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XXVIII. évfolyam 5. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2018. május

2018. július 6. (péntek)

Csemõ
VIRÁGÜNNEPE,
FALUNAP

2018. július 7. (szombat)

OCHO MACHO

MAGNA CUM LAUDE

APOSTOL

DEMJÉN nagykoncert

2018. május 27-én,
vasárnap a

SPORTCENTRUMBAN

részletes program a júniusi Hírmondóban

részletek az 5. oldalon

BESZÉLGETÉS A CSEMÕI KISVASÚTRÓL
2018. június 29-én,

pénteken 20-22 óráig.
Helyszín:

a Helytörténeti Gyûjtemény udvara

CSEMÕI MEGÁLLÓ:
2018. június 2. 12-14 óra között

a Templom téren

részletek az 5. oldalon

IX. Közép- Tisza- Vidéki Veterán Jármû Túra
2018. június 01-02-03.
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fotók: Bálint Attila

KÉPES BESZÁMOLÓ
az Anyák napi virágvásárról és az

Anyám tyúkja fõzõfesztiválról
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fotók: Bálint Attila

KÉPES BESZÁMOLÓ
az Anyák napi virágvásárról és az

Anyám tyúkja fõzõfesztiválról

Köszönet!
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak a támogatóknak és
segítõknek, akik nélkül nem tudtuk volna sikeresen megtartani a
rendezvényt.

  Dr. Lakos RolandMarosi Mihály
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító
Hatósága KEHOP-5.2.9 azonosítószámú “
felhívásának keretében Csemő Község
Önkormányzata 223,635 millió forint összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert a Ladányi Mihály
Általános Iskola épületének épületenergetikai
felújítására.

ELŐREHALADÁS

A Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola
épületenergetikai felújítása

Minden
facsemete a helyén!

Dr. Lakos Roland
polgármester

Befejeztük a temetõhöz vezetõ út fasor-
cseréjét. Rendeztük az altalajt, távolabb az
úttól ültettünk 38 vadgesztenyét és összesen
215 kõrist.
Kitágult a látóhatár, miközben az új fák
adnak egy széles szegélyt az útnak. Ahhoz,
hogy ez az egész telepítés ilyen flottul
lezajlódhasson nagyon sok ember
összehangolt munkájára és több segítõ
lelkiismeretes szakmai tevékenységére volt
szükség.

A saját dolgozóink és közfoglalkoztatottjaink
mellett külön köszönettel tartozom Marosi
Mihálynak, Lendér Józsefnek, Nagy
Ambrusnak és Dezsõ Zsoltnak, akik nélkül
most nem tartanánk ott, ahol…

önerõs fejlesztés

43 napja kezdõdtek a kivitelezési munkák, és eddig
nagyon jó ütemben, a tervezetthez képest elõre járnak a
mesterek.
Mindhárom épületrészen az ablakok többsége már
kicserélésre került. „C” és „B”épületekben csak a lépcsõházi
és konyhai ablakok maradtak még ki, egyrészt mert
ezekre a helyekre speciális nyílászárók kerülnek, másrészt
a konyhai ablakok cseréjét a nyári szünetre és a konyhai
leállás idejére idõzítettük. Az „A” épületben is már csak
a tornaterem és az öltözõi ablakok a régiek. Már a múlt
héten felszerelték a napelemeket is a „B” épület tetejére.
Mindeközben a „C” épület fele már szigeteléssel borított,
és az ablakok körül már be is hálózták a szigetelõ
anyagot. Hamarosan megmutatja magát az épület új
külsõ színe is… Dr. Lakos Roland

   polgármester
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2018. május 27-én,
vasárnap a

SPORTCENTRUMBAN

A programok 9.00 órakor kezdõdnek

Szeretettel hívunk és várunk minden
játszani vágyó gyermeket és szüleit a

sportpályára egy felhõtlen
szórakozásra.

12.30 órakor ebéd

11.30 órakor „Álomvilág, mit szemed lát”   -
interaktív MESEKONCERT a  nagykõrösi
Körszínház elõadásában

A Csemõi Nefelejcs Óvoda, a
Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola és

 Csemõ Község Önkormányzata
közös szervezésében.

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Veterán Autós-
Motoros Klub immár 16. éve koordinálja
vonzáskörzetében a veterán autós- motoros
társadalom életét. Kiállításokat, találkozókat
szerveznek, közösségi megmozdulásokon vesznek
részt.
Legközelebbi saját rendezvényük a június elsõ
hétvégéjére tervezett, kilencedik Közép- Tisza-
Vidéki Veterán Jármû Találkozó és Túra.
A háromnapos találkozóra Magyarország számos
településérõl 40-50 veterán jármûvel érkeznek a
túrázók. Lesz köztük Citroen Kacsa, Citroen CV6,
DKW Junior, Ford Capri, több Ford Mustang, BMW
autó és motor, Lincoln, Porsche 928 GT, Honda,
Kawasaki, Jawa, Pannonia és Harley Davidson WLA
motorkerékpárok. Ez utóbbi 1942-es, katonai
változat.
A szombati 120-130 km-es Túra legvonzóbb
állomáshelye Csemõ lesz, hiszen ez az a hely, ahol
Dr. Lakos Roland Polgármester Úr jóvoltából a
túrázók megebédelnek. Pihennek egy kicsit, és
megpihentetik a jármûveiket is, amíg ebédjüket
töltik. Tizenkettõ és tizennégy óra között várják a
látogatókat és érdeklõdõket is. Lehet fotózkodni,
meg lehet csodálni a szebbnél-szebb öreg autót és
motorkerékpárt. Érdeklõdés esetén bármelyik
veteránjármû tulajdonos szívesen mesél jármûvérõl,
történetérõl, mûködésérõl.
A túrázók köszönik Csemõ település vezetésének
és lakosainak a veterán autós-motoros társadalom
iránt mutatott áldozatkész szeretetüket,
megbecsülésüket. Ez az esemény már a sokadik
abban a sorban, amelyben különös figyelemmel
támogatják a hasonló veteránautós- motoros
rendezvényeket.
A Szervezõk köszönik a rendezvény támogatóinak
a segítséget. Szeretettel várják az érdeklõdõ
gyerekeket, szülõket, nagyszülõket, és mindenkit,
aki szeretné megcsodálni elõdeink alkotta, de a
résztvevõk által megõrzött, vagy restaurált,
gyönyörû, veteránkorú automobilt, motorbiciklit.

Anya, anya, édesanya,
Nem ölel úgy senki más,
Anyák nélkül mit sem érne
ez a kerek nagyvilág.
                             (Bartos Erika)

Köszöntjük az Édesanyákat!

IX. Közép- Tisza- Vidéki Veterán
Jármû Találkozó és Túra
2018. június 01-02-03.

CSEMÕI MEGÁLLÓ:
2018. június 2. 12-14 óra között

a Templom téren

kézmûves foglalkozások

ügyességi játékok

csillámtetoválás

lovaglás

körhinta

ugrálóvár
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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

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

(éjjel-nappal hívható): 107

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

Ülésezett
a Képviselõ-testület

Tóth János
 jegyzõ

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.

Munkaterv szerint a Képviselõ-testület következõ ülését 2018. május 22-én, kedden
tartja. A napirendekrõl a www.csemo.hu/aktuális híreink oldalon olvashat.

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
O KMÁNYIRODA

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
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

Gyetkó Tibor: (06- 70) 492-0740
Tóth Viktor: (06- 20) 489-6713

A Képviselõ-testület 2018. április
24-én tartotta munkaterv szerinti
ülését 14.00 órától a Községháza
Civiltermében.  A Testület hatá-
rozatképes volt , mivel az ülés
kezdetekor a Testület valamennyi
(7 fõ) tagja jelen volt, döntéseit
egyhangúlag hozta.

A munkaterv szerinti ülésen a
Testület a polgármester javaslatára az ülés napirendjét elfogadta

és megkezdte munkáját.
Az 1./ napirend során a Testület meghallgatta és elfogadta a Cegléd
Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót, melyet Petrányi Sándor tûzoltó õrnagy terjesztett elõ.
A 2./ napirend keretében a Testület elfogadta a Csemõ Község
Mûvelõdéséért Alapítvány 2017. évi mûködésérõl szóló beszámolót.
A 3./ napirend keretében jóváhagyta a Testület az Önkormányzat 2018.
évi összesített Közbeszerzési tervét, melyben jelenleg csak a külterületi
utak fejlesztése szerepel.
A 4./ napirend során a Testület a „Helyi elismerõ címek” odaítélésével
kapcsolatban jóváhagyta a szokásos felhívást, mely külön e lapszámban
megjelenik.
Az 5./ napirend során a Testület a helyi civil szervezetek 2018. évi
támogatásáról döntött, a korábban kiírt pályázat feltételeinek megfelelt
pályázók részére.
A 6./ napirend keretében a Testület a kormány által kiírt pályázat „az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” témát vizsgálta meg,
és az írásbeli elõterjesztéssel egyezõen az iskolai sportudvar
fejlesztésére nyújt be pályázatot.
A 7./ napirend során a Testület tájékoztatást hallgatott meg az elõzõ
ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl.
A polgármester úr tájékoztatójában többek között elhangzott, hogy:

-  a parlamenti  választások, szavazás lebonyolítása
zökkenõmentesen történt, köszönet ezúton is a Bizottságok
tagjainak;

- az iskola energetikai korszerûsítése, felújítása zajlik;
- az útberuházásra a közbeszerzési eljárás megindult;
- a temetõhöz vezetõ út mentén az új fasor telepítése megtörtént;
- a helyi óvoda a környezõ települések oviolimpiáját megnyerte;
- a térfigyelõ kamerák és a wi-fi pontok elhelyezése;
- a dülõ utak névtáblájának kihelyezése tovább folytatódik….

A 8./ napirend keretében a Testület Jakab Dávid és Kovács Erzsébet
kérelmét tárgyalta: az ügyfelek egy korábban megkötött adásvételi
szerzõdési kötelezettség rendezésére vonatkozó megállapodást
kezdeményeztek.
 A 9./ EGYEBEK napirend során a Testület több témát tárgyalt, így szóba
került a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Társulás közgyûlésének
elhalasztására vonatkozó javaslat, a Községháza homlokzatának
átalakítása, felújítása, a rendezvényekrõl tájékoztatás.
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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

2018 . május 15 .  kedd,
16.00-17.00 óra között a zöldhalmi
Tájháznál

2018 . május 16 . szerda,
16.00-17.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2018 . május 23 . szerda,
16.00-17.00 óra között a Határ
büfénél

2018 . május 30. szerda,
16.00-17.00 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

M I N D E N K I  F I G Y E L M É B E!

DÍSZPOLGÁRI cím
ADOMÁNYOZÁSÁRA

JAVASLAT KÉRÉSE

Díszpolgári címben részesíthetõ az
a csemõi, vagy Csemõbõl
elszármazott, vagy tevékenysége
miatt Csemõhöz köthetõ személy,
aki elismerésre méltó
tevékenységével pozitív példát
mutatott és mutat a felnövekvõ
ifjúságnak.

Az elismerésre javasolhat minden
csemõi lakos, egyesület, szervezet,
intézményvezetõ, a képviselõ-
testület és annak bizottsága, a
polgámester.

A javaslatot írásban indokolással
együtt kell az Önkormányzathoz
benyújtani.

A javaslatokat 2018. május 21-ig lehet leadni a Polgármesteri
Hivata lban.

A beérkezett ajánlások alapján a Képviselõ-testület a májusi testületi
ülésén dönt a kitüntetett személyérõl.

A kitüntetésre különösen az válhat
érdemessé, aki kiemelkedõ eredményt
ért el szakmai felkészültsége alapján
munkájában, kitûnik a közéletben való
részvételével, a község közéletében
hosszú idõn át magas színvonalú
munkát végzett , példaértékûen
tevékenykedett saját szakmájának
területén, s ezzel általános elismerést
vívott ki.

Az elismerésre javasolhat minden
csemõi lakos, egyesület, szervezet,
intézményvezetõ, a képviselõ-testület
és annak bizottsága, a polgámester.

A javaslatot írásban indokolással
együtt kell az Önkormányzathoz
benyújtani.

ADOMÁNYOZÁSÁRA
JAVASLAT KÉRÉSE

KÖZSÉG KIVÁLÓ
MESTERE
kitüntetés

A Díszpolgári cím átadására a falnapi
ünnepségen, 2018. július 7-én kerülhet sor.

A Község Kiváló Mestere kitüntetés átadására
az augusztus 20-a tiszteletére rendezendõ
ünnepségen kerülhet sor.

A község társadalmi, gazdasági életében, a lakosság javára sikeres
tevékenységet folytató, vagy más módon tartósan és önzetlenül szolgáló
szakmai, vagy közszolgálati tevékenységet végzõk munkájának elismerésére
a rendelet értelmében a Képviselõ-testület minden évben elismerõ címek
adományozásáról dönthet.

mindig friss hírek, információk:
 www.csemo.hu

 www.facebook.com/csemo.hu
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Dobóczi Anikó védõnõ

Jónás Elizabet Renáta és
Dér Tibor:
Maja Mirella 2018.04.19.
Balla d.

Gulyás Viktória és Ribár Pál:
Pál 2018.04.05.
Jakab d.

2018. április

SZÜLETÉSEK

Kiss Szilvia és Virág László:
Gábor 2018.04.05.
Petõfi u.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Kis Andrea és Illés Norbert:
Ingrid Dorina 2018.04.25.
Szüret u.

Kurucz Krisztina és
Fazekas Gábor:
Gábor 2018.04.26.
Mészáros u.

Trajer Szabina Mária és
Máté Szabolcs:
Olívia 2018.04.29.
Ereklyési u.

Tóth Ágnes és Fityó Krisztián:
Nándor 2017.12.31.
Alsóerdõ d.

Adója egy százalékával kérjük
támogassa a Csemõben dolgozó

civil szervezeteket
HAGYOMÁNYÕRZÕ

EGYESÜLET
18702233-1-13

PACIDOKI ALAPÍTVÁNY
18711341-1-13

ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
18679030-1-13

GYERMEKÜNKÉRT
ALAPÍTVÁNY
18671537-1-13

MENHELY AZ ÁLLATOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
18671537-1-13

Rendõrségi fogadóóra a
Községháza emeletén:

minden hónap ELSÕ PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

Rendõrségi fogadóóra
Zöldhalomban:

minden hónap HARMADIK
PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.

RENDÕRSÉGI
FOGADÓÓRÁK

Dr. Lakos Roland
polgármester

A csemõi katolikus
egyházközség szeretettel

hív és vár mindenkit
2018. május 13-án,
vasárnap 11 órára

templomunk búcsúnapján,
az ünnepi szentmisére.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A nyitva tartás rendje
2018. május 1-tõl a nyári szünet kezdetéig:

hétfõtõl-péntekig: 14-20 óra között.
szombaton-vasárnap: 10-19 óra között.

a SPORTCENTRUM
nyitvatartási

rendjérõl

Dr. Lakos Roland
   polgármester

A PÁLYÁK HASZNÁLATA INGYENES!

Továbbra is kérem, hogy a pályákat és az eszközöket mindenki csak
rendeltetésszerûen használja, és fokozottan ügyeljen a teljes terület
tisztaságára!
A mosdókat továbbra sem nyitjuk ki, ezt kérem, hogy mindenki vegye
figyelembe, mikor felkeresi a sportpályát!

Kérem tudomásul venni, hogy bármilyen mértékû szándékos rongálás
esetén - azonnali hatállyal - bezájuk a Sportcentrumot.

Mindenkinek kellemes idõtöltést, hasznos testmozgást kívánok!

Továbbra is biztosítjuk a Sport-
centrum igénybevételének lehetõ-
ségét a lakosság számára.

A nyitvatartási idõben gondnokok felügyelik a Sportcentrumot.



9XXVIII. évfolyam 5. szám www.csemo.hu              2018. május

9

9

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság

szolgálatában

INGYENES TANÁCSADÁST
 tart a Csemõben bejegyzett

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

(06-70) 526-9878

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

Bejelentkezés telefonon:

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

TÜDÕSZÛRÉS
a zöldhalmi közösségi házban

                  2018. május 28-án, hétfõn
                                          8.00 - 17.30 óra között
                  2018. május 29-én, kedden
                                          8.00 - 17.30 óra között

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulaj-
donosok és Földhasználók
figyelmét, hogy az
éle lmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése értelmében a
földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfû virágbimbójának kiala-

kulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
E határidõ után a védekezések ellenõrzését illetve a
fertõzött területek fe lmérését bel területen a
település jegyzõje , kül területen a járási
földhivatalok mezõgazdászai végzik.
A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a
terület ileg il letékes növény- és talajvédelmi
igazgatóságok (bel terület esetén a te lepülés
jegyzõje) a köte lezettség e lmulasztása esetén
elrendelik a közérdekû védekezést, mely azonnal
végrehajtandó.
A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni
a közérdekû védekezés tel jes költségét (amely
tartalmazza a vállalkozói díjat, a földhivatal és a
növény- és talajvédelmi igazgatóság költségeit).
A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára
kerülnek behajtásra.
A közérdekû védekezés e lrendelése mellett a
növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab
ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési
kötelezettségét elmulasztja.
A bírság mértéke a terület nagyságától  és a
gyomosodás mértékétõl függõen 15.000 –
15.000.000. -Ft .
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti
határidõre a gyommentesítési kötelezettségüknek
tegyenek e leget, hiszen a parlagfû mentesség
mindannyiunk közös érdeke, nem beszélve arról,
hogy gyors intézkedéssel mentesülhetnek a
kötelezõ határozat és bírság, közérdekû védekezés
költségének megfizetési kötelezettsége alól.

Dr. Lakos Roland
polgármester

FELHÍVÁS
parlagfû elleni védekezésre

A tüdõszûrés a felnõtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szûrõvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal ingyenes.
A 14-18 év között gyermekek szûrése ingyenes, de beutaló és
szülõi beleegyezõ nyilatkozat szükséges. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700.- Ft,
mely az OEP által országosan elrendelt összeg.

A VIZSGÁLAT DÍJA CSEKKEN ELÕRE IS FIZETHETÕ - a
befizetéshez szükséges csekk a polgármesteri hivatal

titkárságán ügyfélfogadási idõben átvehetõ.

TÛZGYÚJTÁS ÉS ÉGETÉS
    Külterüle ten  égetést csak engedéllyel lehet

végezni, az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet szerint,
azaz a tûzvédelmi hatóság engedélyét be kell
szerezni.

     Az engedély kérelmet legalább 10 nappal a
ter vezett égetés elõtt kell beadni a
Katasztrófavédelem tûzoltó szakhatóságához
(Nyomtatvány a hivatalban, ill.  a honlapon
megtalálható: Aktuális/Közlemények-felhívások
menüponton belül).
Belt erü let en  történõ tûzgyújtás és égetés
ünnepnap kivételével, hétfõn és pénteken 08-18
óra, szombaton 08-12 óra között, a tûzgyújtási
szabályok szigorú betartása mellett, alkalmanként
max. 2 órán keresztül végezhetõ.

Tóth János
jegyzõ

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve
sok más tüdõbetegség idõben történõ felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát,
TAJ-kártyáját, illetve –ha van– az elõzõ évi tüdõszûrõ igazolást.

KÖSZÖNJÜK...

Dr. Lakos Roland
   polgármester

... FOKTI TIBORNAK,
hogy a külerületi lomtalanítás
lebonyolításához bil lentõs
pótkocsiját ingyenesen és ismét
az önkormányzat rendelkezésére
bocsátotta.
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 HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNÕ ELHELYEZÉSE

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területéhez
tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. A
hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit
Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját
igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna +
ÁFA áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + ÁFA ár
besorolás alá tartozik.

TILOS a hulladéklerakón veszélyes hulladék, továbbá a fenti táblázatban említett hulladéktípusoktól eltérõ hulladékok
elhelyezése, például: autógumi, elektronikai háztartási hulladék, hullámpala, stb.
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TISZTELT BELTERÜLETI INGATLANTULAJDONOSOK!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok
gyûjtésérõl. Együttmûködésüket ezúton is köszönjük!

Gyûjtési idõszak: egész évben KÉTHETENTE, HÉTFÕI napokon.

A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyûjtésére szolgáló,
sárga színû, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítõs, boros, pezsgõs) gyûjtése kiöblítve, az üveg gyûjtõpont(ok)on
történik! (Hantháza, Petõfi u., Wass Albert u. – Szabadság u. sarok, Zöldhalom)

Gyûjtési idõszak: egész évben HAVONTA egy alkalommal, HÉTFÕI napokon.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft.
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színû lebomló mûanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze
ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyezõ módon.
A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színû, emblémás) biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása
ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetõje nevére. A zsák átvételéhez
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával
megegyezõ: 441 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ (NHKV) Zrt. által
kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségû
megvásárolt zsák helyezhetõ ki.

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz
menõ rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási idõben)
igényelhetõ.

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS

 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT és ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
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(06-70) 360-8034
csemoikonyvtar       indamail.hu@EZ AZ ÖN

HIRDETÉSÉNEK HELYE! hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

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

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

Ha a csemõi könyvtárban nem találja,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL

(akár díjmentesen is) kikölcsönözheti
helyben a keresett könyvet.

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

(06- 70) 360-8034

semmibõl VALAMIT
kézmûves délelõttök gyermekeknek

a Községi Könyvtárban

MÁJUS 12-én,
szombat on 10.00 - 11.30 óráig.

MÁJUS 19-én,
szombaton 10.00 - 11.30 óráig.
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!

BESZÉLGETÉS
A CSEMÕI KISVASÚTRÓL

2018. június 29-én,
pénteken 20-22 óráig.

Helyszín:
a Helytörténeti Gyûjtemény udvara

A rendezvény ideje alatt megtekinthetõ
a Helytörténeti Gyûjtemény és Orisek
Ferenc szoborfaragó, Népmûvészet
Mestere állandó kiállítása.

A programokra, amelyek látogatása
ingyenes szeretettel várja Önt a Csemõi
Helytörténeti Gyûjtemény és a Csemõ
Községi Könyvtár és Közösségi Színtér!

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓJA:
CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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A ZÖLDHALMI TÁJHÁZ UDVARÁN,
a nagy diófa árnyékában
várunk mindenkit szeretettel
a nyári hónapokban egy kis
beszélgetésre - élõzenés alá-
festéssel.

Az idei esték idõpontjai:

2018. JÚNIUS 23,
2018. JÚLIUS 28,

2018. SZEPTEMBER 1.

Rossz idõ esetén a rogram
elmarad, esõnap nincs.

Az idei évben is folytattuk a  hulladékgyűjtési társadalmi munkát!

Október hónapban újra MI SZEDJÜK!
Dr. Lakos Roland
   polgármester

MI SZEDTÜK!
a szemetet!“Csemõi

NYÁRI ESTÉK”

2018-ban is folytatódik a

programsorozat

ÚJ HELYSZÍNEN

mindig friss hírek, információk

 www.csemo.hu

 www.facebook.com/
csemo.hu/

Április hónapban a külterület  4 helyszínén vártuk az önkénteseket! A
szemétgyűjtési akció során több, mint 200 zsák szemetet gyűjtött a
csapat.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek az önkéntes
munkában, bármilyen formában támogatták a környezetszépítési
kezdeményezést:

Bába Jánosné
Belányi Arnold
Bene Dávid
Beniczki Dominik
Beniczki Zoltánné
Berek Karolina
Bíró Bence
Bíró Bianka
Bíró Gábor
Bódi Amanda
Bothó Zsolt
Bögös István
Czakó Attila
Czakó Ibolya
Czine Ádám
Czine Dávid
Csorba-Nagy Zsanett
Csubra Andrea
Dani Adrienn
Dávid Attila
Dobi László
Dobóczi Anikó
Dobos Vivien
Drabant Miklós
Drabantné Bognár Éva
Erdélyi Krisztina
Farkas Zoltán
Farkasné Kiss Andrea
Fazekas Erzsébet
Flórián Vivien
Geresd Gyöngyi
Gyenge Margaréta
Győri Edit
Gyura Mihályné
Gyura Norbert
Határ Cintia
Határ Roland
Határ Rolandné
Horváth Dominik
Hörömpő Csaba
Hörömpő László András
ifj. Puskel Pál
Kalmár Tiborné

Károly László
Károlyi József
Károlyi Mihály
Károlyi Mihályné
Károlyi Roland
Katona Bence
Katona Henrietta
Katona Noémi
Kenyó Gábor
Kis Bernadett
Kis Mónika
Kis Szilvia
Kiss Dávid
Kiss Roland
Kovács Tamás
Kövesdi Vanessza
Lakatos Adrienn
Lakatos Tamás
Lakos Valter
László Dávid
Lendérné Godó Márta
Lengyel Éva
Mártha Roland
Meleg Alex
Mészáros Bálint
Mézes Ferencné
Mikus Istvánné
Mikus László
Mikus Sándor
Milus Milán
Milus Sándor
Módra Zalán
Mondi Istvánné
Mondi Réka
Nagy Bence
Nagy Leila
Nagy Leila Vanda
Németh Angéla
Pákozdi Lászlóné
Pálinkás László
Pálinkás Viktória
Pálinkásné Nyíri Brigitta
Panghy Barnabás

Pap Józsefné
Papp Andrea
Papp Emma
Papp Ildikó
Papp Zsoltné
Pelényi János
Pelényi Jánosné
Purgyik Pál
Puskel Alexandra
Puskel Milán
Puskel Pál
Radics Alex
Radics Bálint
Radics József
Radics Laura
Radics Melissza
Sáfár Adrienn
Sáfár Józsefné
Sebők Bernadett
Soós Adél
Soós László János
Szabó Cintia Valéria
Szalisznyó Patrik
Székely István
Székely Istvánné
Szigeti Ferenc
Szigeti Ferencné
Szkulineczné Lassú Judit
Szunyog Mercédesz
Szunyog Tamara
Szücs Mária
Talapka Tiborné
Tóth Eliza
Törőcsikné Dobos Mária
Turcsán István
Turza Márk Roland
Varga Ádám
Varga Zsolt András
Vas Tiborné
Vincze József
Virág Tibor
Wubs William

Óriási öröm, hogy az idei évben nagyon sok iskolás vett részt a
gyűjtésben, többen közülük minden helyszínen jelen voltak!
Külön köszönöm Vas Tiborné szervező munkáját.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Adlerné Boldog Katalin
Ráczné Székely Rózsa

                                                              tanítók

Csengõszó

HOGYAN LESZ A TISZA
VIZÉBÕL IVÓVÍZ

Tisztelt Szülõk, Kedves Diákok!

Strázsi Ferenc Csaba
5. b. osztályos tanuló

A Víz Vi lágnapja és a Föld Napja alkalmából
üzemlátogatáson voltunk Szolnokon a Víz- és
csatornamûveknél. Minden felsõs osztályból néhány
tanuló vehetett részt ezen a programon, összesen 25-
en. Kalmár Tiborné Marika néni és Sárik Viktor tanár
bácsi kísért el bennünket. Csak úgy káprázott a
szemünk a nagy csövek, szivattyúk, víztárolók láttán.
Volt, amikor a mélyben voltunk a Tisza alatti csöveknél
17 méterre a felszíntõl és volt, amikor 10 méter magasan
a torony tetején. A tisztítóban különbözõ állomásokon
keresztül láthattuk a víz tisztításának folyamatát. A
Tisza vize az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz
elõállításáig 13 órát tartózkodik a komplexumban.
Csodálatos, hogy egy Vízmû képes ellátni nyolc
települést tiszta ivóvízzel. Szeretnénk máskor is ilyen
érdekes programokon részt venni!

Ismét papírgyûjtés lesz az iskolában május 7-11-ig
(hétfõtõl-péntekig), reggelenként 7 órától a tanítás
kezdetéig.
Aki késõbb tudja csak hozni a papírokat, elõtte
meg kell beszélnie Csipkó Tibi bácsival.

     Kalmár Tiborné
            szervezõ

Iskolánk is csatlakozott a Föld Napja keretében
megszervezett szemétszedési akcióhoz. 4-8.
osztályos tanulókat vontunk be ebbe a programba.
Az 50 feletti létszámmal nagyon elégedettek
vagyunk, a gyerekek lelkesek voltak. A
pedagógusok közül besegített nekem a munkába
Szunyog Mercédesz és Lengyel Éva kolléganõim.
Nagyon sok zsákot töltöttünk meg szeméttel,
ugyanis sokan úgy gondolják, hogy a dûlõutak
mellett nagyon jó helye van a flakonoknak,
üvegeknek, fémdobozoknak és még sok
mindennek.
Kellemesen elfáradva, és a sok zsák láttán
elégedetten fejeztük be a munkát. Köszönjük a
finom ebédet, süteményt a szervezõknek. Õsszel
is ott leszünk!!!

 “MI SZEDJÜK”

     Kalmár Tiborné

Iskolacsalogató programunk következõ foglalkozását
április 7-én, szombaton tartottuk.
Ezen a napon vártuk a leendõ iskolásokat szüleikkel
együtt. Míg a gyerekekkel iskolást játszottunk, addig
a felnõttek bejárták az iskolát és a felmerülõ
kérdéseikre választ kaphattak. Családias hangulatú
délelõttöt töltöttünk el, ahol ismerkedhettünk
egymással. Fontosnak tartjuk, hogy iskolakezdés elõtt
sokféle tevékenység közben megfigyelhessük a
gyerekeket. Nekik is jó, ha szeptemberben ismerõs
környezetbe jöhetnek és ismerõsként köszönthetjük
egymást.
Szeretnénk megköszönni annak a néhány szülõnek,
aki megtisztelte a tanító néniket és belátogatott
iskolánkba.
A Csengõszó program utolsó foglalkozására április
11-én délelõtt került sor, melynek témája az idõ volt.
Az ovisokat egy tanteremben fogadtuk, amelyben
számítógép és projektor is van, így a bemelegítõ
mondókát, a hét napjait és a hónapok neveit videón
megnézhettük. Viszont nem csak szórakozással telt
az idõ, mert izgalmas feladatok is várták a kicsiket.
Elõször képeket kellett idõrendbe rendezniük, majd
a hét napjait állították sorba színes papírcsíkok
segítségével. Az utolsó feladat pedig ugrándozással
telt. 4 hullahopp karika jelképezte a négy évszakot.
Ezekbe ugrálva sorolták a gyerekek az évszakok neveit
helyes sorrendben. A „tanóra” gyorsan eltelt, így
hamar el kellett búcsúznunk a leendõ elsõsöktõl.

Remélem mindannyian jól érezték magukat!
Köszönjük Illés Szilvia pedagógiai asszisztens
segítségét!
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse,

szavalóverseny szervezõ

Ilyen a jazz...

Sáfár Adrienn és Szunyog Tamara
7.b. osztályos tanulók

FELSÕS SZAVALÓVERSENY

Az Ifjúsági Filharmóniai bérlet harmadik
elõadásán vehettünk részt öten 2018.
április 11-én Cegléden, a Kossuth
Mûvelõdési Központ színháztermében.
Különleges zenei élményben volt részünk,
hiszen a jazz mûfajával ismerkedhettünk
ezen a délutánon.

 Mózes Tamara és zenésztársa elõadásában
jazz, sanzon, rögtönzött és komponált
darabok szólaltak meg. Megismerked-
hettünk a keytar nevû hangszerrel, a
billentyûs zongorával. Nem maradt el az
együtt éneklés sem, a Kis kece lányom
kezdetû dalt jazz stílusban dolgoztuk fel
közösen.

Április 9-tõl 13-ig az országos Digitális
témahét programhoz csatlakozott az
iskolánk is. Ezen a héten a médiaerõszak volt
a téma. A tanulók nagy része felnõtteknek
szóló mûsorokat is néz, illetve játszik az
interneten. Ezeknek a diákoknak egy része
a társain keresztül dolgozza fel (sokszor
durván) az agresszivitást. 
Az órákon felismerték és elismerték, hogy
milyen tartalmak hasznosak és milyenek
károsak, nem véletlenül jelenti azt a 12-es
karika például :  megtekintése felnõtt
felügyelet mellett ajánlott. Ugyanis nem várt
reakciót válthat ki azokból, akik nem értik
még teljesen az adott programot, mûsort,
mint akiknek a szülõk elmagyarázzák, vagy
válaszolnak a kérdéseikre.
Ezt a témát, vagy akár az egész témahetet
otthonra is ajánlom minden család figyel-
mébe.

            (Táboriné Ungvári Éva)

2018. április 24-én rendeztük az immár hagyományossá
vált szavalóversenyünket. A metódus az, hogy a
tanítványok hetekkel az esemény elõtt megkezdik a
feladatra hangolódást.  A verseket maguk választják,
kinek-kinek az ízlésének, személyiségének megfelelõen,
tanári segítséggel.
Büszkeséggel tölt el, hogy az idei tanévben nagyon
sokan megmérettették magukat, a 8 felsõs osztályból,
összesen  44-en.

„Te jól tudod, a költõ sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,

a fényt, amelytõl világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”

/József Attila/

A gyerekek felkészültek voltak, izgatottak és lelkesek.
Nehéz dolga volt a zsûrinek!
A múltat a jelennel õk kötötték össze a jubileum jegyében.
Zsûri elnök: Kaptás Sándor nyugalmazott igazgató
helyettes, további zsûri tagok: Szlávik Katalin  volt
iskolaigazgatónk, Bartha Alajosné nyugalmazott
polgármester, Horváth Ferencné volt SZMK elnök, Arató
Istvánné jelenlegi intézményvezetõnk.
A repertoár gazdag és színes volt, kikötés volt, hogy az
alkotó magyar legyen. Hol jókat nevettünk a humoros
verseken, hol elgondolkodtunk, hol meghatódtunk a
költemények üzenetein. Egy biztos: mindannyiunk
számára élmény volt ott lenni!
Az 5-6. évfolyamon megosztott  I. lett Bánóczki Péter
és Bánóczki Tamás (6.b). II. lett Beniczki Dominik
(5.a), megosztott III. Strázsi Ferenc (5.b) és Németh
Angéla (6.b).
A 7-8.évfolyamon megosztott I. lett: Lakatos László
(8.a) és Strázsi László (7.c), II. lett Bezzeg Cintia
(7.c), megosztott III. Kiss Henrietta (7.c) és Payerich
Abigél (7.c). Közönség díjas: Hörömpõ Bianka 5.b
osztályos tanuló. Felkészítõ tanárok:Szûcsné Major
Györgyi, Monori Adrienn, Förhéczné Bartha Melinda.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a lelkiismeretes munkát,
a jó hangulatú délutánt.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

         Kovács Krisztina

NYÍLT NAP a
Toldy Ferenc Kórházban

Ezúton is értesítjük a Tisztelt Szülõket, az étkezési térítési díjak befizetése
a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehetséges minden héten kedden:
8-12 óra között, és csütörtökön: 13-16 óra között.

Étkezési térítési díjak befizetése 2018-ban

Ügyintézõ: Királyné Anita, telefon: (06-53) 392-001

Monori Adrienn

2018. április 25-én Kalmár Tiborné, Kovács
Krisztina és Monori Adrienn pedagógusok
szervezésében érzékenyítõ foglalkozást
tartottunk iskolánkban.  A gyerekek a
látássérültek - vakok és gyengén látók - életével,
mindennapjaival ismerkedhettek meg. Volt
filmvetítés, izgalmas csoportmunka és játékos
gyakorlati feladatok.

2018.04.05-én megrendezésre került az elsõ nyílt
nap a Ceglédi Korházban. Iskolánkat 7 tanuló
képviselte. Az iskolából most azok a diákok jöhettek,
akik elsõsegély versenyre jelentkeztek, de volt olyan,
aki a pályaválasztás miatt regisztrált és csatlakozott
a Csemõi csapathoz.
A rendezvény 13:00-kor kezdõdött az aulában,
majd az elõadó teremben hallgatunk meg három
rövid elõadást. A csapatok leosztása után
megkezdõdött a helyszínek látogatása.
A gyerekek bemehettek a röntgenbe és egy zárt
dobozban elhelyezett tárgyról röntgenfelvételt
készíthettek, majd a kép segítségével ki kellett
találni doboz tartalmát.
Megtanultuk és kipróbáltuk, hogy kell a mûtétek
elõtt bemosakodni és milyen szabályai vannak.
Miután mindenki megmosta megfelelõen a kezét
egy fekete doboz segítségével megnézhettük jól
fertõtlenítettük-e a kezünket.
Mérhettek vérnyomást, EKG készíthettek, vércukor
ellenõrzést, különféle eszközöket mutattak meg,
ágyat is húztak.
A babamentésrõl is szó volt. Megmutatták, hogy a
koraszülött gyermekeket milyen inkubátorba
helyezik el, hogy férnek hozzá, miért fontos a
csecsemõnek. Az intenzív osztályon az újraélesztést
tanulhatták meg és próbálták ki.
A mûtõbe is bemehettünk, természetesen beöltözve
mûtõs ruhába, amit a végén megkaptunk. A
gyerekeknek ez már nem annyira tetszett, hiszen
tényleg sok mindent elmondtak és megmutattak,
amit nem mindenki bír. A bátrabbak egy doktornõ
segítségével a bõr összevarrását is megpróbálhatták
egy állati bõrön.
Összességében jól sikerült és a gyerekek olyan
területét is megismerhették az egészségügynek, amit
betegként, látogatóként nem tapasztalnak meg.
Sok érdekességet láthattak, hallhattak ezen a napon.
A helyszíneken a csapatokat pontozták és a legjobb
csapatot jutalmazták, de kis apróságot és egy
oklevelet is kaptak a résztevõk. Jól éreztük
magunkat, és ha a kórház a következõ alkalommal
is rendez nyílt napot már több tanulóval szeretnék
részt venni.

JÓ GYAKORLAT -
Betekintés a

látássérültek életébe

A délutáni foglalkozáson jelen volt a Cegléd és
Térsége Látássérültjeinek Egyesülete két
képviselõje, akik személyes élményeikrõl,
mindennapi életükrõl is meséltek. Az
egyesület tagjai évek óta részt vesznek
érzékenyítõ foglakozásainkon, segítõ
munkájukat ezúton is szeretnénk
megköszönni.
A tanulók megismerkedhettek a vakok és
gyengénlátók mindennapjait segítõ esz-
közökkel. Kipróbálhatták a Braille írógépet, a
beszélõ lázmérõt és vérnyomásmérõt, de
bekötött szemmel közlekedhettek fehér bottal
és játszhattak csörgõ labdával is.
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 (Sárik Viktor testnevelõ-edzõ)

A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

DOBD A
KOSÁRBA! Megemlékezés

 a Föld Napjáról

(Kalmár Tiborné osztályfõnök)

                                       (Kõházi Kis Gerzsonné)

Környezetünkre számtalan veszély leselkedik, melyekre felhívtuk iskolánk
tanulóinak figyelmét, az 5.a osztály vetítéssel és versekkel színesített
mûsorával. Nagy örömömre az osztályom minden tanulója részt vett és
ügyesen szerepelt a mûsorban.

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? - hangzik a
mozgalom egyik jelmondata. Nem szabad legyinteni és azt mondani:
“Á, mit számítok én, ha többiek úgysem tesznek semmit?” Igenis,
egyetlen ember is számít. Ha õ elkezdi gyûjteni a szemetet és
környezettudatosan kezd el élni, akkor talán egyre többen követik

példáját a környezetében.
B ízom benne , hogy
elgondolkodtató mûsorunk
megha l lga t ás a  ut án
tanítványaink fontosabbnak
tart ják környezetünk
védelmét.

Az idei elsõ Dobd a Kosárba verseny a
Hernád – Pusztavacs Általános Iskola
Tornatermében került megrendezésre,
amelyen iskolánk diákjai két különbözõ
helyezést értek el, mivel külön játszottak a
leányok és a fiúk. Elõbbinél 5, utóbbinál 6
intézmény csapata képviseltette magát e
rendezvényen. A fiúk utolsó – hatodik (6),
amíg a leányok ötödik (5) helyezést értek
el. Sajnos a Tornateremben lévõ padlózaton
a festések rendkívüli elkopása nem
kedvezett e játékstílus kellõ gyakorlásához
és elsajátításához. Azonban szeretném
kiemelni, hogy a csapat lelkesedése, a
mérkõzésekhez való hozzáállása ismételten
példaértékû volt.

Úgy gondolom, hogy versenyzõink kiválóan
kezelték a vereséget, és a gyõzelmet
egyaránt. Emellett a mérkõzéseken az
utolsó szekundumig bíztatták a pályán játszó
társaikat. Továbbra is hiszek és bízok a
csapat tagjaiban, hogy kellõ hozzáállással,
odafigyeléssel, valamint gyakorlással e
játékstílust magukévá tehetik, továbbá
hisszük, hogy a sok gyakorlás meghozza
jövõbeli gyümölcsét.
Összességében nagyon büszke vagyok a
csapatra!

Hajrá Csemõ!

      ASZTALITENISZ
 ÜGYESSÉGI VERSENY

A VII. Kecskés Sándor asztalitenisz
emlékverseny bevezetõjeként április 13-án rendeztük meg az

ügyességi versenyt az 1., 2., 3. osztályos tanulók részére.
Különbözõ ügyességi feladatokat kellett elvégezni, a 3.-ok
túlnyomórészt a pingpongasztalnál adogatógéppel bizonyították
rátermettségüket. Az állomásokon felsõ tagozatos tanulók
végeztették és pontozták a kihívásokat.
Az egyéni verseny jó hangulatban, izgalommal teli szurkolásokkal
zajlott. A tanulók hozzáállásán, ügyes-ségén jól lemérhetõ, hogy heti
egy alkalommal, a testnevelés órán
szakképzett edzõk: Fodor Árpád és
Gergye Zoltán segítik a felkészítést, Zoli
a verseny lebonyolításában is segítõ-
társam volt.
A verseny végén minden tanuló egy
emléklap és sportszelet tulajdonosa
lett.
A helyezettek oklevelet, pingponglabdát
kaptak, a 3. osztály I. helyezettje Joola
pingpongütõt is.

1. osztály:
I.  Nagy Kristóf 1/a.
II. Márton Balázs 1/a.
III. Rózsa Kiara 1/b.
2. osztály:
I. Szanda Dominik 2/a.
II. Dávid Nimród 2/a.
III. Tárnok Ferenc 2/a.
3. osztály:
I. Rafael Nóra 3/b.
II. Lakatos Rikárdó 3/b.
III. Kovács Botond 3/b.
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Erdélyi Krisztina
óvódavezetõ

Szent György napja az óvodában

Már hagyománnyá vált óvodánkban, hogy György
napján érdekes játékokkal várjuk óvodásainkon kívül
a szülõket és leendõ óvodásainkat is.

Az idei évben is a Szélkakas népi játszópark eszközeit
próbálhatták ki kicsik és nagyok. Emellett természetes
anyagokból kézmûves foglalkozásokkal készültek az
óvó nénik, valamint a Föld napjához kötõdõen is érdekes
játékok voltak.

Nagy örömünkre szolgált, hogy jöttek hozzánk
ismerkedni, mi több jól érezni magukat olyan gyerekek
is, akik még most nem, de jövõre minden bizonnyal már
otthonosan mozognak az óvodában. Jó érzéssel töltött
el, mikor láttam leendõ óvodásainkat anyukájuk,
apukájuk kezét elengedve barangolni az ovi udvarán.

A nap zárásaként került sor az idei nevelési év szelektív
hulladékgyûjtési versenyének az eredményhirdetésére.
Hatalmas mennyiségû hulladékot gyûjtöttek és hoztak
be ismét a szülõk, kollégák, amiért külön köszönet illeti
õket.
A verseny eredménye:

1. helyezett: Manó csoport
2. helyezett: Margaréta csoport
3. helyezett: Pillangó csoport
4. helyezett: Méhecske csoport
5. helyezett: Süni csoport
6. helyezett: Katica és Napraforgó csoport

Az óvoda honlapján megtekinthetõ, hogy melyik csoport,
hulladékonként mekkora mennyiségben gyûjtött.
www.ovoda.csemo.hu

Köszönetem szeretném kifejezni az önkormányzatnak,
hogy minden csoportot lehetõségünk volt értékes
ajándékokkal jutalmazni, Geresd Gyöngyi óvónõnek, aki
az év során bonyolította a hulladékgyûjtést, minden
kolléganõmnek, aki részt vállalt a hulladékok
átvételében, válogatásában és nem utolsó sorban
Fekete Edinának és Oldal Krisztiánnak, akik minden
alkalommal segédkeznek a fémdobozok elszállításában.

A gyõztes csoportnak a kirándulását támogatjuk 100.000
Ft értékben. Érezzék jól magukat!

Jövõre a verseny újraindul!!!! Hajrá!!!!
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         Erdélyi Krisztina
             óvodavezetõ

Szakmai Napok az
Óvodánkban

Az idei
nevelési évben,

második alkalommal
kerültek megrendezésre

pedagógiai napok óvodánkban. Az
Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási

Központja 2018. április 16. és április 27. között
rendezte meg a Tavaszi Pedagógiai Napok
rendezvénysorozatát.
Mi két alkalommal vártuk a hozzánk látogató
pedagógus kollégákat.

Április 17-én az õsszel nagy szakmai sikert
aratott Erdei tábor 1. címû jó gyakorlatunk
folytatása történt. Akkor az óvoda épületében
tartottuk bemutatónkat, inkább a tábor elméleti
témáiból, most viszont az erdõ volt a fõ
helyszín. Az egykori vadászház volt a túra
kiindulópontja, ahonnan kezdetét vette annak
a bemutatása, hogy óvónõink közel 10 éve
milyen programokat kínálnak a minden nyáron
megrendezésre kerülõ erdei táborban
óvodásainknak. Pákozdi Lászlóné, Csipkóné
Lengyel Szilvia és Geresd Gyöngyi
óvodapedagógusok a környezeti nevelés iránti
elhivatottságuknak köszönhetõen széleskörû
gyakorlati tapasztalatokkal telítették meg a
vendégek ajándékba kapott tarisznyáját.

Április 18-án a szakmai nap helyszíne a
Napraforgó csoport volt, a fõszerep pedig a
zenei nevelésé. Kis Napraforgóink bemutatták
hangszeres tudásukat, jól fejlett
ritmusérzéküket, mozgáskoordinációjukat és
kottaolvasási ismereteiket. Mindezt a tudást
hosszas, kitartó szakmai munka elõzte meg.
Almási Attiláné óvónõ az óvodai zenei nevelés
kiváló szakértõje, mûvelõje, aki bemutató
foglalkozásával módszertani mintát nyújtott a
hozzánk látogató óvónõknek.

Hálás szívvel mondok köszönetet
kolléganõimnek, akik ismételten magas szintû
szaktudásukról tettek tanúbizonyságot.
Köszönöm Editnek, Szilvinek, Gyöngyinek és
Katinak, hogy újra öregbítették óvodánk
hírnevét.
Köszönetet mondok továbbá a csemõi
vadászoknak és a Csemõi Konyha Bt.-nek, akik
az erdei táborba látogatók megvendégelésében
segítettek, valamint minden óvodai dolgozónak,
hiszen egy-egy ilyen jeles napon mindannyiunk
odaadó munkájára szükség van.
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TISZTELT
KUTYATARTÓK!

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

  VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁS

 A külterületi helyszíneken nem lesz
szervezett oltás, de az „Eb óvó”
állatorvosi rendelõben  (Petõfi u. 1.)
állok rendelkezésükre.

Az oltás - 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.

Egész évre folyamatosan akció:
legalább 4 kutya oltatása esetén
(szomszédok, családok esetén is
érvényes) kiszállási díj nem kerül
felszámításra.

Az oltás díjai változatlanok:
       - kutya      4500 Ft
       - macska       3500 Ft
       - oltási könyv        500 Ft
       - féregtelenítés     200 Ft/10 kg
       - chip beültetése  3500 Ft.

Kérek minden kutyatulajdonost,
hogy az oltási könyvben ellenõrizze
állatának oltottságát! A központi
nyilvántartás szerint 2017-ben sok
kutya maradt oltatlan!
Az adatbázisban rögzített oltásokat
az ellenõrzõ hatóság is látja, ezért
fontos a határidõk megtartása.
Egyszerûbb, hasznosabb és olcsóbb
az oltást idõben beadatni, mint a
büntetés kiszabását követõen.

Tavasszal célszerû a kutyák szûrése
szívférgességre, kérem,
gondoljanak erre is, egyre gyakoribb
ez a súlyos bántalom.
Amennyiben a rendelõben a
veszettség oltással egy idõben külsõ
élõsködõk ellen cseppet, vagy
nyakörvet vásárol, a mikroszkópos
szûrést ingyen elvégzem.
A speciális teszt is kérhetõ, ennek
díja: 4500 Ft.

TURUL
ÍJÁSZ

Egyesület

Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését!

Gyakorlásra biztosítottak a feltételek
(a csapat rendelkezik az íjászat

gyakorlásához íjakkal és vesszõkkel).

Érd: GÁSPÁR JÁNOS elnök
(06-30) 419-8622

Íjászati lehetõség minden kedves
érdeklõdõnek vasárnaponként
du. 16:00-tól 18:00-ig a csemõi

Vadászháznál.

2018.04.28-án egyesületünk
részt vett a ceglédbercel i
Hagyományõrzõ Í jászverse-
nyen, ahol következõ eredmé-
nyek születtek:

Gyerek kategóriában:
Virág Tibor Ákos IV. helyezett
Huszár Levente I. helyezett

Felnõtt kategóriában:
Decsi Sándor II. helyezett
Kiss György V. helyezett

A versenyen részt vevõk jó
hangulattal és sok tapasztalattal
tértek haza.

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

(06-70) 36 47 386
Gáspár Vivien

(06-30) 47 97 307

Kyokushinkai Karate
Sei jin Sportegyesület

Versenyzõink a tavaszi szezonban is
bizonyították rátermettségüket:
03.31-én a Kyokushon Karate Országos
Diákolimpia Döntõjében Rafael Nóra I.,
Rafael Ádám I., Dankó Gabriella I.,
Khirer Alex I. és Hegedûs Dorina II.
helyezett lett.
04.14-én, a Veszprémi Diákolimpián
Rafael Nóra II. és Rafael Ádám szintén
II. helyezettet ért el.
04.28-án Vácrátóton is éremesõ volt a
csapatunknak hiszen Dankó Gabriella
I., Hegedûs Dorina I., Khirer Alex I.,
Török Zoltán II., Végh Roland II. és
Rafael Ádám szintén II. helyezett volt.

Minden érdeklõdõt, régi és új tagokat is
szeretettel várunk edzéseinken az alábbi
idõpontokban:
Kedd 16:30-18:30
Csütörtök: igény szerint

Lehetõség van crossfit jellegû edzésen is
részt venni, ahol nincs küzdelem, és itt az
erõ,-állóképesség fejlesztés és kondíció
növelés a cél.
Szombat 15:00

Folyamatos jelentkezési lehetõség!
Vendég edzések, versenyek kitartás

szerint!
Helyszín: Csemõi piactéren levõ üzlet

helyiség feletti edzõterem
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7. KECSKÉS SÁNDOR
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY

Zöldhalomban, betonút mellett 3913 nm területen, 85
nm lakóház, melléképületekkel, garázzsal, rendezett
udvarral, teljesen bekerítve.

Az ingatlan összkomfortos: villany, két fúrott
kút, kiépített gáz és vegyes fûtési rendszer.

Érd: (06-20) 220-1626
Irányár:   11.900.000.-Ft.
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V. UTASI TIBOR MEGHÍVÁSOS

Az egykori rendõr kolléga és sporttársra emlékezve egész nap pattog a
labda a csemõi Sportcentrumban.

Szerettel várjuk az érdeklõdõket, szurkolókat
 2018. május 12-én, szombaton 9.00 órától a szabad kategória

(köztük CSEMÕ és a TIBIKER csapata) és
15.00 órától a senior kategória (köztük CSEMÕ) csapatainak

mérkõzéseire.
A torna fõvédnöke: Török Csaba r. ezredes,
                             a Ceglédi Rendõrkapitányság vezetõje

LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA

Jöjjenek minél többen szurkolni Csemõ csapatainak!

 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  (06 30) 275 7573

Gáspár Vivien  (06 30) 479 7307

A tavaszi szezonban,
március 7-én ellátogatott
hozzánk Szel lõ Imre a WBO cir-
kálósúlyú interkontinentális bajnoka,
akinek 19 gyõzelem van a háta
mögött. Az edzés remek hangulatban
telt el.

2018.03.27. és 30. között Tatán került
megrendezésre az országos szintû
Utánpótlás Magyar kupa, ahol 68
egyesület közel 420 versenyzõje indult
és ahol csapatunk tagjai közül Nagy
Barbara is megmérethette magát, ahol
II. helyezett lett.

7. alkalommal sikeresen rendezte meg a
Sportegyesület asztalitenisz szakosztálya a Kecskés
Sándor emlékversenyt. A versenyen nagyon sokan
vettek részt. A Ladányi Mihály Általános Iskolából
42 tanuló, valamint 25 felnõtt.
Eredmények:
Alsós lány:

I. Rafael Nóra 3. b oszt
II. Szabó Cintia 4. a
III. Petrovics Melitta 3. a
IV. Belányi Alexandra 3. a
V. Lakatos Jázmin 3. b

Alsós fiú:
I. Kovács Botond 3. b
II. Lakatos Rikárdó 3. b
III. Károly László 4. b
IV. Makai Milán 3. a
V. Dancs Levente 3. b

Felsõs lány:
I. Diós Vanessza 8. a
II. Veres Bernadett 8. a
III. Kövesdi Vanessza 5. a
IV. Nagy Leila 7. c
V. Dudás Éva 7. a

Felsõs fiú
I. Bognár József 8. b
II. Mészáros Bálint 7.c
III. Bene Dávid 6.b
IV. Danó Elek 8. a
V. Bene Viktor 8. b

Nõi:
I. Palotainé Pozsár Marianna
II. Tari Tivadarné
III. Siska Gyuláné
IV. Bene Diána
V. Dengi Ferencné

Férfi:
I. Pintér Nándor
II. Dr Dervaderics Csaba
III. Szász András
IV. Kiss György

Vigaszág:
I. Cs. Nagy Gyula
II. Molnár József
III. Szabó Tibor

Páros:
I. Bíró Ferenc - Pintér Nándor
II. Molnár József - Kiss György
III. Váradi Gyula – Szász András
Cs. Nagy Gyula – Jakab Tamás
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FAKAN GÁBOR

(06-20) 973-9604

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

felújítás, új házak szerelése.

FAKAN GÁBOR
(06-20) 973-9604

Dr. Bartha Klára
ügyvéd

Vágysz egy új rucira,
gyere be a Tündi turiba.

Idõ 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.

TÜNDI TURI

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

H-P: 8.00-16.00
             Szo: 8.00-12.00

ÓRIÁSI
AKCIÓK!

függöny, ágynemû,
lakástextil

  Horváthné Tündi
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7Vezér büfé továbbra is várja a
reggelizni vágyókat új helyszínen

az ÉTTEREMBEN!
Hétfő-pentek 6:00-10:00

Étterem nyitva tartása
Pentek-vasárnap 13:00-21:00
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· Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne vásárolni,
eladni, ajándékozni vagy bérelni,

· Termõföldet, tanyát vagy egyéb mezõgazdasági rendeltetésû
ingatlant szeretne venni, eladni, ajándékozni illetve ezekre
bérleti vagy haszonbérleti szerzõdést kötni,

· Tartási vagy gondozási szerzõdést kíván kötni,
· Céget akar alapítani vagy a meglévõt módosítani illetve

megszüntetni (végelszámolás, csõdeljárás), valamint céggel
kapcsolatos általános jogi tanácsadásra van szüksége,

· Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne okiratba
foglaltatni,

· Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyermekelhelyezési,
szülõi 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

Mobil: (06-30) 299-9012

E-mail: drbarthaklara@gmail.com

Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25.

ügyfélfogadás: elõzetes idõpont egyeztetéssel

VILLANYSZERELÉS: (06-30) 416-1684

Legyen új létesítmény, felújítás, bõvítés, kérjen
ingyenes felmérést és  árajánlatot!
20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

pólók, topok
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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

FAVÁGÁS

Kosaras  autó  BÉRELHETÕ!

(06-30) 333-5086

Veszélyes,
szûk helyen lévõ,

nem dönthetõ fák gallyazása.

Csemõ, Petõfi Sándor u. 1.Csemõ, Petõfi Sándor u. 1.

Kis Piroska

 ALKALMI MUNKÁT
KERESEK

Kerti munkát,  takarítást,
gyümölcsszedést, fûnyírást,
gyerek felügyeletet, ebédhordást,
bevásárlást és más házimunkát
vállalok.
Telefon: 06-70-500-4436

Mucsi András

Veszélyes fák kivágása,
lebontása, darabolása

alpin technológiával is.

Fenyõfák, tuják kivágását,
visszavágását válllalom.

az önkormányzattal
szerzõdött partnerSZENNYVÍZ

SZÁLLÍTÁS
Combos Bt.Combos Bt.
Tel: 53- 707-050

 (06-30) 635-3018

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

e-mail: tarczali3@invitel.hu

FAVÁGÁS
(06-30) 340-5032
(06-20) 535-0735



         XXVIII. évfolyam 5. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2018. május
2 4

Csemői  Hí rmondó *  A köz ségi  Önkormányzat ingyenes hav i lapja  *  HU ISSN 2062-4514 *
2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1. * Tel.: 53/392-001 * www.csemo.hu * csemoikonyvtar@indamail.hu *
Megjelenik 1550 példányban * Lapzárta: minden hónap 1-én. Kiadja: Csemő Község Önkormányzata *
Szerkesztő: Vas Tiborné (06-70) 360-8034 * Nyomtatás: APÁTI NYOMDA, Cegléd

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 -1600-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: 8.00 – 10.00 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!

Iskolavédõnõi fogadóóra:
 szerda: 13.00 – 15.00 Központ


