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XXX. évfolyam 5. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2020. április I5.

Mindenkit szeretettel várunk!
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Kedves Csemõiek!

 Dr. Lakos Roland
      polgármester

Nyomatékosan kérem, hogy aki csak teheti, MARADJON OTTHON!
Tudom, hogy csábító a kellemes idõjárás, de így tehetünk a legtöbbet a saját, a családunk és mindannyiunk
egészségéért!
Kormányrendelet mondja ki,  hogy mindenki köteles a lehetõ legkisebb mértékûre korlátozni a szociális érintkezést,
és a közös háztartásban élõk kivételével mindenkitõl lehetõség szerint legalább másfél méter távolságot tartani
mindenhol, beleértve a tömegközlekedést is. Kerüljük a csoportos összejöveteleket!

A csoportos megbetegedések idõszakában vagyunk, MAGYARORSZÁGON MÁR BÁRHOL ÉS BÁRKIBEN JELEN
LEHET A VÍRUS!

A járványügyi védekezést koordináló OPERATÍV TÖRZS ajánlása alapján a szükségletek megvásárlására
minden családból csak egy személy keresse fel a boltot, patikát!

Csemõ Község Önkormányzata ehhez segítségül egy mosható és vasalható maszkot bocsájt minden háztartás
rendelkezésére, melyet ezen lapszám mellett megtalálnak a borítékban.
Használják a közterületen és a boltokban, majd fertõtlenítsék, és használhatják újra.

VIGYÁZZANAK MAGUKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyarország egész területére
HATÁROZATLAN IDÕRE
MEGHOSSZABBÍTVA!
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1975 szeptemberének elején, egy hétfõ este a
mise után bekopogtattunk az új káplán
atyához azzal a kérdéssel, akar-e nekünk
hittanórát tartani? Ekkor találkoztam elõször
Kiszel Mihály atyával, aki tervekkel teli,
energikus fiatal pap volt.
Igen! – válaszolta.
Folytatódott a hitoktatás, de nem hárman
voltunk rövidesen, hanem 20-30-an. Nagyon
értett a tizenévesek nyelvén, megfogott minket
a személyisége és erõs karaktere.
Hat évet szolgált Cegléden, sok szép és
maradandó emléket õrzök ezekbõl az idõkbõl.
Nem csak a hittanórákat, de a közös
focizásokat, az énekkari próbákat és
szerepléseket, és leginkább a sok erdélyi nyári
utat, amelyeknek Õ volt a szervezõje és
vezetõje.

Elhelyezték, plébános lett Lakitelken. A
kapcsolat nem szakadt meg, többször
meglátogattuk az új szolgálati helyén.
Amikor plébánosként visszajött Ceglédre,
Szabolcs fiunk már két éves volt.

A templomépítõ
Számára mindenki, akit papi ruhában látott,
Mihály atya volt.
Aztán mi jöttünk el, 1985-ben Csemõbe
költöztünk.
A csemõi templomépítés gondolata korábban
is felmerült, de igazán csak a rendszerváltás
után válhatott valóra. Valóra vált, mert
Mihály atya megingathatatlan hittel és
akarattal, néha csüggedéseken is átlendülve
végigvitte az építkezést.

Ha nincs Mihály atya, katolikus templom sem
lenne - tán az óta sem - Csemõben.
Nem volt könnyû a rendszerváltást követõ
években, bár adminisztratív akadályok már
nem voltak, de volt magas infláció és
munkanélküliség. Mihály atya nem adta fel,
pedig az induláskor összesen a téglára
elegendõ pénz állt rendelkezésre.
Nem csak szervezett, tárgyalt, tervezõvel,
mérnökkel, kivitelezõvel, de gyakran feltûnt
építkezésen munkásruhában, kétkezi munkát
végezve.
Mire 2000-ben, a felszentelés napja elérkezett,
a toronyban már harang is volt, amely az óta
naponta háromszor szól a csemõiekhez. Aki
csak hallotta a harang elsõ megszólalását,
nem tudhatja, hogy a harang kötelét Kiszel
Mihály atya fogta a kezében.
Amikor plébánosként elköszönt tõlünk a
templom már belül is készen volt, olyan
mûalkotásoknak helyet adva, mint Orisek
Ferenc stáció faliképei, vagy Varga Gábor
kerámia szobrai.
Mindig szerette Csemõt és a templomot, irsai
plébánosként is elhozta barátait, látogatóit
Csemõbe, a templomhoz.
Március 14-én reggel kaptuk a hírt: „Mihály
atya az éjjel visszaadta lelkét teremtõjének”!
75 évet élt, ebbõl 45 évet velünk, közöttünk.

Munkáját és nevét megõrzi Csemõben a
templom és a harangszó!
Mihály atya, nyugodj Isten örök békéjében!

Dr. Kárpáti László
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SEGÍTENI SZERETNÉNK!

CSAK HIVATALOS FORRÁSBÓL TÁJÉKOZÓDJON!
mindig friss információk: www.csemo.hu

                                                               www.koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Dr.  Lakos Roland
polgármester

Az új koronavírus járvány átírta mindannyiunk – reméljük
csak az idei év elsõ félévére vonatkozó – terveit. A
kialakult helyzetben egyfajta újratervezés szükséges –
önkormányzati szinten is.

Azzal nem árulok el nagy titkot, hogy
helyi adó nélkül az önkormányzat
bevételeit a központi költségvetés-
bõl szerzi, és az is nyilvánosságot
kapott már, hogy a gépjármû
teljesítményadó eddig helyben
maradó 40%-nyi részét a védekezési
alapba kell utalni.
Ez éves szinten 11 millió forint
csökkentést jelent Csemõnek.
Nem fogunk adót kivetni a kiesett
összeg pótlására, viszont azt is meg
kell értenie mindenkinek, hogy az
önkormányzat pénzügyi segítséget
családoknak ebben a helyzetben
nyújtani, segély formájában nem tud.
Dolgozunk azon, hogy a települési támogatásokat, ahogy
a korábbi években, úgy az idén is ki tudjuk fizetni.

Polgármesterként a kialakult helyzetben a
legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy helyben
senki ne éhezzen! Már március 15-én elkezdtük az
intézményekbe járó gyermek étkezési igényének
felmérését, melynek eredményeként március 18-tól
mûködik az étkezést igénylõk számára a konyhai
átvétel illetve három helyszínen a gyûjtõponti
kiszállítás.
Tartós élelmiszerbõl csomagot állítottunk össze és
szállítottunk ki a 65 év felettiek és a hatósági
karanténban lévõk igénylése alapján.

Április 20-tól – visszavonásig – hétfõnként,
szerdánként és péntekenként egyszeri INGYENES
MELEG ÉTELT biztosítunk azok részére, akik úgy

érzik, hogy ez nagy segítséget
jelent számukra a kijárási
korlátozás idejére.

Egy háztartás egy osztási napon
maximum 4 adag ételt vihet el az
általa hozott tiszta ételhordóban.

Az étel kiosztására
- 12.00 és 13.00 óra között a
zöldhalmi közösségi háznál,
- 12.00 és 13.00 óra között a
zöldhalmi tájháznál,
- 12.00 és 13.00 óra között a Vett
úti volt Határ büfé elõtt,
- 12.00 és 13.00 óra között a
hantházi bolt elõtt,
- 12.00 és 13.00 óra között az

iskola épületében levõ konyha kiadó ablakánál
érkezési sorrendben a rendelkezésre álló
mennyiség erejéig kerül sor.

A megfõzött ételmennyiséget április hónapban
igényfelmérésnek szánjuk, amit május hónapban a
tényleges igényeknek megfelelõen próbálunk meg
teljesíteni.
Nagyon kérem, hogy mindenki legyen tekintettel a
másikra és valójában annyi ételt kérjen, amire szüksége
van!

Együttmûködésüket köszönöm!
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Tisztelt Szülõ/Törvényes képviselõ!

Tekintettel a veszélyhelyzetre az általános iskolai
beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre
vonatkozóan az emberi erõforrások minisztere
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján
történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét
a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak
a szándék megerõsítése szükséges, ebben az
esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.
Amennyiben másik intézményt választanak, akkor
kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott
iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy
gyermeke általános iskolai beíratását lehetõség
szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer
e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a
https :// eugy intezes .e -kre ta .hu/kezdolap
elérhetõségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
1) A beiratkozás elsõ szakaszában 2020. április

6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra
között azok a szülõk/törvényes képviselõk
adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem
rendelkezõ általános iskolába kívánják
gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/
KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja
meg.

2)A beiratkozás második szakaszában 2020.
április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00
óra között azok a szülõk/törvényes képviselõk
végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos
ügyintézésüket, akik gyermeküket olyan körzettel
rendelkezõ általános iskolába kívánják beíratni,
amely azonban nem a gyermek lakóhelye/
életvitelszerû tartózkodási helye szerinti körzetes
általános iskola, vagy a gyermek lakóhelye/
életvitelszerû tartózkodási helye szerinti körzetes
általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án
automatikusan felvételre kerül a lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti körzetes általános
iskolába, aki nem nyert felvételt az elsõ
szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését
más általános iskolába. Ebben a szakaszban
szükséges megerõsíteni azon gyermekek
jelentkezését, akiket a szülõk/törvényes képviselõk
a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi
dokumentumokra van szükség, melyeknek
bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel
elegendõ, ha csak a 2020/21-es tanév elsõ
napján történik meg.

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági
igazolvány; A gyermek nevére kiállított TAJ
kártya; A gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány; Nyilatkozat az
életvitelszerû ott lakásról; Nyilatkozat a közös
szülõi felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.
Az online felületen a gyermekek körzetes
iskolába való beíratási szándékának megerõsítése
úgy történik, hogy a gyermek azonosításához
szükséges adatok megadása után megjelölik
az intézményt. Online jelentkezés esetén a
felületre fel lehet tölteni a dokumentumok
másolatát, személyes megjelenés esetén pedig
kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi
ügyintézõnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI
határozat alapján az online beiratkozás esetén
az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021.
tanév elsõ napján kerül sor.

Az életvitelszerû ott lakásra és a közös szülõi
felügye let i jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén
a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok
megadását követõen - az

„Elõnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és
aláírást követõen fel tudja tölteni a rendszerbe.
Személyes megjelenéssel történõ beiratkozás
esetén a formanyomtatványokat az intézmény
biztosítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében
a második szakaszban (2020.04.28-2020.05.15.)
van lehetõség a beiratkozás folyamatának
ügyintézésére.
Amennyiben az elektronikus úton történõ
beiratkozás az Ön számára nem megoldható,
a köznevelési intézmények lehetõséget
biztosítanak a személyes ügyintézésre is.
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel
történõ beiratkozás esetén a járványügyi
helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott
óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes
benyújtására telefonos egyeztetés (30/320-
7753) után kerülhet sor 8:00-16:00 között.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban
történõ beiratkozás során a második szakaszban
csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke
felvételét.

TÁJÉKOZTATÓ az iskolai felvétel rendjérõl

   Arató Istvánné
  intézményvezetõ
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TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai felvétel rendjérõl

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történõ óvodai
beiratkozás a következõképpen alakul.

 Csemõ településre szóló lakcímmel vagy tar tózkodási címmel rendelkezõ gyermekek esetében:
amennyiben a szülõ a Csemõi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõdébe kívánja 2020. szeptember 1-tõl

járatni gyermekét, akkor nincs a beiratkozással kapcsolatban semmi teendõje.
A Csemõi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõde 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azokat a gyermekeket,

akiknek kötelezõ az óvodai nevelésben való részvétel, és nem érkezett külön jelzés arról, hogy más óvoda
felvette.

A gyermek felvételét követõen az intézményvezetõ a felvételrõl írásos értesítést küld az érintett szülõnek.
Ha a szülõ nem a csemõi óvodába szeretné íratni gyermekét, akkor 2020. április 17-ig vegye fel a

kapcsolatot annak az óvodának a vezetõjével, ahová gyermekét íratni szeretné, és az õ utasításainak
megfelelõen nyújtsa be szándéknyilatkozatát!

Nem a felvételi körzetbe tartozó (nem csemõi) gyermekek esetében:
amennyiben más településen élõ szülõ szeretné beíratni gyermekét a Csemõi Nefelejcs Óvoda és

Mini Bölcsõdébe, akkor ezt a szándékát elektronikus úton vagy telefonon (e-mail: nefelejcsovi@csemo.hu;
telefon: +36 30 524 94 24) jelezze legkésõbb 2020. április 17. napjáig, a gyermek körzetes óvodája nevének,
címének megjelölésével!

Az intézmény vezetõje legkésõbb 2020. április 30. napjáig döntést hoz, melyrõl írásban értesíti az
érintett szülõt, valamint a kötelezõ felvételt ellátó óvoda vezetõjét.

Azon szülõk feladata, akik engedélyeztetni kívánják gyermekük óvodakezdésének elhalasztását (felmentést
szeretnének kérni):

legkésõbb 2020. május 25. napjáig kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál
gyermekük óvodakezdésének halasztását. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük
alapján területileg illetékes járási hivatalhoz. (Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala cím: 2700
Cegléd, Kossuth tér 1.; e-mail: cegled.jarasi.hivatal@pest.gov.hu; telefon: (53) 511-422)

Azon szülõk feladata, akik külföldön élnek, ezért gyermekük nem kezdi meg Magyarországon az óvodai
nevelést:

ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni a szülõnek. A bejelentéshez használható ûrlap
elérhetõ az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A bejelentõlap elektronikus kitöltését követõen a
kérelmet aláírva a következõ postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Fõosztály,
1363 Budapest, Pf. 19.

Dr. Lakos Roland
  polgármester
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A CSEMÕI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÉRÉSE,
AZ EGÉSZSÉGHÁZAK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE
Kérjük Önöket, hogy továbbra is maradjanak otthon!
Tudjuk, hogy a tavaszi napsütésben nehéz ezt megtenni,
de Csemõben mindenkinek van udvara, kertje, ahol tud
levegõn lenni.
A  felnõtt- és a gyermekorvosi rendeléseket csak telefonos
egyeztetés után és csak indokolt esetben keressék fel. Ha
telefonon elõre jelzik, a gyógyszereket kiírjuk, így csak a
patikába kell menni érte. Dr Takács Róbert körzetébe
tartozó betegek, nemcsak telefonon, hanem e-mail-ben is
kérhetik a gyógyszerek kiírását.
Amennyiben nem saját maguknak, hanem ismerõsnek,
gyermeknek váltanak ki receptet, feltétlenül legyen
Önöknél a saját személyigazolványuk és a recept
tulajdonos TAJ kártyája.
A patikába egyszerre csak annyi beteg mehet be, ahány
gyógyszerkiadó hely van (Csemõben 2 fõ), kérjük, hogy
az ajtó elõtt, egymástól legalább 1-2 méter távolságra
várakozzanak.
Amennyiben van felírási igazolásuk (recept), lehetõleg
otthon írják alá vagy saját tollal.
A szakorvosi javaslatok a járvány vége utánig 90 nappal
érvényesek, meghosszabbítani szakrendelõben most nem
kell. A közgyógy-igazolványok is érvényesek maradnak.
A rendelõket, várótermeket folyamatosan fertõtlenítjük,
szellõztetjük.
Kérjük, hogy a rendelõk mosdójába kitett folyékony
szappanokat használják.
A rendelõintézeti vérvételekhez idõpontot kell kérni az
53/ 505-651-es telefonszámon.
 Az idõpontkérés mindenkire vonatkozik, arra is, aki
háziorvosától és arra is, aki szakrendeléstõl kapta
beutalóját! Idõpontkérés a rendelõintézet nyitvatartási
idejében - jelenleg 7-17 óráig - lehetséges.
A központi védõnõi tanácsadóba az egészséges csecsemõk
és a kisgyermekek csak csütörtökön 8-12 óra között
jöhetnek be, védõnõvel történõ elõzetes egyeztetés után,
mivel ilyenkor a betegrendelések még nem kezdõdnek el.
A várandós fogadóórára csütörtökön 13-15-ig lehet érkezni.

A gyermekorvossal történõ tanácsadást a szokott idõben,
csütörtökön 11-12 óráig tartjuk meg.
A zöldhalmi Egészségházban a várandós fogadóóra
kedden 8-10-ig, a védõnõi csecsemõ-, és kisgyermek
fogadóóra 10-12-ig, a gyermekorvossal történõ
tanácsadás, kedden 12-13-ig lesz megtartva.
A tanácsadásokra érkezésnél kérem, fokozottan figyeljék
az idézõn feltüntetett idõpontokat. Elõbb nem áll
módunkban senkit beengedni. A tanácsadóba 2 csecsemõ
és az egyik szülõje tartózkodhat. Kísérõ testvért, más
hozzátartozót nem engedünk be. A szülõket megkérjük,
hogy szájmaszkot/szájkendõt és  gumikesztyût viseljenek.
Tanácsadásra csak egészséges csecsemõvel / kisgyermekkel
érkezzenek. Ha a családban van légúti betegségben
szenvedõ személy, kérem elõtte napon telefonon jelezzék
ezt védõnõjük felé.
A várandósokat kérjük, hogy egészségesen és csak telefonos
egyeztetés után, jöjjenek tanácsadásra. Gumikesztyû és
szájmaszk/szájkendõ használata kötelezõ. Ha van légúti
betegségben szenvedõ személy a családjukban, az idõpont
egyeztetésénél jelezzék védõnõjüknek. Kérjük, egyedül,
kísérõ nélkül érkezzenek!
Az MSZSZ várandós tanácsadás határozatlan ideig nem
lesz megtartva, így a terhes vizsgálatokra be kell menni
Ceglédre. Ha nincs panasz, akkor 6 hetente. A ceglédi
Terhesgondozó kéri a várandósokat, hogy a vizsgálatokra
érkezõ kismamák telefonon 53/505-661-es telefonszámon
elõre kérjenek idõpontot /kivétel sürgõs eset/.
A 12, 18 és 32 hetes várandós ultrahang áthelyezésre
került a kórházból a rendelõintézetbe. Idõpontot elõre
kérni kell, hétköznap 9-9:30 között  53/505-661, vagy
53/505-660-as telefonszámok valamelyikén.
A várandósokat érintõ vizsgálatok beutalóit nem a
terhesgondozó, hanem a háziorvos adja ki.
Mindenkinek sok erõt kívánunk, együtt le fogjuk gyõzni
a vírust!
Megértésüket köszönjük!

Az Egészségház és a Patika dolgozói   

A KIALAKULT VESZÉLYHELYZETBEN az április17-re a Bekötõ útra és
az április 24-re a hantházi bolthoz hirdetett konténeres szemétgyûjtés
megtartásáról figyelje a települési weboldal tájékoztatóját.
Kérem, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a környezetére!

 Dr. Lakos Roland
      polgármester
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TEGYÜK EGYÜTT
MÉG VIRÁGOSABBÁ

CSEMÕT!

2020. március

SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Zrínyi Mónika és Sütõ István:
István Dominik 2020.03.20.
Virág utca

Nagy Barbara és Pap Zoltán:
Benettt Zoltán 2020.03.22.
Fõ út

Köszönjük...

..Wekerle Ágnesnek és
Faragó Zoltánnénak a varrott maszkokat.

Az ajándékokat az Egészségházban dolgozók,
a tanyagondnokok és az étkeztetésben közremû-
ködõk használják.

 Dr. Lakos Roland
      polgármester

Mindent megteszünk azért, hogy a járványhelyzet alatt
is azt a kulturált, környezetbarát és vendégváró képet
mutassa településünk, amit az elmúlt évtizedekben.
Szeretnénk bizonyítani, hogy Csemõ a bajban is VIRÁGOS
TELEPÜLÉS!
Idén is folytatjuk a virágmag ajándékozási akciót!
Szeretnénk segíteni azzal, hogy a környezetünk szebbé
tétele ne legyen csak pénzkérdés! Minden háztartásba
ajándékként juttatunk el virágmagokat, és arra kérjük
Önöket, hogy vessék el, kövessék a felhasználási
javaslatban írtakat.
A  csomagban 300 db. Orion fajtájû, kisvirágú
bársonyvirágmag (TAGETES PATU-LA “ORION”)
található, melyet a tavalyi évi ültetésbõl szedtünk és
tisztítottunk meg.

AJÁNDÉK
VIRÁGMAG

Állandó helyre vetés ideje: április közepén – május
elején a szabadba is vethetõ.
Vetés mélysége: 2-3 cm.

Környezeti igényei: tûzõ napos, meleg helyet,
közepes mennyiségû vizet, és közepes táp-
anyagtartalmú, kerti talajt kedvel. Nem igényes
fajta.

Ápolás: az elhervadt részeket rendszeresen távolítsuk
el. Kelés idején rendszeresen öntöz-zük, majd 4-5
leveles állapotban elegendõ heti 2-3 alkalommal
öntözni (csapadékszegény idõszakban!).

Nyáron meleg, aszályos idõszakban naponta
gondoskodjunk a növény vízellátásáról a kora reggeli
vagy esti órákban.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Dr.  Lakos Roland

Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

polgármester
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK

Tisztelt Ügyfeleim!
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása,
illetve a családlátogatások határozatlan ideig szünetelnek.

Az ügyintézés folyamatos mûködése érdekében telefonos
konzultálás, egyeztetés, tanácsadás, információnyújtás,
stb. történik a megszokott telefonszámon: 06-70/360-
7843. Ez a telefonszám a megszokott munkaidõben
elérhetõ!
Ezen kívül e-mailben is elérhetõ vagyok a következõ e-
mail címen: gyemekjolet.csemo@ckszsz.hu.
Személyes találkozásra csak rendkívüli helyzet esetén
van lehetõség a Polgármesteri Hivatal korlátozott
ügyfélfogadási idejében. A telefonos idõpont egyeztetés
KÖTELEZÕ, egyébként nincs lehetõség ügyfélfogadásra!
Kérem szíves megértésüket az Önök és Mindenki
érdekében! Vigyázzunk egymásra!

                                      Hornyákné Zámbó Andrea
                                     családsegítõ

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi
helyzetre tekintettel a CSEMÕI KÖRZETI MEGBÍ-
ZOTTI IRODÁKBAN az ügyfélfogadás a járványügyi
veszélyhelyzet fennállásáig SZÜNETEL.
Ügyfélfogadás csak a Ceglédi Rendõrkapitányság
épületében van.
A körzeti megbízottak elérhetõek:
          GYETKÓ TIBOR R.zls. (06-70) 492-0740
          ÕRLÕS GÁBOR R.õrm. (06-20) 489-6713

FÕÉPÍTÉSZI fogadóóra is szünetel!
Ezúton is tájékoztatom az érdeklõdõket, hogy a korábban
minden hónap harmadik csütörtökjére hirdetett fogadóórák
az elrendelt veszélyhelyzet alatt szünetelnek!

A Fõépítész Asszony a foepitesz.csemo@gmail.com e-
mail címre várja az építésüggyel összefüggõ kérdéseket.  

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan
pontos címét (utca/dûlõ, házszám, helyrajzi szám) és a
tervezett építési tevékenységet.
A tanácsadás a csemõi lakóhelyû/székhelyû magán-
személyeknek/vállalkozások számára INGYENES! 

FALUGAZDÁSZI
fogadóóra szünetel!

OLÁH JÓZSEF pályázati tanácsadó
   SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓI SZÜNETELNEK!

Keresheti telefonon: (06-70) 526-9878,
               e-mailen: opmm.kft    gmail.com

Az Ön falugazdásza elérhetõ:
BALASKÁNÉ SCHVART SZILVIA (06-20) 247-5406

@

Tisztelt Ügyfeleink!
A Csemõi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
kedd: 8.00-10.00
csütörtök: 14.00-16.00
                             Az ügyintézés folyamatos,
munkaidõben hívhatja a 06-53 392-001-es telefonszámot
vagy írjon emailt: (hivatal@csemo.hu).

Dr. Dombi Csaba
     fogorvos

A veszélyhelyzet idõtartama alatt sürgõs esetben a
betegellátás a Dombi-Dental Bt. albertirsai fogászati
rendelõjében történik. (Albertirsa, Köztársaság u. 9.)

A rendelõ rendelési idõben
-  hétfõn, szerdán és pénteken 8 órától 13 óráig,
- kedden és csütörtökön  14 órától 17 óráig –
kizárólag elõzetes telefonon történõ egyeztetés után tudja
fogadni a beteget!!!!
Telefonszám: 06 53 370-076.
Megértésüket és türelmüket köszönöm!

Kedves Betegeink!


