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Csemő Község Önkormányzatának havilapja

Elkészült az idei évi költségvetési koncepció, melyben 
a 2021-es esztendő két legfőbb feladatát a túlélésben és 
türelemben jelöltem meg.   
A TÚLÉLÉS tartalmát szó szerint és átvitt értelemben 
is gondolom: túl kell élnünk a járványhelyzetet és azt az 
átmeneti évet, ahol akár egyik napról a másikra is történhet 
olyan dolog, amely alapjaiban átrendezi a mindennapokat 
és átírja a terveket és a prioritásokat. 
A TÜRELEM mindenki részéről szükséges! Az 
önkormányzat, az intézmények, a civilek és a lakosság 
megértése szükséges ahhoz, hogy egy újabb vírusos év előtt 
állunk, amely januárban tervezhetetlen. 

Sok-sok párbeszéd szükséges, elfogadás és megértés arról, 
hogy települési szinten „csak” a túlélés lehet az idei évi cél.
Tavaly ilyenkor az erőgyűjtést határoztuk meg célként, ami 
alatt az általános tartalék összegének növelését terveztük. 
Ezt a célt (ez már tavaly nyáron látható volt) nem sikerült 
elérni és erre az idei évben sem látok esélyt.  
Viszont, ha sikerül minden már elnyert fejlesztést (központi 
rendelő befejezése, kulturális kiállítóhely befejezése + a 
tanösvény kialakítása, mini bölcsőde megépítése, óvodai 

játszótéri eszközök beszerzése, faluház felépítése, és ráadásként készül a sportcentrumban egy saját súlyos kondi eszközöket 
tartalmazó sportpark) megvalósítani, akkor azt is elmondhatjuk az év végén, hogy a vírushelyzettől függetlenül nem zárunk 
eseménytelen évet és hittel vallom azt is, hogy fejlődési pályán tudjuk tartani Csemőt!      

Dr. Lakos Roland 
    polgármester 

TÚLÉLÉS ÉS TÜRELEM…
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A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény és 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. 
rendeletnek való megfelelés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgáltatás minőségének, 
valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén, 
matricás rendszer kerül bevezetésre.

2021. február elején az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2020. utolsó negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló 
számlával együtt a 2021. évre érvényes matricát az aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére juttatjuk el. 
Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek felragasztani.
A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasználó terjedelmi okokból nem a számlával együtt, hanem közvetlenül a 
közszolgáltatótól kapja meg – szintén postai úton – a matricákat.
Az ingatlanhasználó, aki  
• nem kapott matricát
• eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt edényzet űrtartalma között,
• a kapott matricán szereplő adatok nem megfelelőek,
• vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös edényzetet használók) egyedi matricát kapott
kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság, és adategyeztetést követően szükség szerint pót matricát kap.

A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint az ürítésre kihelyezett edényzetet, melynek 
meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás alapját is képező – mennyiséggel. 
Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiségnek, a gyűjtőedény (kuka) méretének és a matricán szereplő méretnek egyeznie kell!
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlanhasználók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a közszolgáltatást jogosulatlanul 
veszik igénybe – azaz matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy 
használójának beazonosítását követően jogosult a közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal a hulladék gyűjtését vélelmezni, 
és azt az NHKV Zrt. felé jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása érdekében.
Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét szolgálja!

DTkH Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről

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  
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
2021-ben is folytatjuk a konténeres hulladékgyűjtést a külterületi település részeken.

FEBRUÁRBAN is 4 pénteken, 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 

• FEBRUÁR 5-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• FEBRUÁR 12-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

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

• FEBRUÁR 26-án, 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!

     Dr. Lakos Roland
        polgármester 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

január 7. február 4. március 4.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

január 5. és 19. február 2. és 16. március 2., 16. és 30.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2021. 
I.NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
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CSEMŐBEN TOVÁBBRA IS MEGÉRI JÓL TANULNI! 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra „MEGÉRI TANULNI” ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet 

csemői lakóhelyű, középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára kiemelkedő tanulmányi eredmény és 

nyelvvizsga bizonyítvány elismerésére.

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

 Az önkormányzat döntése értelmében 
félévente összesen 10 fő középiskolai 
tanulót támogat 5 hónapon keresztül 
15.000.-Ft-tal. Ha szeretnél pályázni, a 
FÉLÉVI bizonyítványoddal megteheted, 
küldheted emailon (elérhetőségeidet is 
írd meg) a polgarmester@csemo.hu, vagy 

behozhatod személyes a polgármesteri 
hivatalba. A jelentkezéseket 2020. február 

22-ig várjuk.
Az ösztöndíjat akkor kaphatjátok meg, ha az előző 
félévben legalább 4,00 volt az átlagotok. Nem jár 
a támogatás, ha évet ismételtek, ha az igazolatlan 
óráitok száma a tanévben meghaladta a 10-et, 
illetve fegyelmi büntetés esetén.
Több azonos eredményű jelentkező esetén 
sorsolunk, egyébként a jobb tanulmányi 
eredmény a döntő.

***
Az idei évtől bővítjük az ösztöndíjpályázat kereteit és várjuk a 2020/2021-es nevelési év ELSŐ FÉLÉVBEN KÖZÉPFOKÚ nyelvvizsga 
bizonyítványt szerzett csemői tanulók bizonyítványának másolatát is.  Az önkormányzat döntése értelmében félévente összesen 5 fő 
tanulót támogat 5 hónapon keresztül 10.000.-Ft-tal.
 A komplex (írásbeli és szóbeli) vizsgát teljesítők előnyben részesülnek! Egyébként a százalékos eredmény rangsorol.  Ha szeretnél 
pályázni, a nyelvvizsga bizonyítványod másolatával teheted meg, küldheted emailon (elérhetőségeidet is írd meg) a polgarmester@
csemo.hu, vagy behozhatod személyes a polgármesteri hivatalba. A jelentkezéseket ebben az esetben is 2021. február 22-ig várjuk.

***
Csemõ Község Önkormányzata az ösztöndíj támogatási rendszert a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola tanulóira is újra 
kiterjesztette.
Minden évfolyam minden osztályából – az iskola pedagógusai által kidolgozott értékelési szempontrendszer szerint – 1-1 diák 
részesül havonta 5.000.-Ft összegű támogatásban – 5 hónapon keresztül.
A támogatottakról a pedagógusok döntenek a 2020/2021-es nevelési év félévi eredményei alapján.

                                                                                                                Dr. Lakos Roland 
                                                                                                                   polgármester 



2021.február31. évfolyam 2. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

A CSEMŐI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZBESZERZÉSE

Egyesületünk 2020-ban a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez. A projekt bruttó 1 950 461 forint 

támogatásban részesült, melynek keretében olyan eszközök beszerzését valósítottuk meg, melyek hagyományőrző és kulturális 

tevékenységünkhöz kapcsolódnak. 3 méretben vásároltunk rendezvénysátrakat acél, illetve alumínium vázzal, PVC ponyvával, 

beszereztünk 1 db Güde 10 kW teljesítményű gázos hőlégbefúvót, valamint 13 db sörpad garnitúrát. 

Beszerzésünk segítségével rendezvényeink lebonyolítása zökkenőmentes lesz, így a kultúra iránti társadalmi szükségleteket 

akadálytalanul ki tudjuk elégíteni. A projekt hatására a helyi identitástudat erősödik, a magyarság szeretete olyan összekötő 

kapoccsá válhat, mely az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíti. 

Ványi László                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                   elnök

2021 JANUÁR

SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének szívből örülünk! 

Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el.

Farkas Alexandra és Magyar László: Dominik 2021. 01.05.Dajka d.

Gulyás Viktória és Ribár Pál: Bella 2021.01.12. Jakab d.

Szalisznyó Lilla és Sebők József: Netta 2021.01.13. Kubik d.

Illés Viktória és Sarkadi András: Mirella Vanda  2021.01.14. Fő u.

Dobos Éva és Lamár Attlia: Attila Bence 2021.01.14. Wass A.u.

Mód Andrea Rózsa és Habony Gábor Ferenc: Máté Ferenc 2021.01.16. Iskola d.

Fokti Krisztina és Rácz Péter: Ferdinánd 2021.01.16. Dobó u.

Szalai Nikoletta és Török Richárd: Írisz 2021.01.24. Koncz d.

Heczendorfer Márta Róza és Vajda Zoltán: Letti Róza 2021.01.25. Balla d.

Lakatos Aranka és Benke József: József Balázs 2021.01.28.Akácos u.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA
A Csemői Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú és a járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről szóló többször módosított 431/2020. (IX. 18.) számú rendelete alapján korlátozott ügyfélfogadást tart, és az ügyintézés tekintetében 

az alábbi intézkedéseket vezette be: Személyes ügyintézésre 2020. november 16. napjától kizárólag

kedden 8-10 óráig és csütörtökön 13-15 óráig van lehetőség. Kérjük ügyfeleinket, hogy személyes megjelenés előtt telefonon keresztül keressék meg az 

illetékes ügyintézőt, aki az üggyel kapcsolatban részletes felvilágosítást tud adni, és csak feltétlenül indokolt esetben hívja be az ügyfelet, időpontra. 

Időpont egyeztetés, tájékoztatás kérése, észrevételeik megtétele, esetleges telefonos ügyintézés céljából, hétfőtől-péntekig a Polgármesteri Hivatal 

valamennyi ügyintézője az ismert telefonszámokon elérhető:  

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
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KAROLINA NÉNI 90 ÉVES

HORVÁTH JÁNOSNÉT a 90. születésnapja alkalmából Dr. Lakos Roland 
polgármester köszöntötte Csemő Község Önkormányzata nevében. 
Az ajándékok mellett átadta azt az emléklapot, melyet Orbán Viktor 
miniszterelnök úr írt alá.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

CSEMŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2713 Csemő, Petőfi S.  u. 1.

telefon: 53-392-001

Ügyfélfogadás rendje
Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: 8:00 - 11:00  

Polgármester fogadóórája:
Hétfő: 9:00 - 11:00 

Jegyző fogadóórája
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Tanyagondnokság:
Turcsán István: 06 30 459 6443

Nagy László: 06 70 360 7896

Szűcs Ferenc: 06 30360 7840

Körzeti megbízottak
Községháza emeletén, 
minden hónap első péntekén 10:00 - 11:00
Zöldhalmi rendelőnél 
minden hónap harmadik péntekén: 10:00 - 11:00
Gyetkó Tibor: 06 70 492 0740

Őrlős Gábor: 06 20 489 6713

Ceglédi Rendőrkapitányság:
ügyelet:  53-310-066

(éjjel-nappal hívható: 107)

Ceglédi Járási Hivatal
Csemői kirendeltsége, a Csemői Polgármesteri 
Hivatal épületének emeletén
Ügyfél fogadási rend: 
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Ceglédi Járási Hivatal Okmányiroda
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Időpont foglalás: 53 511 415

Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00  16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00

FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK 
RÉSZÉRE
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210./2009. (IX. 

29.) Kormányrendelet 31. §-a alapján

„A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet 

szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig 

köteles bejelenti a jegyzőnek.”

Kérem a Tisztelt Vendéglátó-hely üzemeltetőket, tulajdonosokat, hogy 

bejelentési kötelezettségüknek határidőben szíveskedjenek eleget tenni. 

Kérdés, észrevétel esetén szívesen állunk rendelkezésükre.

Dr. Kovács Tímea 

jegyző

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 1. 
Tel.: 53/392-001/111. mellék, 70/360-7843
E-mail: gyermekjolet.csemo@ckszsz.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfőn és kedden: 8.30-12.00 és 13.00-14.45
Szerdán és csütörtökön: nincs ügyfélfogadás
Pénteken: 8.30-12.00
A sürgős családlátogatások, tárgyalásokon és értekezleteken való részvétel 
miatt a megadott ügyfélfogadási idő nem minden esetben tartható, ezért 
célszerű időpontot foglalni a fent megadott mobiltelefonszámon!  

Hornyákné Zámbó Andrea családsegítő
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JÓ HÍR AZ IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ 
PROGRAM PÁLYÁZATÁRÓL
2012 óta húzódik az a projekt, ami kapcsán híreket kaptunk!

A fejlesztést megvalósító Nemzeti Fejlesztési Programiroda előrehaladási összefoglalót 

küldött a mai napon, melyből az derült ki, hogy megtörtént a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárásban határidőre beérkezett ajánlatok bontása. 

Jelenleg a szakmai értékelés tart, és február közepére kiderülhet, hogy lesz-e nyertes 

kivitelező.                                                                                                                                              

  Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                                                  polgármester 

KÉPVISELŐK
ELÉRHETŐSÉGEI

Dr. Lakos Roland
polgármester
06 70 600 3844

polgarmester@csemo.hu

Bögös István
alpolgármester
06 20 236 1624

csbogos@gmail.com

Dr. Kárpáti László
képviselő
06 20 934 1276

karpatidr@t-online.hu

Dr. Lakatosné Bakonyi
Magdolna Katalin
képviselő
06 20 594 3258

dr.lakatosne@gmail.com

Gáspár János
képviselő
06 30 419 8622

gasparjanos59@gmail.com

Labát Ferenc
képviselő

06 30 905 5910

csemovizkft@gmail.com

Turcsán István
képviselő
06 30 459 6443 

 
POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRÁK

A koronavírus második hulláma okán a 
fogadóórák – határozatlan ideig - 
elmaradnak.

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

MŰKÖDIK A CSEMŐ APPLIKÁCIÓ 

Már ingyenesen letölthető és elérhető a CSEMŐ 

APPLIKÁCIÓ, az okostelefonokra készült települési 

szoftver. Az androidos eszközökön a Play áruházból, az 

iOS-es készülékeken pedig az App Store-ból letölthető 

alkalmazás kb. 50 MB méretű, és néhány másodperc alatt 

rákerül a mobilra.

Fogadják és használják olyan örömmel, amekkora 

szeretettel mi készítettük!
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SULIVÁRÓ

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük  január 22-én annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be  a 
Himnusz kéziratát. Idén a fennálló járványhelyzet miatt iskolánkban a 8.a 
osztályos tanulók és a média szakkörös diákok közreműködésével zenés, 
verses videóösszeállítással készültünk erre a napra. 
Az osztályok tanítási órák keretében nézhették meg az ünnepi műsort. 

Csemői iskolában mindig nagyon fontosnak tartottuk a nagycsoportos 
óvodásokkal való ismerkedést. Decembertől az áprilisi beiratkozásig 
több alkalommal szervezünk találkozót a leendő tanulókkal és szüleikkel. 
Minden évben sokrétű játékos feladattal készülünk ezekre az alkalmakra, 
melynek során megfigyelhetjük a gyerekek készségeit, képességeit és 
megismerkedhetünk a leendő nebulókkal.
A jelenlegi járványhelyzet miatt azonban új lehetőségeket kellett 
kidolgoznunk, hogy a leendő elsős gyerekeket, a fennálló korlátozások ne 
érintsék hátrányosan. Ennek keretében az elkövetkező időszakban az iskola honlapjára és facebook oldalára kétheti rendszerességgel 
iskolaelőkészítő feladatsort töltünk fel. Ezek mindig más-más téma köré felépített játékos feladatokat fognak tartalmazni. Bízunk 
benne, hogy minél többen kaptok kedvet a szórakoztató feladatok megoldásához és fogjátok remek időtöltésnek tartani.  Két 
feladatsor a cikk írásának időpontjában már megtekinthető.
Hasznos időtöltést kívánunk mindenkinek!

VADKARÁCSONY

Az idei télen is, mint minden évben gondoltunk az erdei állatokra. 
Az időnk rövidsége miatt csak a közeli erdőbe tudtunk kimenni, 
ahol házilag készített kis etetőt találtunk. Mellette volt itató és só is, 
amire szintén szükségük van az állatoknak. Kaptunk bőven eleséget, 
főleg napraforgót és kukoricát a szülőktől, így kicsinek bizonyult 
az etető, de feltaláltuk magunkat és az erdőben talált korhadt fával 
kiegészítettük. Az alprogramosokkal és a hatodik évfolyamos tanulókkal 
háromszor is kimentünk az erdőbe meglepetést vinni a vadaknak. A 
lakmározásukat ugyan nem sikerült megfigyelnünk, de az etető üresen 
várt mindig bennünket. Természetesen az iskolaudvaron gondolunk 
a téli madárvendégeinkre is, folyamatosan feltöltött etetők várják az 
odalátogatókat.
Köszönjük a szülőknek az etetőkbe küldött felajánlásaikat. 

Kalmár Tiborné
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MENTOROK A DIÁKJAINKÉRT
Öt hónappal ezelőtt elkezdődött az 
iskola  és a 7. évfolyamosok életében 
a Tanítsunk Magyarországért 
(TM) program. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem hallgatói 
mentorként jönnek a tanulókhoz 
és kistanárként terelgetik őket 
álmaik felé, hiszen elsősorban a 
pályaválasztásban segítenek.

Öt tanuló van együtt egy mentorral, így teljes mértékben személyre szabott feladatokat, problémákat oldanak meg.

Ősszel nagyrészt a község könyvtárában kaptak helyet, ahol biztonságban, melegben tudtak foglalkozásokon részt venni diákjaink.

November közepétől már bejöhettek az ELTE hallgatói az iskolánkba az óvintézkedéseket betartva. Teljesen más környezetben találták a hetedikeseket: 

tanórákat látogathattak, illetve egy külön teremben foglalkozásokat tartottak. Iskolásaink sokszor csak annyit mesélnek, hogy jót játszottak.

Mivel én nem veszek részt ezeken a foglalkozásokon, csak a háttérben segítem őket, így inkább a diákokat, illetve a mentorokat kértem meg, hogy 

meséljenek.

R.Enikő, mentor:

Pénteken testnevelés órát néztünk meg, beültünk hospitálni. Sajnos a gyerekek kevés motivációval álltak hozzá az órához, pedig korábban láttuk, hogy 

kisebb csoportban nagyon szeretnek játszani, osztályszinten azonban nem működött a dolog. (Sajnos egyikőjüknek például többszöri figyelmeztetés 

ellenére sem sikerült kiköpni a rágóját...)

Később (a kis csoport foglalkozásán) a gyerekekkel a közös foglalkozáson kisebb csoportokban egy előítéletes játékot játszottunk. Először a gyerekek 

húztak egy negatív külsejű személyt, majd olyan kérdésekre kellett válaszolniuk, hogy mennyire szimpatikus nekik a képen látható alak, miért, 

barátkoznának-e vele, mi lehet a foglalkozása. Ezt követően pedig egy ugyanazt a személyt ábrázoló képet kaptak, csak sokkal pozitívabb külsővel, 

és itt is végigmentünk a kérdéseken. Nagyon jó volt látni, ahogy a gyerekek elmondták a véleményüket, megfogalmazták, hogy mit gondolnak a 

karakterekről. Az is szuper volt, hogy akadt, akinek a negatív karakter szimpatikusabb volt, mert meglátta az értéket a régies, öreges öltözködési 

stílusban, s az 1800-as évek divatját vélte felfedezni a képen.

Sokat beszélgettünk arról, hogy már mindenkivel előfordult az, hogy külső alapján ítélt meg valakit, akivel aztán elkezdett beszélgetni, és teljesen 

megváltozott a véleménye róla. Felhívtam a figyelmet, hogy ez azért van, mert az elsődleges érzékszervünk a szemünk, s látásunkat nem tudjuk 

kikapcsolni a külső érzékelésekor. Elmondtam azt is, hogy az előítélettel sincs baj egészen addig, ameddig az esélyt megadjuk a másiknak, s 

normálisan viszonyulunk hozzá ismeretlenül, emberként kezeljük, lehetőséget adunk arra, hogy megismerhessük.

A foglalkozás további részében ettünk - de még milyen finomat! A pizzák után pedig mesét mondtunk el megadott szavak alapján.

A programot egy közös nagy, mélyebb beszélgetéssel zártuk le.

Szandi, mentorált:

Személy szerint ez az egész program nekem nagyon sokat segít! Azóta jobban próbálok tanulni, mert a mentorok arra buzdítanak, hogy ne adjuk fel 

az álmainkat. Korrepetálásokon sok új szót is megismertem angolból! Közös foglalkozásokon sok új játékot is. Legutóbb mézeskalácsot díszítettünk. 

A többiekre is jó hatással van nagyon: olyan ügyeseket mondanak! A mentor ráadásul mindig jutalmazza valami kis finomsággal. :)

Vivi, mentorált:

Az első program az élmény nap volt, ahol a két 7. osztály volt jelen. Ismerkedő játékokat játszottunk. Ez után a többi programon csak az adott mentor 

csapata volt jelen.  Én pozitív élménynek élem meg az összes programot, mindig nagyon várom, hogy újra találkozhassunk velük.

Egy programon sokat beszélgetünk, nevetgélünk, jól szórakozunk. Emellett persze komoly témákról is szoktunk beszélgetni. A vírushelyzetre is 

nagyon odafigyelnek, kaptunk maszkot, fertőtlenítőt és egy kis tájékoztató füzetet. Mindig érdeklődnek a tanulmányaink felől és segítenek, ha valamit 

nem értünk. Sokszor beszélgetünk a pályaválasztásról. A programok általában 15:00-ig tartanak, de mindig hamar elrepül az idő. Ha valamelyikünk 

nem tud részt venni az adott héten, akkor online beszélgetünk. Mindent összefoglalva szerintem nagyon jó, hogy jönnek hozzánk mentorok.

Táboriné Ungvári Éva

TM-koordinátor
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VÉR A SZÉKLETBEN
A vér megjelenése a székletben minden esetben kórosnak tekintendő! Megjelenhet emésztett vér (latinul: melaena) vagy friss vér (latinul: 

haematochezia) formájában.

Emésztett vér/melaena: a tápcsatorna felső szakaszából (nyelőcső, gyomor, vékonybél kezdeti szakasza) érkezik a vér. Esetenként érkezhet 

a tápcsatorna alsó szakaszából is, ha túl sokáig tartózkodott a vér a bélben. Ilyenkor fekete a széklet, szurokszékletnek is nevezik. A fekete szín 

egyes források szerint abból adódik, hogy az emésztőnedvek a vért megemésztik, más források szerint a bélbaktériumok bontják le a vérfestéket 

(hemoglobin). A vérzés kezdete és a szurokszéklet megjelenése közt eltelt idő általában 8-10 óra.

Fekete színű székletet okozhat még a vérzésen túl fekete áfonya, medvecukor, széntabletta, vas, bizmut fogyasztása is.                                                   

Friss vér/haematochezia: általában a tápcsatorna középső (vékonybél középső és alsó szakasza, ez a ritkább) vagy alsó szakaszából (vastagbél, végbél, 

ez a gyakoribb) érkezik a vér. Esetenként masszív felső tápcsatornai vérzés esetén is jelenkezhet friss vér a székletben. Cékla, paradicsom is okozhat 

hasonló színű székletet.

Vérzéshez vezető kórképek az emésztőrendszerben:

Szurokszéklet hátterében állhat:

• felsőtápcsatornai daganat

• vérző fekély vagy nyálkahártyagyulladás  

• megpattant visszerek a nyelőcsőben (masszív vérzést eredményezhetnek, főleg 

alkoholizmusban típusosak)   

• krónikus (hosszú távon fennálló) gyulladásos bélbetegségek 

• aranyér (haemorrhoid, nagyon gyakori, ne elégedjünk meg azzal, hogy az 

aranyérre fogjuk a vérzést, mindig ki kell zárni a más vérzésforrásokat!)

• angiodysplasi: a beleket ellátó erek szűkülete, elzáródása, és ennek 

következményeként bélfalgyulladás (ischaemiás colitis), valamint bélfalelhalás 

(mesenterialis infarctus)

• béltükrözés után, polyp (nyálkahártyabeboltosulás) eltávolítása után

• divertikulum (a bélfal kitüremkedése, pang benne a széklet, ami előbb-utóbb 

gyulladást eredményez)

• baktériumok okozta gyomor-bélgyulladás (gastroenteritis, pl. Escherichia coli, 

Shigella okozhatnak véres hasmenést)

Teendő véres széklet esetén:

A véres széklet minden esetben azonnali orvosi kivizsgálást igényel, különösen, mivel nem tudjuk megítélni a vérzés sebességét és súlyosságát a 

gyomor-bél rendszeren belül. Azonnal keressünk fel egy sürgősségi osztályt, ahol egy orvos el tudja dönteni a tünetek és a laborvizsgálatok alapján, 

hogy azonnali gyomor- vagy béltükrözés szükséges-e. Utóbbi vizsgálatok a vérzésforrás azonosítására és csillapítására is alkalmasak. 

Releváns tápcsatornai vérzés első tünete a felgyorsult pulzus (>100/perc, normális pulzus: 60-100/perc). Középsúlyos vérvesztés esetén (1l/24h) 

a pulzuscsökkenés mellett vérnyomásesést (normális vérnyomás: 120-129/80-84 Hgmm, alacsony vérnyomás: <100/60 Hgmm) tapasztalunk, a 

beteg sápadt, gyenge, szédülést jelez, fáradékony, esetleg légszomja van. Ebben az esetben azonnal hívjuk a mentőt! A mentőautóban szakképzett 

személyzet a kiszállás után azonnal el tudja kezdeni a beteg ellátását, ami esetenként életmentő lehet.

Dr. Deák Éva PhD

Forrás:

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

Együtt a csemőiek egészségéért, 
együtt a gyermekeink jövőjéért!

www.csemoegeszseg.hu
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TISZTELT KÖNYVTÁRLÁTOGATÓ!
A VESZÉLYHELYZET fennállása alatt, 2020. november 16-tól, határozatlan ideig, visszavonásig a könyvtár KORLÁTOZOTT NYITVA 

TARTÁS szerint áll a lakosság rendelkezésére. Ez idő alatt a dokumentumok kölcsönzése, a beiratkozás zavartalan. A korábban, 

illetve a korlátozás alatt kölcsönzött dokumentumok visszavételére a VESZÉLYHELYZET feloldását követően kerülhet sor. A 

VESZÉLYHELYZET alatt a következők szerint alakul a KORLÁTOZOTT NYITVA TARTÁS rendje. A könyvtárlátogatókat a könyvtár 

Petőfi utcára nyíló bejárati ajtó előtt vehetik át az előzetesen telefonon vagy e-mail útján meghatározott, kölcsönözni kívánt 

dokumentumokat, ill. iratkozhatnak be. A szolgáltatás igénybe vétele során a MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ.

KORLÁTOZOTT NYITVA TARTÁS KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 13 – 17 óráig

SZOMBATON 9 – 12 óráig

Megértését köszönöm!

Vas Tiborné közösségi – színtérvezető

KÖNYVAJÁNLÓ

Fábián Janka: A könyvárus lány

Zsarnokság és forradalom, fájó múlt, megcsalt remények, majd új élet egy új világban. A tizenéves Julcsi 

osztályidegen szülők kisebbik gyermekeként az ötvenes évek Budapestjén nő fel. A zord, ellenséges 

világban szinte egyetlen örömet a könyvek és az olvasás jelenti számára. Az ötvenhatos forradalom 

véres és zavaros napjaiban Julcsi menekülni kényszerül, és némi vargabetű után végül egy amerikai 

kisvárosban, távoli rokonainál köt ki. Az idegen országban nehezen találja meg a helyét,  és múlt árnyai 

is megnehezítik, hogy végre boldog lehessen. A  rövid, ám annál mozgalmasabb Kennedy-korszakban a 

kamasz  lány aztán felnő, és megbarátkozik új hazájával. Julcsi-Julie-nak már otthon, Magyarországon is 

nagy vágya volt, hogy egyszer könyvesboltja lehessen. Vajon az álmok hazájában, Amerikában ez az álom is valóra válik?

Téti  István: Anton utazik

Anton  motoron száguld, autót vezet, a repülőn beül a pilótaszékbe, aztán hajóval utazik egy különös 

szigetre. Megismerkedik Hannával, és talán még úszni is megtanul, de vajon meg tud küzdeni a 

háborgó  tengerrel, amikor elragadják a hullámok? Hát ez a furcsa hang a barlang mélyén, mi lehet? 

Hogyan lesz Antonból kalauz, és mivel lepi meg Izabellát a szülinapján?

Éld át az új kalandokat a Pöttöm Hősökkel! Alagútban robogó vonat, vágtató pónik, embert próbáló 

falmászás, elveszett kiskutya, izgalmak, jókedv és sok kaland vár rád.

Daisy Meadows  - Varázslatos Állatbirodalom: Cirmos Cinka bajba kerül

Lili és Luca alig várják, hogy kipróbálják, milyen egy ott alvós buli a Barátság –erdőben. Éjszaka furcsa 

hangokat hallanak, de miután megisszák házigazdájuk, Bizsu finom, mézes tejét, álomba merülnek. 

Másnap arra  ébrednek, hogy kis barátjuk, Cirmos Cinka eltűnt. A nyomok egy mocsárhoz vezetnek.
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SZELLŐ IMRE - CSEMŐBEN 
Nagy változás történt Sportegyesületünk ökölvívó 

szakosztályának életében. Tóth Attila továbbra is betölti a 

szakosztály vezetői teendőket, míg a vezető edzői szerepet 

Szellő Imre vette át, akit nagy örömmel köszöntünk 

köreinkben. Szellő Imre háromszoros Európai Bajnoki 

bronzérmes, Világbajnoki ezüstérmes, WBO kisvilágbajnok 

profi ökölvívó, edző.

Vele együtt érkezett 3 nagyreménységű fiatal:  

• Vincze István: felnőtt nehézsúlyú, kétszeres Magyar 

Bajnoki ezüstérmes.  Most az Európa Bajnokságra készül. Szeretne bekerülni az ökölvívók olimpiai keretébe. Szolnokról jár át.

• Kozák Milán: junior reménység, szintén Szolnokról jár át.

• Mozsár Zsolt: junior és ifjúsági versenyző, aki az Országos Bajnokságon ezüstérmes lett.

• Szellő Imre heti 5 alkalommal (hétfőtől- péntekig) tart edzést gyermekek részére 16.00 – l7.10-ig.

Hobbiedzést tart felnőttek részére minden hétköznap 17.30-19.00.  Előzetes egyeztetés alapján személyi edzéseket is vállal. A 

közösségi médiában vehető fel vele a kapcsolat. Munkájához sok sikert kívánunk!

Pólya Miklósné 

     SE elnök 

SAKKÉLET CSEMŐN
Pest megyében jelenleg 23 sakkszakosztály szerepel. A legfiatalabb a Csemői Palotás 

SE.  Csemői sakkcsapatunk 2016-ban alakult meg, a többi sportággal együtt - mondta 

Károlyi József tanár, a sakkcsapat alapítója és vezetője. Az elmúlt években Bács-Kiskun 

megyei bajnokságban szerepeltünk. Szeretjük a sakkot és mindig tisztes helyállással 

szerepeltünk a bajnokságban.  Híres a Csemői Virágos sakkverseny sorozat?

Igen. Büszkén mondhatom 2017 óta minden évben az egyéni sakkversenyeinken, felnőtt 

és diák sakkozóink szép számmal vesznek részt. Értékes díjazással, 2019-ben Móczó 

István Tájkép festményét adtuk a különdíjakkal együtt. Fő támogatónk Dr. Lakos Roland 

polgármester úr. A verseny alatt a polgármester úr főzött és mindig együtt ebédelt a 

sakkozókkal, s ez nagy élményt nyújtott minden résztvevőnek. 2019-ben a Tiszteletbeli 

fővédnök a megyei Sakkszövetség elnöke volt, aki meglátogatta  versenyünket. Sajnos 

a 2020-as kimaradt a Covid 19 vírus miatt, de reméljük 2021-ben meg tudjuk tartani. 

Edzéseinket hétfőn és csütörtökön 17-20 óra között tartjuk Cegléden a Művelődési Házban. Remélem a sakknak nagy lökést fog adni, 

hogy 2024-ben első alkalommal Magyarországon rendezik a sakkolimpiát.

Sakkcsapatodban kik azok, akik kiemelkednek?

 Veres Tamás, Károlyi Máté, Füle Simon, Fekete István Tibor, a fiataloknál Nyitrai Dániel, Kiss Balázs Dániel. 

 Az öt éves sakk- szakosztálynak további sikereket kívánunk!

Solymosi László 

Pest- megyei Sakkszövetség elnöke
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VILLANYBOJLERE MIKOR VOLT 
TISZTÍTVA? 
Ha 3 évnél régebben - keressen!  Szaktanácsadással és 

felújított készülékek értékesítésével is foglalkozom.

Tel.:30/375-9483; 53/350-302

TISZTELT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ!

Induló és meglévő egyéni vállalkozások könyvelését vállalom az 

aktuális jogszabályi változásokat figyelemmel kísérve.

Az egyéni vállalkozás indítása esetén részletes tájékoztatással, és az 

indítással kapcsolatos teljeskörű ügyintézéssel várom!

Keressenek bizalommal! 

Fokti Lászlóné

mérlegképes könyvelő

Telefonszám: 30-2264-561

KEDVES CSEMŐI LAKOSOK!

November 5-től minden esőmentes csütörtökön és 
szombaton ruhavásárt tartunk. Szeretettel várjuk önöket a 

piactéren!  Tóth Lajosék                

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  
szeretett halottunk,

ID. MÁRTON BALÁZS
temetésén részt vettek, gyászunkban őszinte részvéttel 

osztoztak, 
sírjára virágot, koszorút hoztak.

Külön köszönet Dr. Káposztás Máriának, Dr. Hajkó Erik 
osztályvezető főorvosnak és Nagy Lászlóné Erzsikének.

Gyászoló család

Szennyvíz szállítás

Csemő Község Önkormányzatának szerződéses 

partnere a COMBOS Bt.

Combos Településtisztasági Betéti Társaság

 2700 Cegléd, Ölyv utca 4. 

Telefon: (06-53) 707-050, (06-30) 635-3018

Email: combos@t-online.hu 
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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.

A turiban téli ruhák 

leárazása elkezdődőtt.

Póló vásár KETTŐT  

fizetsz HÁRMAT vihetsz

Pamut pulóver 500 Ft db 

tól kapható!

Itt a farsang áll a bál  

Készleten lévő farsangi 

jelmezek és kiegészítők az 

üzletben kapható!

Csemő, Szent István út, 

a régi turi helyén.

H-P: 8:00 - 16:00

Szo: 8:00 - 12:00

DR. BARTHA KLÁRA
ügyvéd

06 30 299 9012
drbarthaklara@gmail.com
2700 Cegléd Mátyás u. 25.

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel.

• Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne 
vásárolni, eladni, ajándékozni vagy bérelni,

• Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasági 
rendeltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, 
ajándékozni illetve ezekre bérleti vagy haszonbér-
leti szerződést

• kötni,
• Tartási vagy gondozási szerződést kíván kötni,
• Céget akar alapítani vagy a meglévőt módosítani 

illetve megszüntetni (végelszámolás, csődel-
járás), valamint céggel kapcsolatos általános jogi 
tanácsadásra

• van szüksége,
• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat 

szeretne
• okiratba foglaltatni,
• Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyer-

mekelhelyezési, szülői felügyeleti, kapcsolattartási 
és gyermektartásdíj fizetés iránti tanácsadásra és 
képviseletre van szüksége,

• Öröklési kérdésekben és hagyatéki eljárás ügyében
• jogi tanácsot kér, végrendelkezni akar,
• Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 
• Egyéb okiratok szerkesztését kéri.

Keressen bizalommal, ha

BETONOSZLOP  
BETONKERÍTÉS

készítése

Paul  Ferenc  

06 70 318 8356 

Paul Norbert  

06 70 342 6913

MARKOLÓ GÉPPEL

vízakna és kerti tó ásása 2m mélységig 

Csemő vonzáskörzetében.

06 70 770 6443
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Tankó-Walter és társa Kegyeleti Kft.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Temetőüzemeltetés

Halottszállítási ügyelet éjjel-nappal

Elérhetőségeink:

06 20 931 1711   •   06 53 317 225

2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32

A temető fenntartásáról szóló 15/2017. (XI. 27.) számú helyi rendelet 27. § a a csemői 
temető területén belüli minden szakmai feladat ellátására
 a temető üzemeltetésére szerződött önkormányzati partnert jogostja fel kizárola-
gosan. Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere a Tankó, Walter és 
Társa Kegyeleti kft.

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont egyez-
tetés:

06 20 580 5959

Dr. Kárpáti László
betegvizsgálat
gyógykezelés
védőoltások
műtétek

chip beültetés
kisállat-útlevél
kiállítás

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Hétfőtől-Péntekig:  7:30- 8:30 és 17:00-19:00

Szombat:  8:30-10:00

Beteghez hívás egész nap:

06 20 934 1276

FAVÁGÁS

Veszélyes fák gallyazása, 

kivágása. Kosaras autó 

rendelkezésre áll.

Pánczél Mihály

06 30 333 5086
az  FM 88,3 MHZ hullámhosszon egész nap hallgatható

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

KUTYAKOZMETIKA

ÁLLATORVOS

FAVÁGÁS

Veszélyes fák kivágása, 

lebontása, darabolása 

alpin technológiával is.

Mucsi András

06 30 340 5032
06 20 535 0735

Az Önkormányzattal szerződött partner.

06 53 707 050 06 30 635 3018

Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, kérje 

ingyenes felmérést és árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Villanyszerelés: 06 30 416 1684

+36 53/ 367-300

CEGLÉD
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FELNŐTT HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK, RENDELŐK
2713 Csemő, Szt. István út, Egészségház
TEL: 392-152, 2713 Csemő, Ceglédi út
ZÖLDHALMI RENDELŐ
TEL: 392-022
Kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy a
TAJ kártyájukat és a 
közgyógyigazolványukat minden 
esetben hozzák magukkal!

Dr. Takács Róbert rendel:
Hétfő: 12.00-16.00-ig, Zöldhalomban
Kedd: 8.00-12.00-ig
Egészségházban
Szerda: 8.00-12.00-ig, Zöldhalomban
Csütörtök: 12.00-16.00-ig, 
Egészségházban
Péntek: 8.00-12.00-ig  Egészségházban, 
helyettesít Dr. Horváth Zsófia

Dr. Horváth Zsófia rendel:
Tel: (06-53) 789-720
Hétfő: 08.00-10.00-ig, Zöldhalomban
 és 12.30-16.30-ig, Egészségházban
Kedd: 8.00-12.00-ig
Egészségházban, helyettesít
Dr. Takács Róbert
Szerda: 8.00-12.00-ig, Egészségházban
Csütörtök: 12.30-16.30-ig, Zöldhalomban
Péntek: 8.00-12.00-ig, Egészségházban

GYERMEK HÁZIORVOSI
RENDELÉS,  RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út

EGÉSZSÉGHÁZ , TEL: 392-150

Dr. Megyeri Katalin:
2020. június 1-től a gyermekorvosi 

rendelési idő az alábbiak szerint változik:

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:
2713 Csemő, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ
L&M DENTAL Fogászati és 
Szolgáltató Kft.
2021. JANUÁR 4-től:
Szerda: 13:00-17:00-ig
Péntek: 13:00-17:00-ig Csemőben 
helyettesít Dr. Fetyko Eszter. 

A veszélyhelyzet ideje alatt előzetes 
telefonos bejelentkezés szükséges:
Rendelési időben hívja a rendelői
 392-136-os telefonszámot.

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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