítani!  Amennyiben a zsákba háztartási vegyes
hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy
Tár saságunk  jogosu l t  megtagadn i an nak  el szá l l ítását !
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen
más áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYÛJTÉSI IDÕPONT:
2017. november 17.
2017. december 22.

ZÖLD ZSÁKOSSÁRGA ZSÁKOS
biológiailag lebomlócsomagolási

Dr. Lakos Roland
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ a szülõi kérdõívekrõl
2017 õszétõl bevezetésre kerülnek a szülõi kérdõívek a
gyermek-alapellátás területén.  Televízióban, rádióban,
baba magazinokban már érintõlegesen értesülhettek
róla a kedves szülõk, most megpróbálom összefoglalni
mi is fog következni, mi lesz a szülõk és a szakemberek
feladata.

A szülõi kérdõíveket családlátogatások vagy
fogadóóra keretében adom majd át, és a gyermek 1
hónapos, 2 hónapos, 3 hónapos,  4 hónapos, 6
hónapos, 9 hónapos, 1 éves, 15 hónapos, 18 hónapos,
2 éves, 2,5 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves
korában kell a szülõnek kitölteni, otthoni
körülmények között megfigyelve gyermekét.
A kitöltött kérdõívet magával kell hozni a megadott
idõpontban a védõnõi fogadóórára, ahol a védõnõvel
még egyszer megbeszélik a kitöltött adatokat, a védõnõ
elvégzi a kötelezõ szûrõvizsgálatokat a gyermeken, õ is
kitölti a szûrõvizsgálat lap védõnõre vonatkozó részét.
Abban az esetben, ha eltérést tapasztal a védõnõ a
gyermek fejlõdésében, a gyermekorvoshoz irányítja a
szülõt, a szûrõvizsgálati lap, valamint a szülõi kérdõív
másolatával. Ha a gyermek 7 évesen még óvodás, akkor
még egy szülõi kérdõív kitöltése válik szükségessé.
Koraszülött gyermek esetén mindig a gyermek eredetileg
kiírt születési idõpontját vesszük alapul, és onnan
számoljuk a szülõi kérdõívek idõpontjait.  A szülõi
kérdõívek kitöltéséhez segítséget nyújthat a
www.koragyermekkor.hu portál, ahol az adott életkorhoz
elkészített  néhány perces videók, leírások,
magyarázatok várják az érdeklõdõket.

Itt megbízható ismereteket, válaszokat kaphat a szülõ,
a gyermeke testi-lelki fejlõdésével kapcsolatban.
Természetesen, ha nehézséget okoz a szülõi kérdõív
kitöltése, keressen és segítek!

Bizonyára látják, hogy jelentõsen megnõ a
szûrõvizsgálatok hosszúsága, így szinte lehetetlen lesz,
hogy a gyermekorvosi tanácsadás szoros idejében
végezzem el az elõírt szûrõvizsgálatokat és a kérdõívek
kiértékelését, hiszen gyermekenként legalább fél órát
fog igénybe venni.
Ezért szeretném jelezni, hogy novembertõl az
elõzõekben leírt életszakaszokban, külön, egy
megbeszélt idõpontban kell majd bejönni a
gyermekkel és a kitöltött kérdõívvel, a fogadóórámra.
Fontossá fog válni az idõpont betartása, hiszen be
lesznek osztva a gyermekek, és az idõpontosok
elsõbbséget fognak élvezni.
Ha bármilyen probléma miatt nem tud a szülõ
megjelenni a megbeszélt idõpontban, akkor kérem,
jelezze telefonon, vagy személyesen, mert így lehetõség
lesz a helyét átadni másnak. A védõoltások beadása
nem a fogadóórámon fog megtörténni, hanem a
gyermekorvos tanácsadásán, tehát lesz olyan hónap,
hogy a szülõnek 2x kell jönnie, egyszer hozzám a
fogadóórámra, egyszer a gyermekorvoshoz a
tanácsadásra.
A gyermekorvosi tanácsadásra ezek után csak védõoltás
beadásakor kell majd jönni, vagy abban az esetben, ha

eltérést tapasztalok a kiértékeléskor, vagy a
gyermekorvos egyénileg hívja be a szülõt, esetleg
kérdése van a gyermekorvos felé.
 A szûrõvizsgálatok is ugyanolyan fontossági
sorrendet élveznek, mint a védõoltások!  Abban az
esetben, ha valaki elmulasztja a szûrõvizsgálatokat,
vagy a védõoltást és két tértivevényes levél átvételét
követõen sem jelenik meg gyermekével 15 napon belül
pótlásra, sajnos jelzési kötelezettséggel kell élnem a
családgondozó, a gyermekorvos, az ÁNTSZ irányába
és a gyámhivatal is bevonásra kerülhet. Ez alól
felmentést csak az élvezhet, akinek gyermeke beteg,
és ezt a gyermekorvos is igazolja felém.

A másik bevezetésre kerülõ kérdõív csoport a rizikó
kérdõívek. A rizikó kérdõíveket a várandós
felvételekor, majd az újszülött hazaérkezése után 1
hónapon belül kell kitölteni, lehetõleg otthon. Ezek a
kérdõívek a szociális, a gyermekre veszélyeztetõ
környezet meglétét, vagy nem létét hivatottak felmérni.
Abban az esetben, ha a család életkörülményeiben
késõbbiekben változás állna be, akkor meg kell
ismételni a kitöltését.
Ha a rizikó kérdõívek kiértékelésekor depressziós
állapotra utaló válaszokat kapok az anyától, vagy a
várandósság, esetleg a gyermekágyas idõszakban
az anya állapotában változás ál lna be pl:
hangulatzavar, szorongás, félelem, depresszió stb.
akkor az anyával szükségessé válik egy depresszió-
felmérõ kérdõív kitöltése /Edinburgh Postnatalis
Depressziós Skála EPDS kérdõív/.
Kérem, ne vegyék tolakodásnak tõlem a rizikó
kérdõívek kitöltését, de ez a feladatom, amit el kell
végeznem, hiszen az én felelõsségem is, hogy a
születendõ gyermek nyugodt,  zavartalan
környezetben nõhessen fel.
Ha a családban gyermeket veszélyeztetõ változásokat
látok pl.: nincsenek meg az alapvetõ feltételek az
újszülött fogadásához, bántalmazásra utaló jeleket
tapasztalok a gyermeken, stb. jeleznem kell a
családgondozó felé.
A gondozási tervet már sokan ismerik, ez egy
kölcsönös megállapodás a szülõ és a védõnõ között,
hogy elfogadja a védõnõi gondozást, amit mindkét
fél aláírásával hitelesít, ennek is meg fog változni a
tartalmi része. Mindenkivel újat kell majd aláíratnom,
amint megkapom az új egységesített gondozási
terveket, fel fogom keresni a családokat.

Kérem a Tisztelt Szülõk megértését és
együttmûködését, hiszen alapjaiban változik meg
a védõnõi munkám, és nekem sem lesz könnyû,
zökkenõmentesen megszerveznem a feladataimat.
Továbbra is a legjobb tudásom szerint szeretném a
munkámat ellátni, a gyermekeik és az önök
egészségéért egyaránt, hiszen a gyermeküknek joga
van a védõnõi és az orvosi ellátáshoz, nemcsak
születés után, de már a pocakban is. Kérem, segítsük
egymást, hogy a koragyermekkori betegségek minél
hamarabb felismerhetõk legyenek.

TÁJÉKOZTATÓ a szülõi kérdõívekrõl

Dobóczi Anikó
védõnõ
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Dr. Lakos Roland
polgármester

LEADER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a GERJE-
SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség HACS tervezési
területéhez tartozó települések területén 2016. január 1.
napján székhellyel/lakhellyel rendelkezõ mikro-
vállalkozások, magánszemélyek, civil szervezetek, helyi
önkormányzatok részére a falusi és egyéb szálláshely
szolgál ta tások fe j lesztése inek támogatására a
vendékéjszakák számának növelése érdekében.

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1 . -38-8.1 .1-17
A támogatható tevékenységek:

Új falusi szálláshely létesítése vagy meglévõ
fe j lesztése ,  szolgáltatási körének bõvítése
(tervezés, beruházások, kapcsolódó
szolgáltatások, marketing).
Új egyéb szá l láshe ly  szolgál ta tások
létesítése  vagy  meglévõ fe j lesztése ,
szolgáltatási körének bõvítése (tervezés,
beruházások, kapcsolódó szolgáltatások,
marketing).
A falusi szálláshely szolgáltatás megjelenését
biztosító honlap és/vagy papíralapú vállalkozást
bemutató kiadvány elkészítése (önállóan nem
támogatott).
Falusi szálláshely esetében aktív turizmushoz
kapcsolódó szolgáltatás új eszközigényének
biztosítása (önállóan nem támogatott).

A projekt mûszaki, szakmai tartalmának meg kell felelnie
a felhívás 3.4.1 . pontjában rögzített  elvárásoknak,
feltételeknek. Az elszámolható költségelemek körét a
felhívás 5.5. pontja részletesen ismerteti, az ingatlan
vásárlás és a kapcsolódó költségei nem támogathatók.
Az ingatlan rendezett tulajdoni viszonyait a támogatási
kérelem benyújtásakor igazolni kell.  A projekttervet
szakmai szempontból egyeztetni kell a GERJE-SZTÕK HVK
munkaszervezetével.

Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege:
min. 500.000 Ft, max. 10.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke általában 60-65%,
egyesület, alapítvány esetén 95%.
A szükséges önerõ meglétérõl a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozni kell.

A pályázat beadása szakaszos rendszerben történik, az
elsõ szakasz vége: 2018. február 28.

Helyi értékekre épülõ
turisztikai szolgáltatások,

falusi szálláshelyek kialakítása, fejlesztése

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a
GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség HACS
tervezési területéhez tartozó települések területén
2016. január 1. napján székhellyel/lakhellyel rendelkezõ
mikro-vállalkozások támogatására a
versenyképességük javítása, ezáltal munkahelyek
megõrzése és létrehozása érdekében.

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1 .-38-8.1 .2-17

A támogatható tevékenységek:
Nem mezõgazdasági  tevékenység
fejlesztése új eszközökkel, infrastrukturális és
technológia feltételek biztosításával
(épületek, építmények építése (felújítás,
bõvítés, új építés), külsõ és belsõ
rekonstrukció, energetikai fejlesztése).
Újonnan indítot t ,  nem mezõgazdasági
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek
megteremtése eszközök és/vagy gépek
beszerzésével; épület felújításával,
bõvítésével vagy új építéssel.
A vállalkozás megjelenését biztosító honlap
és/vagy papíralapú vállalkozást bemutató
kiadvány  elkészítése, marketing (önállóan
nem támogatott).

A projekt mûszaki, szakmai tartalmának meg kell
felelnie a felhívás 3.4.1 . pontjában rögzített
elvárásoknak, feltételeknek. Az elszámolható
költségelemek körét a felhívás 5.5. pontja részletesen
ismertet i, az ingatlan vásárlás és a kapcsolódó
költségei nem támogathatók. Az ingatlan rendezett
tulajdoni viszonyait  a támogatási kérelem
benyújtásakor igazolni kell. A projekttervet szakmai
szempontból egyeztetni kell a GERJE-SZTÕK HVK
munkaszervezetével.

Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás
összege: min. 500.000 Ft, max. 10.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke általában 60-65%.
A szükséges önerõ meglétérõl a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozni kell.

A pályázat beadása szakaszos rendszerben történik,
az elsõ szakasz vége: 2018. február 28.

Helyi
mikro-vállalkozások fejlesztése,

új tevékenységek indításának ösztönzése

A pályázat benyújtáshoz, a projekt terv elkészítéséhez INGYENES tanácsadást nyújt:
OLÁH JÓZSEF Pályázati tanácsadó, O-PMM Kft. Mobil: +36-70-526-9878, e-mail: opmm.kft@gmail.com

Személyes konzultációk minden pénteken 13.00-tól, Csemõi Polgármesteri Hivatalban
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

NAGY VANESSZA FOTÓIBÓL

NYÍLT KIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN

A KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA:

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

(06- 70) 360-8034

Csütörtök: 13.00 – 15.30 óráig
8.00 – 12.00 Kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok
számára, elõzetes bejelentkezés alapján.
Péntek:  10.00  - 13.00 óráig
          (a hónap elsõ három péntekén)
                 13.00 – 21.00 óráig
          (a hónap utolsó péntekén)
Szombat: 8.00 – 12.00

Hétfõ:    zárva
Kedd: 13.00 - 15.30 óráig
8.00 – 12.00 Kizárólag óvodás, vagy iskolás
csoportok számára, elõzetes bejelentkezés alapján.
Szerda:   13.00 – 15.30 óráig

Ha a csemõi könyvtárban nem találja,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL

(akár díjmentesen is) kikölcsönözheti
helyben a keresett könyvet.

UTAZZ VELÜNK ADVENTBEN KECELRE EGY
VARÁZSLATOS VIRÁGFESZTIVÁLRA!
2017. DECEMBER 2-ÁN, SZOMBATON

Ízelítõ a programból
• virágkiállítás, • fazekas kiállítás és vásár, • paverpol
kiállítás és bemutató, • vasútmodell bemutató, • ehetõ
virágok kó stolója, • „virágból” készült ékszerek kiállítása,
• karácsonyi vásár,  keceli ízek utcája

RÉSZVÉTELI DÍJ: 4.000 FT/FÕ (UTIKÖLTSÉG+BELÉPÕ)
JELENTKEZÉSI/BEFIZETÉSI HATÁRIDÕ:

NOVEMBER 17. (PÉNTEK)

Információ:
(06- 70) 360-8034

KOSÁRFONÓ TANFOLYAM
…Közeledik a karácsony

,Legszebb ajándék az
.amit magunk készítünk

A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér újabb
tanfolyamot indít azoknak, akik szeretnék elsajátítani a
KOSÁRFONÁS TECHNIKÁJÁT és azoknak is, akik
már rendelkeznek alaptudással,
de kedvük lenne újabb fogásokat megtanulni.

2017. NOVEMBER 25, 26. (szombat, vasárnap)
Részvételi díj:
Kezdõknek: 12.000,-Ft/fõ
Haladóknak: 15.000,-Ft/fõ
Magában foglalja az oktató díját + az anyagköltséget.
1 napi részvételi díj: 7.000 ill. 8500 Ft/nap

Befizetési/utalási határidõ: november 15.
A tanfolyam 8 fõ jelentkezése esetén indul.

Információ: (06-70) 360–8034 Vas Tiborné

Rendhagyó kiállítás megnyitónak adott helyett a
községi könyvtár október 28-án, szombaton este.
A tárlat általában egy amatõr vagy hivatásos mûvész
bemutatkozásáról szól az alkotásain keresztül.
Szombat este ennél többrõl volt szó.
Négy csemõi fiatal önzetlen, igaz barátságáról. Karai
Vili, Nagy Vera és Mézes Adri arra gondoltak, hogy
barátjukat, Nagy Vanesszát meglepik egy, a lány
fotóiból készült kiállítással.

A fiatal és tehetséges amatõr fotós, Nagy Vanessza
Debóra képeit november 24-ig tekinthetik meg a

csemõi könyvtárban.
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Az idei évben is folytattuk a  hulladékgyűjtési
társadalmi munkát!

Októberben több helyszínen is önkéntesekkel
gyújtöttük a szemetet a külterületen.
Az akció során közel 200 zsák szemetet gyűjtött a
lelkes csapat.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek
az önkéntes munkában, bármilyen formában támo-
gatták a környezetszépítési kezdeményezést.

Külön köszönöm Vas Tiborné szervező munkáját.

Akiknek köszönettel tartozom:

Jövőre folytatjuk!

Dr. Lakos Roland
   polgármester

MI SZEDTÜK!
a szemetet!

Benke Annamária
Botos Zoltán
Bretus Sándor
Bretus Sándorné
Czakó Attila
Csipkóné Lengyel Szilvia
Demcsik Nóra
Dobi László
Drabant Miklós
Drabantné Bognár Éva
Erdélyi Krisztina
Farkas Zoltán
Farkasné Kiss Andrea
Határ Cintia
Határ Rolandné
ifj. Puskel Pál
Károlyi József
Károlyi Mihály
Károlyi Mihályné
Katona Bence
Katona Noémi
Kenyó Gábor
Mikus Istvánné
Mikus Sándor

Milus László
Mondi Istvánné
Mondi Réka
Pákozdi Lászlóné
Palásti Sarolta
Pálinkásné Nyíri
                       Brigitta
Pap Józsefné
Pelényi János
Pelényi Jánosné
Pólya Miklós
Pólya Miklósné
Puskel Pál
Soós Adél
Soós László
Szabó Róbert
Szász Viktória
Székely István
Székely Istvánné
Szigeti Ferenc
Törőcsikné Dobos
                        Mária
Turcsán István
Vas Tiborné

KÖSZÖNJÜK...

Dr. Lakos Roland
   polgármester

... FOKTI TIBORNAK, hogy a külerületi lomtalanítás
lebonyolításához billentõs pótkocsiját ingyenesen az
önkormányzat rendelkezésére bocsátotta.

TISZTELT KUTYATARTÓK!

ÁLLATORVOS
DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

A kutyák veszettség elleni kötelezõ védõoltása - elõzetes egyeztetés után - az állat
tartási helyén is beadatható, ez ügyben a 06-20-9341276 telefonon hívhatnak.
Az állatorvosi rendelõ nyitvatartási idejében (hétköznap ½ 8 – ½ 9, 17-19-ig, szombaton
½ 9 - 10-ig) az akciótól függetlenül bármikor lehetõség van a kutyák oltatására.
Az egész évre érvényes akció: legalább 4 kutya oltatása esetén (szomszédok,
családok esetén is érvényes) kiszállási díj nem kerül felszámításra.
Veszettség elleni védõoltás, csak chippel megjelölt kutyának adható be. Amennyiben
az állat még nincs chippel ellátva, azt az oltással egy idõben megkaphatja.
A kutya a veszettség ellen az elõírásnak megfelelõ oltottsággal akkor rendelkezik, ha:

- az elsõ oltást 3 hónapos korát követõen egy hónapon belül,
- a másodikat ettõl számítva fél éven belül,
- a továbbiakat (a második oltás beadásától számítva) évente

megkapja.

Kérek minden kutyatulajdonost, hogy az oltási könyvben ellenõrizze
állatának oltottságát és kezdeményezze a védõoltás beadatását!

(06-20) 934-1276

ZÖLDHALOMBAN
Oláh Pál tápboltjánál

LAVANDERIA BT.

 ÖKÖLVÍVÁS
A Csemõi Palotás Sportegyesület ökölvívó
szakosztálya várja új tagjait.

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00
Péntek 18:00
Helyszín:
Csemõi Piacon lévõ kisbolt feletti
edzõterem

Elérhetõség:
Tóth Attila edzõ      (06 30) 275 7573
Gáspár Vivien szakosztály vezetõ
                            (06 30) 479 7307

KYOKUSHINKAI KARATE
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, aki szeretne megismerkedni
a sporttal; szeretne egy jó csapat tagja lenni; saját testét szeretné
edzésben tartani vagy csak önvédelmet tanulna, akkor itt a helye!

Íjászati lehetõség minden
kedves érdeklõdõnek

vasárnaponként
du. 14:00-tól 16:00-ig a
csemõi Vadászháznál.

Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését!

Érd: GÁSPÁR JÁNOS
(06-30) 419-8622

Településfejlesztési és
Sport Bizottság elnöke

TURUL ÍJÁSZ
Egyesület

Edzések idõpontja:
Kedd 16:30-18:30

Csütörtök 16:30-18:30
Szombat 10:00-12:00

Hel yszí n:
Csemõi Piactéren levõ kisbolt

feletti edzõterem

EZ AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK

 HELYE!

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

0670/36 47 386
Gáspár Vivien

0630/47 97 307

lapzárta:
minden hónap 1-jén!
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A legjobbak között

ÁLLATOK VILÁGNAPJA az iskolában

BÛNMEGELÕZÉS

Október 4-én, az Állatok Világnapján, az elsõ tanítási órán minden alsós
osztály a saját tantermében várta az izgalmas és vicces feladatokat, melyeket
Táboriné Éva néni állított össze. Kerestünk falevelek között kukacokat
(fonalakat), versenyeztünk teknõsbékákkal, válogattunk makkot, játszottunk
a légykapós játékkal.
Ebéd után 49 tanulóval ellátogattunk a kecskeméti Vadaskertbe. Az ország
legkisebb állatkertjében találkozhattunk tigrissel, oroszlánokkal, különleges
madarakkal. A szurikáták lakhelye mellett egy elfektetett fatörzsre
bukkantunk, melynek kifaragott közepén átbújva a gyerekek is szurikátának
érezhették magukat. Természetesen az állatsimogató volt mindenki kedvenc
helye. A páviánok viccesek, az örvös medvék aranyosak voltak. A sok látnivaló
után egy kis játszóterezés is belefért az idõbe.
Kicsit fáradtan, de egy nagy élménnyel gazdagabban tértünk haza. A
gyerekeket kisérték: Szabó Éva, Szunyog Mercédesz, Bakó Tiborné, Adlerné
Boldog Katalin.
A program zárásaként kiállítást rendeztünk az iskola aulájában az alsó
tagozatosok állatos tablóiból és az óvodások rajzaiból.

2017/2018-as tanévünkben is helyet kapott a
bûnmegelõzési program, a Ceglédi Rendõrkapitányság
közremûködésével.
2017.10.11-én Kis Edit százados látogatott el iskolánkba
és tartotta meg a két órás elõadását a 8. évfolyamos
diákoknak.
Fõ téma elsõsorban a rendõr szakképzés felvételi
követelményeirõl és eljárási rendjérõl, valamint a drog
és az alkohol szervezetre gyakorolt hatásairól szólt.
A gyerekek kipróbálták a közepes és magas alkohol
szimulálására alkalmas szemüveget.
Ezzel a szemüveggel jól érzékeltethetõ, hogy erõsen ittas
állapotban mennyire nem mûködnek az érzékszerveink
és talán elgondolkodnak azon, hogy megéri-e a
kockázatot, akár közepesen ittas állapotban is útnak
indulni egy átmulatott éjszaka után.
A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a
bûncselekmények megelõzésében a felkészítésnek, a
szülõi példamutatásnak, a tanórai és a tanórán kívüli
közlekedésre nevelésnek a jövõben is meghatározó
szerepe lesz iskolánkban.

Kovács Krisztina

Az idei tanévben is megrendezésre került a Benedek
Elek térségi szövegértési verseny a ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskolában.
A versenyt a 3. és 4. évfolyamos tanulóknak hirdetik
meg.  3. évfolyamon egy mese, 4. évfolyam egy monda
megismerése után kellett bizonyítani a szöveg megértését
számos fejtörõ feladaton keresztül.
A szorgalmas felkészülés meghozta gyümölcsét.
3. évfolyam 65 diákból 7. helyezést ért Tóth Balázs
tanulónk. 4. évfolyamon 85 nevezésbõl, 2. helyezést ért
el Tóth Kata Krisztina, 16. helyezést ért el Varga Ádám
tanulónk.
Gratulálunk a szép teljesítményért, amivel öregbítették
iskolánk hírnevét!

Kovácsné Túri Krisztina
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP Óra az Öveges Laborban!

Ebben a tanévben elõször tanítás nélküli
munkanap keretén belül minden osztály
programja a pályaválasztás körül forgott.
Már az alsó tagozaton megkezdjük a felkészítést
a pályaválasztásra, termé-szetesen az életkori
sajátosságoknak megfelelõen olyan formákat
alkalmazva, amely felkelti a tanulók érdeklõdését
az egyes pályák iránt. Mi nevelõk is tájékozódni
tudunk ezeken a foglalkozásokon a gyerekek
vágyairól, elképzeléseirõl – tájékoztatott Ráczné
Székely Rózsa.

2017 október 19-én a 8. évfolyam diákjaival reggel
7,30-kor elindultunk Kecskemétre a Csemõi
Ladányi Mihály Általános Iskola elõl. Külön busszal
utaztunk. A tanulók létszáma 30 fõ volt.
A kísérõk: Khin László kémia szakos tanár és
Kocsisné Mácz Melinda fizika szakos tanárnõ voltak.
Érkezés után a Laborba lépés elõtt mindenki fehér
köpenyt kapott, majd megkezdõdött a napi program.
Párhuzamosan kettõ óra volt megtartva a két
csoportnak a válaszfalla l elválasztott
laborrészekben. A tanulók gumikesztyût is kaptak
mint kötelezõ felszerelést.
A kísérletek elõtt rövid balesetvédelmi oktatás is
volt.
Az elõadó tanárok részletesen elmondták/
ismertették a kísérleti feladatokat és ezeket a
tanulóknak kellett elvégezni önállóan, négyes
csoportokban természetesen tanári felügyelet
mellett. Akik igényelték, azok segítséget is
kaphattak.
A munkacsoportok 4-4 fõbõl álltak.
Minden tanuló kapott 1-1 munkafüzetet, ebben
rögzítették a kísérlet menetét és azokba a
személyes észrevételeiket is leírhatták.
A látottakat és a tapasztalatokat a kísérõ tanárokkal
részletesen kielemezték.
2X2 órás foglalkozás közül az egyik a “Talajtípusok
a Kecskeméti Arborétumban”, a másik meg a
“Szennyvíztisztítás” témakörben zajlott. A
tanulóknak mind a kettõ foglalkozás tetszett.
Az egyik kísérleti óra az öt féle talajtípust vizsgálta,
mutatta be.
A másik kísérleti óra a szennyvíztisztítás különbözõ
fázisait szemléltette, vezette le.
A szennyvíztisztítás a valóságban egy összetett
folyamat, aminek van mechanikai-fizikai, kémiai,
biológiai része, folyamata is.
A tanulók a kísérleteknek minden munkafolyamatát
maguk végezték el. A tanár által vezetett közös
munkavégzés után a munkatapasztalatokat
lejegyezték a munkafüzetbe.
Az egyik osztály dícséretben részesült az ottani
szaktanártól.

Kocsisné Mácz Melinda

A felsõ tagozatosok közül a 7-8. évfolyamosok a
ceglédi Gál József Sportcsarnokban
Pályaválasztási Kiállításon vettek részt, ahol
Cegléd és környékének középiskolái
mutatkoztak be. Az ott tanuló diákok
megismertették velünk, hogy milyen
lehetõségek, szakmák közül lehet választani az
intézményükben.
A programot színesítette a Bem József
Szakközépiskola rendészeti szakjának
bemutatója.
Kipróbálhattuk azt, hogy kell autót vezetni
szimulátoron, megkóstolhattuk azokat a
süteményeket, amiket a diák cukrászok
készítettek és még sok mást - mesélte Papp Zsolt
nyolcadikos tanulónk
Az 5-6. évfolyam osztályfõnökei játékos
programokat, szakmai ismertetõket, illetve mozi
látogatással egybekötött gyárlá-togatást
szerveztek diákjaiknak ezen a napon a
pályaválasztás jegyében.
A gyerekek visszajelzései alapján az osztályok
programjai nagyon érdekesek és hasznosak
voltak. Ez az a téma, amire nem lehet elég korán
kezdeni a felkészülést.

Kalmár Tiborné
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Monori Adrienn            Monori Adrienn

VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZTÜNK

Évek óta tartó hagyomány, hogy az õszi szünet
elõtti héten megrendezzük iskolánkban a Tök
jó hetet, melynek keretében tanulóink számos
délutáni foglalkozáson, programon vehetnek
részt.
Október 24-én, kedden a gyerekek tököt faragtak
és zöldség szobrokat készítettek. Szerdán játékos
sportversenyt rendeztünk, csütörtökön pedig
fociban mérkõzhettek meg az osztályok
egymással. Nagy sikere volt idén is a gyerekek
körében a karaoke délutánnak.
Pénteken délelõtt iskolánk Diákönkormányzata
süteményvásárt rendezett az aulában, majd a
hetet az idei év elsõ suli bulija zárta.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a
szülõknek és gyerekeknek, akik sütemény
felajánlásaikkal támogatták az iskola
Diákönkormányzatát, valamint Tokaji Andrásnak
és barátainak, akik a suli buliban a fergeteges
hangulatot biztosították számunkra.
Végül szeretném megköszönni azoknak a
kollégáimnak a munkáját, akik a hét
programjainak lebonyolításában segítettek.

Az idei tanévben az aradi vértanúk kivégzésének
napján, október 6-án ünnepi mûsorral tisztelegtünk
az 1849-ben ezen a napon kivégzett hõs tábornokok
emléke elõtt.
Iskolánk 6. b és 7. b osztályos tanulói színvonalas
verses-zenés összeállítással készültek az ünnepélyes
megemlékezésre.
Az ünnepség végén tanulóink vetítést láthattak a 7.
évfolyamos tanulók erdélyi útjának képes
összefoglalójából a Határtalanul program
témanapjához kapcsolódóan.

TÖK JÓ HÉT

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves párját az Belépõjegy: 3.000.-Ft
Az iskola titkárságán,

 Ilyésné Bodor Erzsébetnél és
Horváthné Tündénél vásárolható.

Pártoló jegy 500.-, és 1.000.-Ft
értékben

a titkárságon váltható.

Az italról mindenki maga
gondoskodik.

Iskola Bálba
2017. november 18-án, 19 órai kezdettel

a  Ladányi Mihály Általános Iskolába.

Menü:
Orja leves, frissensültes tál hagymás burgonyával

 és párolt lilakáposztával

A zenét Kiss Zoltán és zenekara
szolgáltatja.

Miden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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Õszi Pedagógiai Napok
a Csemõi Nefelejcs Óvodában

Az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja 2017. október
16. és 2017. október 27. között rendezte meg az Õszi Pedagógiai Napokat.

E rendezvénysorozat keretein belül óvodánkban is zajlottak szakmai napok, amelyre a környezõ
települések óvodáiból érkeztek hozzánk érdeklõdõ óvodapedagógus kollégák.
Október 18-án Csipkóné Lengyel Szilvia, a „kenyérsütés mestere” tartott bemutató foglalkozást Méhecske
csoportjával. „A kenyér útja” címen meghirdetett szakmai programon a gyermekek a kenyérsütés
folyamatát mutatták be, a malomban való búzaszem õrlésétõl, a dagasztáson, kelesztésen át, a kész
kenyér kóstolásáig. A jó hangulatban telt munka közben természetesen felcsendültek a témához illeszkedõ
dalok, versek és mesék. Szilvi óvó néni, a visszajelzések alapján is szakmai elhivatottságáról,
hozzáértésérõl tett tanúbizonyosságot, a Méhecske csoportba járó gyermekek életében pedig minden
bizonnyal kiemelt helyet foglal el a kenyér, annak jelentõsége az ember életében.

Az október 19-én megrendezésre került szakmai programunkat Geresd Gyöngyi, Pákozdi Lászlóné és
Tóth Lászlóné óvónõk valósították meg. A közel 10 éve mûködõ Erdei táborunk gyakorlati elemeit
kívánták átadni olyan érdeklõdõ kollégáknak, akik legalább annyira elkötelezettek a környezeti nevelés,
a természetvédelem témakörében, mint õk. Bemutatásra került jó gyakorlatunk kialakulásának folyamata,
ízelítõt kaptak résztvevõink az ott magvalósuló mozgásos játékokból, kézmûves tevékenységekbõl.
Ennek a bemutatónak folytatása lesz tavasszal, mikor az Erdei tábor megvalósításának a helyszínére
várjuk az érdeklõdõket.
Ezúton szeretném köszönetem és hálám kifejezni Szilvinek, Gyöngyinek, Editnek és Marcsinak, hogy
vállalták az óvodánkban folyó, magas színvonalú szakmai munkánk megosztását, további sikereikhez
pedig kitartást, türelmet és jó egészséget kívánok! Köszönöm továbbá minden kolléganõm segítségét,
amellyel a programok sikeres lebonyolításához hozzájárultak!

Erdélyi Krisztina
    óvodavezetõ
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Állatok világnapja óvodánkban

       Szabó Katalin
 óvónõ

Már hagyománnyá vált óvodánkban, hogy az Állatok Világnapja
alkalmából többnapos programsorozat várja a gyerekeket. A
Környezetünk és Egészségünk Munkaközösség szervezésében, idén is
megrendezésre került ez a színes program.

A programok részeként pályázatot hirdettünk, melyre bármilyen technikával
készülhettek állatos alkotások. Készültek is, de még milyen szépek! A
munkákból minden évben kiállítást készítünk, melyet az óvodába látogatók
szeretettel nézhetnek végig. Az óvodai csoportok is készítettek a témával
kapcsolatosan közös munkát, ami szintén a kiállítás része volt.
Ez a hét a gyermekeknek élményekben és programokban gazdag volt. A
hét elején egy Szent Mihály napi mûsort nézhettünk meg a Hagyományéltetõ
Munkaközösség szervezésében. Már itt ízelítõt kaptunk az állatokról, hiszen a vásáros és juhászos
mesejátékok fõszereplõi õk voltak.

Mivel az idõjárás kedvezett nekünk, így 2017. október 4-én Ceglédre, a
Kugla Majorba látogathattunk el egy délelõtti kirándulás keretében.
Láttunk teheneket, malacokat, lovakat és baromfikat. Kisebb
csoportokban bejártuk az egész gazdaságot, és még lóháton is mehettek
pár kört a gyerekek. Számtalan jó élménnyel, és saras csizmákkal indultunk
vissza az óvodába, melyre a kicsik és a nagyok is szívesen gondolnak
vissza. Programsorozatunk utolsó állomása Horváth-Tóth Boglárka és
kutyáinak interaktív bemutatója volt. Ezúton is köszönjük, hogy még
színesebbé tették nekünk ezt a napot.
A bemutató után pedig a házi kedvenceket nézhettük meg az udvarban,
hiszen ez is már hagyománnyá vált óvodánkban. Köszönjük azoknak a
Szülõknek, akik behozták állataikat erre a különleges délelõttre.

A nap folytatásában pedig ügyességi játékokat szerveztünk a gyerekeknek,
ahol vidám pecséteket gyûjthettek a különbözõ állomásokon. Hálásan
köszönjük óvodánk vezetõjének, Kriszti néninek a program támogatását,
továbbá azt, hogy ellátogathattunk a Kugla Majorba.

Szeretném még megköszönni, a Környezetünk és Egészségünk
Munkaközösség tagjainak a sok segítséget és a programok
megvalósításában nyújtott támogatásukat.
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Erdélyi Krisztina
     óvodavezetõ

A báli szezon nyitásaként, mint minden évben az óvoda megszervezte
hagyományos Õszi Bálját. Ebben az évben azt tûztük ki célul, hogy az
óvodás gyermekek csoportos játékait gazdagítjuk karácsonyi ajándékként.
Erre csoportonként közel 55.000 Ft áll rendelkezésünkre, azok jóvoltából,
akik valamilyen formában támogatták rendezvényünket.
Köszönjük azoknak, akik ott voltak, és egy igazán jó hangulatú estét töltöttünk együtt! Köszönjük
továbbá azoknak, akik támogatójegy vásárlással, tombolatárgy, sütemény vagy a vacsora alapanyagainak
felajánlásával segítették céljaink elérését!

Õszi Bál
a Csemõi Nefelejcs Óvoda szervezésében

Almási Attila
Andrus Gergely és családja
Bába János és családja
Bajnóczi Anita
Bálint Barbara
Belányi Zoltánné
Benke Annamária
Bezzeg László és családja
Blahut Lászlóné
Bódi Klaudia
Bódi Pál
Bur Istvánné
Ceglédi Református Óvoda
Csajbók Katalin
Cseh Renáta
Csemõ Község Önkormányzata
Csemõi Konyha Bt.
Csipkó Tibor és családja
Csontos Zsanett
Csorba Csilla
Csorba-Nagy Zsanett
Csõkéné Nagy Zsuzsanna
Csubra Andrea
Dávid Attila és családja
Demcsik Zsolt és családja
Dr. Lakos Roland

Erdélyi Gyula
Erdélyi Krisztina
Fabulya András és családja
Fehér Orsolya
Fekete Edina
Fityó István
Förhéczné Bartha Melinda
Gáspár Zalán
Gyõri Magdolna
Halász Szilvia
Határ Rolandné
Hornyák Balázs és családja
Horváth Tibor
Horváth-Tóth Boglárka
Illés Dóra
Illés Szilvia
Istvánfi Kitti
Jakab József
Jankovics Sándorné
Kapás Andrea
Katona Béla és családja
Kemenczei Erika
Keresztúri Mónika
Kis Mónika
Klément Borászat
Kovács Dezsõ
Kovács Krisztina
Kovács Krisztina
Kovács Zsanett Kitti
Kurucz Károly

Lakatos-Venczel Árpádné
Lendér Bence
Lendér József
Lendérné Godó Márta
Lõrincz Friderika
Magyar János
Magyarné Kovács Mária
Mészáros István Zsolt és családja
Mézes Ferencné
Micsinai Tamás
Nagy Andrea
Pákozdi László és családja
Pálinkásné Nyíri Brigitta
Pap Szimóna
Papp Lajos és családja
Pappné Gyura Ildikó
Pataki Erika
Pataki Tamás
Pólya Miklósné
Puskel István
Rátóti Renáta
Revuczky Gyula és családja
Romhányi Ferenc
Sárköziné Gyõri Éva
Sulyokné Németh Márta
Szabó István Györgyné
Szabó Katalin
Szabóné Ági
Szabóné Fityó Melinda
Szalóki Cintia
Székely Istvánné
Szrapkó Csabáné
Szrapkóné Mikus Tünde
Szûcs Csaba és családja
Szücs Mária
Szûcs Zoltán és felesége
Tóth Beáta
Tóth László
Törõcsik Márta
ifj. Varga István
Varga Istvánné
Vas Tiborné
Virág László és családja

Köszönjük!

Név szerint:
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TÜNDI TURI

Megtalálsz:
Csemõ, Szent István úton, a régi turi helyén.

Gyerek-felnõtt ZOKNIK,
köntösök.

NADRÁG AKCIÓ!
.

FAKAN GÁBOR

Szeretettel várom minden kedves vásárlómat!

Nyitva tartás:
H-P: 8.00-16.00
Szo: 8.00-12.00 (06-20) 973-9604

ÁRUFUVAROZÁS ÉS
 ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS

NAGYKERESKEDÉS

web: http://primorfrukt.ewk.hu

Ponicsán Tamás +36705987515 ponicsan.tamas@gmail.com
Ponicsán Zoltán +36703891687 zoltanponicsan@gmail.com

Újra nyitva a  7VEZÉR BÜFÉ
HÉTFÕ- PÉNTEK:

07.00 - 12.00 óra között

2713 CSEMÕ,
SZENT ISTVÁN UTCA 33.

Központi fûtés, vízvezeték szerelés,
vegyes tüzelésû kazáncsere, radiátor csere, fürdõszoba

felújítás, új házak szerelése.

FAKAN GÁBOR
(06-20) 973-9604

FENYŐFA ELADÓ
egyenesen a termelőtől!

Érd.: (06-70) 236-3383

Pénztárcák széles választéka!
Érdemes benézni!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

LAVANDERIA BT.

Érdeklődni:
(06-30) 475-3679

 ELADÓ
Közművesített építési telek

CSEMŐ központjában,
a Dózsa tér mellett eladó.

AZ ÉTTEREM NYITVA TARTÁSA
SZEPTEMBERTÕL :

PÉNTEK-SZOMBAT- VASÁRNAP:
13.00 - 21.00 óra között

Ezúton szeretném megköszönni Dr Kárpáti László állatorvosunknak, hogy
elhivatottságával, szakmai tudásával, és kitartásával egy beteg kutyus életét
megmentette.  

“A remény adja az erõt a léleknek a kitartáshoz.”
                                        Louis Zamperini

M.M.

939 m2 építési telek
a Szabadság utcában

 (06-30) 476-3641

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak akik

KEMENCZÉS JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
Köszönetet mondunk a Toldy Ferenc
Kórház ápolási osztálya orvosainak és
ápolóinak.

A gyászoló család

FENYÕFA VÁSÁR
Mérettõl függõen 2.500 Ft/m-tõl ezüst-
fenyõ kapható, kivágás elõtt kiválaszt-
ható.
Zagyva Sándorné
Csemõ, Rákóczi utca 3.
06 -53 -3 92 -3 96
06 -20-596- 3553

Csemõ központjában
kis alapterületû, komfortos

ALBÉRLETET keresek.
Tel: 06-20-218 1971

SÜRGÕSEN ELADÓ
Zöldhalomban,

a Boján dûlõben 2 szoba
összkomfortos, tanyaként
nyilvántartott lakóépület, a
hozzá bekerített területtel.

Irányár: 5,5 millió forint.
Érdeklõdni: (06-70) 646-0039
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DEMAND – 2001 BT
Csemõ, Bem u. 8.

Társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk
teljes körû könyvelését vállaljuk.

 • cégalapítás
 • adóbevallások elkészítése

www.demandbt.hu
Tel/fax: 53/392-349

 • tb. ügyintézés
 • bérszámfejtés

az önkormányzattal
szerzõdött partner

e-mail: tarczali3@invitel.hu

A MÁRIA RÁDIÓ adása az FM 88,3 MHZ
hullámhosszon egész nap hallgatható.

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

Combos Bt.
Tel: 53- 314-232

Mobil: (06-30) 682-9875

Combos Bt.

FAVÁGÁS

Kosaras autó is
rendelkezésre áll!

(06-30) 333-5086

Veszélyes,
szûk helyen lévõ, nem dönthetõ
fák gallyazása, kivágása alpin

technológiával.
Egyéb fák, facsoportok ritkítása,

kivágása.

Pánczél Mihály

 Csemõ területén,
buszmegálló elérhetõ

közelségében minimum két
szobás albérletet keresek.

SÜRGÕS !
06-30-392-6226
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KÖZPONTI
ORVOSI

ÜGYELET

Dr. Megyeri Katalin
     Mobil: 06 - 30/534 37 17
   Központi rendelõben:
          Hétfõ: 8.00 – 11.00

          Szerda: 8.00 – 11.00

          Csütörtök: 12.00 – 15.00

    Zöldhalomban:
           Kedd: 13.00 – 16.00

           Péntek: 8. 00 – 11.00

    Tanácsadás:
          Csütörtök: 10.00 – 12.00

Dr. Takács Róbert rendel:

Dr. Fekete László rendel:
Hétfõ:  12 30 -1630-ig

Egészségházban
Kedd:   8 30 - 1130-ig

Zöldhalomban
Szerda: 8 30  -1130-ig

Egészségházban
Csütörtök: 8 30  -1130-ig

Zöldhalomban
Péntek: 8 30 -1130-ig

Egészségházban

FELNÕTT
HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK

GYERMEK
HÁZIORVOSI
RENDELÉS

FOGORVOSI
RENDELÉS

Dr. Dombi Csaba
          fogorvos
    Rendelõ: 392-136
          Hétfõ: 13.00 – 18.00

          Kedd:   8.00 – 12.00

          Szerda:13.00 – 18.00

          Csütörtök: 8.00 – 12.00

     Iskolafogászat:
          Péntek: 8.00 – 12.00

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

 RENDELÕK:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-152

VÉDÕNÕI
SZOLGÁLAT

helyettesítéssel
  I. sz. körzet (Zöldhalom, Vett út)Tanácsadók:

I. körzet - Zöldhalom
2713 Csemõ, Ceglédi út 25.
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-022

Dobóczi Anikó
    II. sz. körzet (Csemõ, Hantháza)

   Önálló Várandós és Nõvédelmi tanácsadás:
    I. körzet: hétfõ: 9.00 – 11.00  Zöldhalom
  II. körzet: péntek: 8.00 – 10.00 Központ

   Önálló Csecsemõ-, és Kisgyermek tanácsadás:
   I. körzet: szerda: 13.00 – 15.00 Zöldhalom
  II. körzet: csütörtök: 13.00 – 15.00 Központ

Az aktuális
állatorvosi ügyeleti

beosztást
a http://pest-megyei-
állatorvos.hu oldalon

olvashatják!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

CSENGE
GYÓGYSZERTÁR

2713 Csemõ, Szt. István út 28.
          TEL: 592-016

      TEL: 392-150

Kérjük az ügyeletet csak indokolt
esetben vegyék igénybe!

Megértésüket köszönjük!

Hétfõ:  12-16-ig
Zöldhalomban

Kedd:   8-12-ig
Egészségházban

Szerda: 8-12-ig
Zöldhalomban

Csütörtök: 12-16-ig
Egészségházban

Péntek: 8-12-ig
Egészségházban

Hétfõ: 9.00 – 17.00
Kedd: 9.00 – 17.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 9.00 – 17.00
Péntek: 8.00 – 16.00

Nyitva tartás:

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,
hogy a központi felnõtt háziorvosi és a

gyermekorvosi ügyelet
53/311-200

telefonszáma megszûnt!
A telefonhívások kezelése egy központi

hívószámon a budapesti irányító
központban történik.

Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon) a
gyermekorvosi ügyelet

reggel 8 órától este 20 óráig mûködik.
telefonszám: 06/1- 301-6969

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

A folyamatos, sürgõsségi ellátás
érdekében, ha nincs gyermekorvosi ügyelet,

akkor továbbra is a felnõtt háziorvosi
ügyelet végzi a betegellátási feladatokat:

telefon: 06/1- 301-6969
telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17.

Természetesen minden egyéb sürgõs
esetben a mentõszolgálat

a 104-es hívószámon továbbra is
hívható!

II. körzet - Központ
2713 Csemõ, Szt. István út 29.
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-001/112 mellék VÉDÕNÕI MOBIL: (06-70) 360-7925

2713 Csemõ, Ceglédi út
ZÖLDHALMI RENDELÕ
TEL: 392-022

Kérjük Tisztett Betegeinket,
hogy a TAJ kártyájukat és a
közgyógyigzolványukat minden
esetben hozzák magukkal!


