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XXVII. évfolyam 10. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2017. október

CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a FIDESZ CSEMÕI SZERVEZETE
meghívja Önt és családját

AZ 1956-OS OKTÓBERI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
61. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL rendezendõ

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE,
56’-os EMLÉKMÛ AVATÁSRA ÉS KOSZORÚZÁSRA.

Idõpont: 2017. október 23. 15.30 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme, valamint elõkertje

TISZTELET A
HÕSÖKNEK!
TISZTELET A
HÕSÖKNEK!

* HIMNUSZ
* Köszöntõt mond: Dr. Lakos Roland polgármester
* Ünnepi beszédet mond: NOVÁK KATALIN
család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár,
nemzetközi ügyekért felelõs államtitkár
* „HOLTIG A HÛSÉGTÕL NEM SZABADULSZ…” EMLÉKEZÉS
56-ra címmel ünnepi mûsor: a Békéscsabai Jókai Színház mûvészeinek
ZENÉS – IRODALMI ELÕADÁSA
* SZAVALAT
* 56’-OS EMLÉKMÛ MEGÁLDÁSA, AVATÁSA
A szobrot megáldja Szecsõdi Péter plébános
Áldást kér a jelenlévõkre és Csemõ polgáraira Ócsai Tibor református
lelkész
* KOSZORÚZÁS
Fuvolán közremûködik: Olgyay Dóra
* SZÓZAT

Emlékezzünk együtt!

Novák Katalin
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szeptemberben történt

KÉPES BESZÁMOLÓ
A SZÜRETI TRAKTOROS

FELVONULÁSRÓL
ÉS BÁLRÓL

Szüret i  bá l  2017.

A 2017. szeptember 9-én
megrendezett Szüreti Traktoros
Felvonulás és Bálra felajánlott
tombolatárgyakért a Csemõi Ladányi
Mihály Általános Iskola alapítványa
köszönetét fejezi ki az alábbi
személyeknek és szervezeteknek:

Aulich Gabriellának, Bíró Gábor és
családjának, Bögös Istvánnak, Budai
Mihálynénak, Gáspár Jánosnak,
Horváth Ferencnének, dr. Kárpáti
László, Koncz Ferenc és családjának,
Koloska Bt-nek, Kovács Mónikának,
Kovácsné Túri Krisztinának, Kõházi
Kis Gerzsonné és családjának,
Kopáné Major Mariannának, dr.
Lakatosné Bakonyi Katalinnak,
Marosi Mihálynak (Marosi Faiskola),
Monori Adriennek, Nagy Ilonának,
Orosz Jánosnénak, Oszlánczi Ferenc
és családjának, Palotás Pálinkaház-
nak, Péczeli Dórának, Sági
Ferencnek, Szokolainé Balogh
Katalinnak, Szûcs Ágnesnek, Vas
Tibornénak, 1.a, 1.b, 2.a, 4.a, 4.b,
5.b, 6.a, 6.b,7.a, 7.b, 7.c, 7.s, 8.a,
8.b osztályoknak. Valamint azoknak
a támogatóinknak, akik névtelenül
ajánlották fel a tombolatárgyakat.
Külön köszönet a Kleopátra
Ékszerüzlet Ötvösmûhelynek az
értékes fõdíjért.

A bevételt a 7. évfolyamos tanulók
erdélyi tanulmány-útjára fordítjuk.

Szunyog Mercédesz
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szeptemberben történt

KöszönJÜk
Adlerné Boldog Katalin
Arany János utca lakói
Árpád utca lakói
Bálint Attila
Balogh Sándor
Bartha Alajosné és családja
Barta Béla
Barta Béláné
Bartáné Verebes Tímea
Bata János
Bencsik József
Benke Józsefné
Bezzeg Szilvia
Blahut Lászlóné
Buzás Éva
Czeróczki Ivett
Csatangoló néptáncegyüttes
Csemõi Faluvédõ és Szépítõ Egyesület
Csemõi Gyöngyvirág Népdalkör
Csemõi Hagyományõrzõ Egyesület
Dávid Lajosné
Dr. Lakos Roland
Ecser Józsefné
Gazdag László
Gyõri Sándorné
Haranginé Bojer Ágota
Homok utca lakói
Huszár Sándor
id. Varga István
ifj. Csapó János és családja
ifj. Krnág János
ifj. Varga István
Illés Lászlóné
Ilyésné Bodor Erzsébet
Istvánfi Károly
Kemencei János
Képviselõ-testület tagjai
Kis Rozália
Koccintós néptáncegyüttes
Lendér József
Mucsányiné Horváth Mónika
Nagy Antalné
Nagy Erika
Piti Nikolett
Pólya Miklós
Pólyáné Cseh Judit
Rubos János
Szabó Éva
Szalisznyó Sándor
Szalóki Attila
Szlezák Lilla
Ungvári Imre
Ványi László
Vas Hajnalka
Vas Tiborné
Zöldhalmi Barátok Egyesülete

segítségét, közremûködését
 a Szüreti Bál sikeres

megrendezésében.
Szervezõk
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szeptemberben történt

CSALÁDI
SPORTNAP

X. Nagykõrösi Családi Motoros és Veterán Jármûvek Napja,
XIV. Jawa fesztivál

(ÚJRA) MOTORZÚGÁSTÓL VOLT HANGOS CSEMÕ

A Csemõi Palotás Sportegyesület szeptember 16-án nagyon jó
hangulatú családi sportnapot szervezett.

Közel 100-an vettek részt a rendezvényen.  A résztvevõk több
sportág közül választhattak, így volt: asztalitenisz, büntetõrúgó
verseny, íjászat, kosárlabda, labdarúgás, mediball, röplabda, sakk,
sorversenyek, ügyességi és tréfás versenyek.

A sportolás végén jó étvággyal fogyasztottuk el a babgulyást. Jövõre
is megrendezzük a sportnapot, és reméljük, még többen vesznek
rajta részt.

Abban a pillanatban elõjöttek a régi
érzések, amikor a motoros menet eleje
megérkezett a Templom térre…  A
semmivel össze nem téveszthetõ
motorhangok, a benzingõz elõhozta a
Jawa-fesztiválok hangulatát.

Azért kicsit furcsa volt, hogy a
program percre pontosan be volt
osztva, mert az idén „csak” látogatóba
jött a motoros és autós mezõny, lévén,
évek óta Nagykõrös ad otthont a
veterán motorok és autók
találkozójának.
Készültünk vendégváró falatokkal,
Jawa motorok kiállításával, zenei
programmal. Az idõjárás kegyes volt
hozzánk, ragyogó napsütés fogadta az
érdeklõdõket.

Köszönet Leitner Tanár Úrnak, hogy
egy bõ órára újra a veterán motorok
központjává varázsolhattuk Csemõt!

Pólya Miklósné
      SE elnök
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szeptemberben történt

KÖSZÖNTÖTTÜK A BAJNOKOT!

Szeptember 17-én, Petrik Tamásnak és Vicces nevû lovának köszönhetõen
 egy ország ismerhette meg CSEMÕ nevét, miután megnyerték a Nemzeti Vágtát!

Ünnepelni, köszönteni és köszönni gyûltünk össze 2017. szeptember 30-án a Hét
vezér téren.  A gyõztes nem egyedül érkezett: magával hozta díjnyertes lovát,

Viccest is, akit a gyermekek simogatással, a felnõttek pedig otthonról hozott ínyencségekkel:
almával és répával kényeztettek.

Az ünnepség során nem csupán Petrik Tamásnak szólt a taps: köszöntöttük Hrubos Borókát, aki a Kishuszár Vágtában,
Fantom nevû pónijával képviselte Csemõt és Majnár Anitát is, Tamás párját, aki oroszlánrészt vállalt Vicces
felkészítésében.

Az önkormányzat ajándékokkal készült, a civil szervezetek a vendéglátásból vették ki a részüket. Ezúton is köszönöm
az Iskoláért Alapítvány, a Gyermekünkért Alapítvány, a Csemõért Alapítvány, a Csemõi Gyöngyvirág Nyugdíjas
Egyesület, Varga Istvánné, Bögös István, Buzás Éva, Vas Jánosné, Csipkó Magdolna felajánlásait.

Dr. Lakos Roland
polgármester
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   CSEMÕ KÖZSÉG
   ÖNKORMÁNYZATA

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

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
hétfõtõl csütörtökig:

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

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA:
hétfõ: 9-11 óráig

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

TANYAGONDNOKSÁG:
Turcsán Isván:

(06- 30) 459-6443
Nagy László:

(06- 70) 360-7896
Szûcs Ferenc:

(06- 70) 360-7840
Oláh Attila:

(06- 70) 619- 5403

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Fogadóórák:

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

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

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

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

(éjjel-nappal hívható): 107

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
O KMÁNYIRODA

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

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

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
Csemõi Ki rendel tsége

a Csemõi Polgármesteri Hivatal épületében

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

a volt Raif feisen Bank épülete

Ülésezett
a Képviselõ-testület

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

Tóth János
 jegyzõ

Munkaterv szerint a Képviselõ-testület következõ ülését 2017. november
harmadik keddjén tartja. A napirendekrõl a www.csemo.hu/aktuális híreink

oldalon olvashat.

A Képviselõ-testület legutóbbi ülését, szeptember 27-én 14.00
órától tartotta, a Községháza Civiltermében.  A testület
határozatképes volt, mivel az ülés kezdetekor a testület,
valamennyi tagja jelen volt.
A testület döntéseit, valamennyi esetben egyhangúlag hozta.

A testület a polgármester javaslatára az ülés napirendjét elfogadta
és megkezdte munkáját.
Az 1. napirend során a polgármester írásban adott tájékoztatást
a nyári idõszak fontosabb eseményeirõl, a rendezvényekrõl, a
folyamatban lévõ pályázatokról, beruházásokról, a dûlõnév-táblák
kihelyezésérõl, a Virágos Magyarországért pályázat állásáról.
A 2. napirend keretében a Testület elfogadta Csemõ Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló rendelet
elõirányzat-módosítását.
A 3. napirend során a testület elfogadta az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésének I. félévi teljesítésérõl szóló tájékoztatót, a
Pénzügyi Bizottság elõzetes vizsgálata és egyetértése alapján.
A 4. napirend keretében a testület a rendezési terv módosítása
elõkészítéseként elfogadta a „Partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól” szóló rendeletet.
Az 5. napirend során a testület elfogadta az Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítását, melyre az államháztartás szakágazati rendjének
módosulása miatt került sor.
A 6. napirend keretében elfogadta a testület a Csemõi Nefelejcs
Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
A 7. napirend során a testület egyetértett Cegléd Város
Önkormányzata rendeletének módosításával, mely a Ceglédi
Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint
az ellátások térítési díjainak megállapításáról szól.
A 8. napirend keretében pályázatot írt ki a testület az „Elsõ
lakáshoz jutók támogatására”.
A 9. napirend során döntött a testület a „Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer” 2018. évi fordulójához történõ csatlakozásról.
A 10. EGYEBEK napirend során a testület döntött a Duna-Tiszaközi
Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásának
módosításáról, vételi ajánlatot adott az 506/1 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában, döntött a Nemzeti Vágtán gyõztes elismerésérõl
és köszöntésérõl. Szóba került még a szelektív szigetek helyzete,
valamint a temetõben kereszt és harang elhelyezése.

A polgármester az ülést 16.35-kor bezárta.
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Ülésezett
a Képviselõ-testületDR. LAKOS ROLAND

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

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

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

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

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

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

TURCSÁN ISTVÁN képviselõ
(06- 30) 459-6443

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK

KÉPVISELÕK
ELÉRHETÕSÉGEI

2017. ok tóber  19.  csütör tök,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2017. október 25 . szerda,
15.00-16.00 óra között a Vett úti
boltnál

2017. ok tóber 26 . csütör tök,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

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

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

2017.  október  18. szerda,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
Tájháznál

Dr. Lakos Roland
polgármester

A KÓBOR ÁLLATOK BEFOGÁSÁRÓL
Az egyik leggyakoribb problémát jelenti a településen kitett vagy szabadon
kóborló kutyák esete. Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény  szerint „A települési önkormányzat kötelezõ feladata a
település belterületén a kóbor állatok befogása.”
Ezt a feladatot ellátjuk, szerzõdésünk van a Menhely az Ál la tokért
Környezetvédelmi  és Állatvédelmi  Közhasznú Alapítvánnyal  (6000
Kecskemét, Petõfi S. u. 1/b.).  A belterületen gyakorlatilag a probléma megoldott.
A külterületre vonatkozóan nincs jogszabályi kötelezettsége, i l letve
felhata lmazása az önkormányzatnak a  kóbor ebek befogására  és
elszál lí tására.  Az e lmúlt idõszakban megszaporodott  beje lentések
azonban azt  mutat ják,  hogy i t t  sokka l  nagyobb igény lenne e
fe ladat  e l látására .

Az állatvédelmi törvény alapján azonban minden ebtartó (függetlenül attól,
hogy belterületen vagy külterületen él) köteles gondoskodni az állat megfelelõ
és biztonságos elhelyezésérõl, szakszerû gondozásáról, szökésének
megakadályozásáról. Köteles továbbá minden három hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni és chippel
megjelöltetni, valamint az önkormányzati ebnyilvántartásba bejelenteni!

Aki az állattartásra vonatkozó elõírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének
megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. A
bírság mértéke 30.000.- Ft-tól több millió Ft-ig terjedhet a szabályszegések
számától függõen. A bírság kiszabása mellett a jegyzõ az állatvédelemre,
valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az
állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
A szabálysértési törvény szerint „Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a.) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,

b.) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c.) szájkosár és póráz nélkül közfogalmú közlekedési eszközön szállítja,
d.) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy játszótérre

beenged, illetõleg bevisz, szabálysértést követ el.”
A szabálysértési eljárás lefolytatására a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi
Járási Hivatala jogosult.

Önkormányzatunk nem szabályozta rendeletben a kedvtelésbõl tartott állatok
(kutya, macska) tartásának szabályait és nem vezetett be ebrendészeti
hozzájárulást, azért, hogy ne növelje a lakosság terheit.

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még
védõoltással sem rendelkezõ – ebek veszélyt jelentenek mind az ember, mind
az állat egészségére, illetve a közlekedés biztonságára,  a vagyontárgyakra.
Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása, valamint a fenti
jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is felszólítunk minden
állattartót, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelõen tartsa ingatlanán
belül, kötelezõ mikrochippel és védõoltással való ellátásáról gondoskodjon,
illetve jelentse be az önkormányzati ebnyilvántartásba.

A kül terüle ten eset legesen mégis e lõforduló kóbor ebek
befogásában kutyacsapda biztosításáva l  próbálunk SEGÍTENI.
Amennyiben a  be je lentõ igényl i ,  a  Polgármester i  Hivata l
kutyacsapdáját kiszállíthatja az ingatlanára és ott  maximum 1 hétig
tarthat ja . Ha sikerül  a kóbor kutyát befogni ,  azt beszáll í thatja  a
Polgármester i  Hivata l  udvarába .  A hivata l  gondoskodni  fog a
befogot t  kutya  e lhe lyezésérõl .
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Dobóczi Anikó védõnõ

Lukács Mária és Hernádi Gábor:
Gábor József 2017.09.30.
Petõfi u.

Fakan Tímea és Fakan Zsolt:
Hanna Zsófia 2017.09.04.
6. d.

Varga Magdolna és Ruppert Attila:
Amelita Karolina 2017.09.22.
Bolt d.

Sáfrány Kata és Andrus Gergely:
Noémi 2017.09.23.
Kiss Albert u.

2017. augusztus

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

KONZULTÁCIÓS IDÕPONT
 minden PÉNTEKEN

a hivatalban, 13-16 óráig.

INGYENES TANÁCSADÁST
 tart a Csemõben bejegyzett

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

(06-70) 526-9878

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

Az OTTHON MELEGE PÁLÁYZATI PROGRAM rövid felhívása
megjelent a Csemõi Hírmondó júniusi számában.

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

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

 CSEMÕI TERMÉK

RENDÕRSÉGI  FOGADÓÓRÁK

Dr. Lakos Roland
polgármester

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

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

SZÜLETÉS

Pap Miranda és Böndõ Zoltán:
Mira 2017.09.20.
Kökény d.

Nagy Beatrix és Németh Sándor:
Kira 2017.09.06.
Homok u.

PÁLYÁZAT - elsõ lakáshoz jutó csemõi fiatalok támogatására
Csemõ Község Képviselõ-testülete pályázatot ír ki az
elsõ lakáshoz jutó fiatalok támogatására. A pályázat
feltételeit a következõk szerint állapítja meg.

1. Elsõ lakáshoz jutás (nyilatkozat csatolásával).
2. Építési telekkel és jogerõs építési engedéllyel kell a

pályázónak rendelkeznie.
3. A pályázó életkora nem lehet több 35 évnél.
4. A pályázónak legalább 5 éve csemõi lakosnak kell

lennie, de ebben a korábban megszakított és késõbb
visszajelentett lakásbejelentés is beszámít.

5. A pályázaton elnyert összeg maximum 150.000.-
Ft/pályázó, mely összeg vissza nem térítendõ.

6. Az elbírálás idõpontja a novemberi testületi ülés,
melyrõl a pályázókat értesíteni kell.

7. A pályázaton elnyert összeget 2017. november 1-e
után, legkésõbb a 2017. költségvetési év végéig kell
kifizetni.

8. A használatbavétel engedéllyel rendelkezõ lakásra
az önkormányzat pályázatot nem fogad el.

9. Azt a pályázót, aki lakáshoz jutásának segítésére
bármilyen formában már kapott támogatást az
Önkormányzattól, a pályázatból kizártnak kell
tekinteni.

10. A pályázatot adatlapon lehet benyújtani, mely
a Polgármesteri Hivatal titkárságán igényelhetõ,
illetve letölthetõ a www.csemo.hu weboldalról.

11. A pályázatok benyújtási határideje:
     2017. október 24., 12 óra

Dr. Lakos Roland
   polgármester

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Köszönjük Szigeti Ferencnének és Kistamás Zsoltnak, hogy
   a Nemzeti Vágtán, Csemõ standján kézmûves bemutató-
         val színesítették településünk bemutatkozását.

Szervezõk
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A  lomtalanítás kapcsán szemétgyûjtési TÁRSADALMI MUNKÁT szervezünk.

  LOMTALANÍTÁS a külterületen

Az egyes területeken megadott idõpont elsõ napjára kérjük a lomot kirakni,
mert visszatérésre nincs lehetõség.

MI SZEDJÜK!
- Október 21-én 8-12 óráig (esõnap október 22.) Zöldhalomban
találkozzunk a közösségi háznál 7.30 órakor!
- Október 28-án 8-12 óráig (esõnap október 29.) Hantháza
találkozzunk a hantházi boltnál 7.30 órakor!

TEGYÜNK KÖZÖSEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK
SZENNYEZETTSÉGE ELLEN!

MI SZEDJÜK!

Mi biztosítjuk a kesztyût, a zsákot, a kötözõ anyagot. Össze lehet
szedni bármit, ami kézzel, kesztyûben biztonságosan szedhetõ és
zsákban gyûjthetõ, abban elszállítható, például nem szakad szét a
súlyától a mûanyag zsák.

A MI SZEDJÜK! keretében nem gyûjtünk szelektíven!
A szemét elszállítása a gyûjtést követõ hét elsõ két munkanapján, a

lomtalanítás folyamatában történik.
Kérjük, hogy az akcióhoz való csatlakozási szándékát az idõpont,

helyszín megjelölésével telefonon (06-70-360-8034) vagy emailben
(csemoikonyvtar@indamail.hu) jelezze, hogy készülni tudjunk.

Természetesen a helyszíneken is van lehetõség csatlakozni hozzánk!

A LOMTALANÍTÁSBAN NEM SZÁLLÍTUNK EL VASAT, FÖLDET, BETONT,
TÉGLÁT, SITTET, AUTÓGUMIT, ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKET ÉS

AKKUMULÁTORT.
A hulladék szállítását CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA végzi.

              Telefon: (06-70) 385-8549.

2017. október 23-24. (hétfõ-kedd) ZÖLDHALOM
Alsóerdõ dûlõ – Ceglédi út – Határ út – Vett út által határolt terület

2017. október 25-26. (szerda-csütörtök) HOSSZÚ-CSEMÕ
Mikebudai út – Ceglédi út – Ereklyési út és a 15. dûlõ által határolt
terület

2017. október 30-31. (hétfõ-kedd) ALSÓ–CSEMÕ
Határ út – Ceglédi út – Irsai út által határolt terület

2017. november 1. (szerda) HANTHÁZA
Kiss dûlõ – Ereklyési út – Mizsei út és Pesti út jobb és bal oldala

Õszi nagytakarításra várjuk Csemõ község, különösen az
érintett területek lakosait, civil szervezeteit, intézményeit!

szervezõk:
Csemõ Község Önkormányzata

Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

CSEMÕI TERMÉK

IDÕSEK
NAPJÁRA,

„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdõdött.”
                           /Sütõ András/

A mi világunk Önökkel: anyáink-
apáink, nagyszüleink életével,
munkásságával kezdõdött. Önök
építették számunkra azt a jelent,
amelyben a mi generációnk egy
újabb nemzedék jövõjét
alapozhatja meg.
Mindennapi munkánkhoz az
elõdök példáiból meríthetünk
erõt, hitet és bátorságot.

Sokan mondják az idõsek közül,
hogy megették már a kenyerük
javát. Én ezt úgy mondanám,
hogy Önök megtették, amit várt
tõlük a család, a nemzet, s most
már a pihenés éveit töltik.
Aktívan és passzívan,  gon-
dokkal, gyengülõ egészséggel,
a gyerekek, unokák, nyújtotta
örömökkel.

Az Idõsek napja az idõs
emberekrõl, az Õ tiszteletükrõl
szól.
Tiszteletünk magában foglalja
elfogadásukat, támogatásukat,
szeretetüket.

Szükségünk van mindarra a sok
élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis õk
rendelkeznek, és a türelemre,
elfogadásra, ahogy tanítanak,
nevelnek bennünket.

Kívánok mindannyiuknak  jó
egészséget, sok boldogságot,

hosszú életet!

szeretettel

Dr.  Lakos Roland
    polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
Csemõ települési

terveinek készülésérõl

Dr. Lakos Roland

Sok építési tevékenység végezhetõ építési engedély
nélkül, de ez nem jelenti azt, hogy az építtetõ, a tulajdonos
azt építhet, amit csak szeretne. Az egyszerû bejelentési
eljárás sem annyira egyszerû, mint azt az elnevezése
sugallja. Elõzetes kontroll nincs, de a szabálytalan, az
elõírások betartása nélküli építkezést bírságolják,
elrendelhetik a bontást, amit célszerû elkerülni.
Mivel az egyszerû bejelentési eljáráshoz is arra jogosult
építész tervezõ által készített, jogszabályban
meghatározott tartalmú tervekre van szükség, már az
építkezés, felújítás, vagy bõvítés igényének
felmerülésekor javasolt építész tervezõhöz fordulni.
Milyen szabályokat kell betartani egy építkezés során?
Vannak az országos jogszabályok: az építési törvény, a
településképi törvény, az országos településrendezési és
építési követelményeket tartalmazó kormányrendelet –
ezekre közvetlenül nincs befolyásunk. Vannak viszont
a helyi jogszabályok: a településképi rendelet és a helyi
építési szabályzat, melyeket a település képviselõ-
testülete fogad el, véleményezésükben az
államigazgatási szervek mellett a helyi lakosság is részt
vehet. Ez a két helyi jogszabály és az õket elõkészítõ
Településképi Arculati Kézikönyv és a településszerkezeti
terv van most készülõben Csemõben. A jogszabályi
elõírásnak megfelelõen elõbb az Arculati Kézikönyv és a
településképi rendelet készül, ezeket követi a
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat.
A Településképi Arculati Kézikönyv leírja és képekkel
ábrázolja a településre jellemzõ építészeti szokásokat, új
építéshez, felújításhoz javaslatokat, ajánlásokat
tartalmaz, valamint bemutatja a jó példákat. A Kézikönyv
sok fényképpel, ábrával, közérthetõ módon segíti az
építkezni készülõket, foglalkozik a reklámok, cégtáblák
elhelyezésének módjával, a kerítésépítés mikéntjével is,
melyekre a településképi rendelet kötelezõen betartandó
szabályokat fog tartalmazni.
A településképi rendelet az anyaghasználatra, színezésre,
homlokzatkialakításra, a reklámelhelyezésekre,
cégtáblákra, cégérekre, üzletfeliratokra tartalmaz
kötelezõ elõírásokat, de a rendelet nemcsak korlátozást
jelent; a szabályozás hiányában nem lehetne reklámokat
elhelyezni.
A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi
rendelet tervezetét hamarosan véleményezheti a
lakosság is. A véleményezési idõszakban lakossági
fórumot tartunk, ahol a tervezetek ismertetése után
kérdéseket lehet feltenni, hozzá lehet szólni.
A fórum elõtt mind az Arculati Kézikönyv, mind a
településképi rendelet tervezete Csemõ honlapján
megtekinthetõ lesz október 15-e után kérjük, figyelje
honlapunkat!

polgármester

               LADÁNYI MIHÁLY

1934-1986.

Petõfinek volt igaza
Ez a nagy mezõ a haza…

Szeptember 20-án volt 31 éve, hogy csemõi tanyáján (ma az
önkormányzat által fenntartott emlékház) meghalt Ladányi
Mihály József Attila díjas költõ.
Csemõhöz nem kizárólag váratlanul jött halála, hanem sok
emberi kapcsolat, a hely szeretete kötötte.
Mi csemõiek, ma is õrizzük emlékét, - többek között – a róla
elnevezett iskola és dûlõ út nevében, de az évenkénti
rendszeres megemlékezésekben, az iskola Ladányi
napjaiban, vagy a szintén évente kiadásra kerülõ Ladányi
díjakban.
Milyen ember is volt Ladányi?
Önmagáról így írt: „Verseim… árokparti álmodozások,
kóborlásaim közben írom õket kiskocsmákban, vidéki
állomásokon, öreg présházban, de soha saját
könyvtáramban, dolgozó szobámban – mert könyvtáram
és dolgozószobám még nem volt soha. Nem vágok fel
nincstelenségemre, de sokat köszönhetek a gondok közé
préselt valóság közeli élethelyzetnek. Ez ébreszt rá…
hovatartozásomra, ez adja fel számomra a kérdést, hogy a
hétköznapi problémák mozdíthatatlanok-e, ez fûti
lázadásaimat.”

Költõtársa, Baranyi Ferenc  Csemõ címû
versében így emlékezik meg róla:

Csemõ

Rossz putri volt csupán korántsem cifra présház,
ami most mutatós Ladányi múzeum
az udvarán ma is egy tûzhely romja méláz
melyet „családinak „ nevezni durva gúny.

A lázongó balek, a „szépség huligánja”
-ahogy nevezte õt egy szellemes ítész -
innét köpött nagyot az elkurvult világra
s örült, hogy csak eget láthat, bármerre néz.

Földet fürkészni már nem maradt semmi kedve,
megváltást így remélt: magasba menekedve –
de rádöbbent, hogy a felhõkhöz nincs köze.

Amikor tekintete visszazuhant a földre:
szemeibõl az ég emlékét kitörölte,
s folytatta azt, miben már nem telt öröme.

Ritkán látogatott sírján, a Farkasréti temetõben a csemõiek
által készített fejfa õrzi születésének és halálának évét.

  Huszár Sándor
nyugdíjas jegyzõ

VONATON
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

A kiállítás a könyvtár nyitva tartási idejében
2017. november 24-ig tekinthetõ meg.

NAGY VANESSZA DEBÓRA
fotóiból nyílik kiállítás

A KEZDETTÕL EGY ÚJ KEZDETIG
címmel

2017. OKTÓBER 28-ÁN
a Csemõi Községi Könyvtár és

Közösségi Színtér emeleti termében.
 A kiállítást megnyitja: KARAI VILMOS

Közremûködik: NAGY VERONIKA

A KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA:

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

(06- 70) 360-8034

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

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

Ha a csemõi könyvtárban nem találja,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL

(akár díjmentesen is) kikölcsönözheti
helyben a keresett könyvet.

Október 22-én, vasárnap 10 órától,
közös ünnepi istentisztelet lesz a

Nagytemplomban.
 A CSEMÕI TEMPLOMUNKBAN
NEM LESZ ISTENTISZTELET,

ezen a napon mi is Cegléden  veszünk
részt az alkalmon.

Fabiny Tamás ev. püspök fog szolgálni.
  Minden kedves testvérünket

oda várjuk.
Istvánfi Károly

HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS

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

GYÛJTÉSI IDÕPONT:
2017. október 17. (kedd)

2017. november 14. (kedd)
2017. december 12. (kedd)

Zsákok gyûjtésének módja:
A sárga  zsákokat  a gyûjtési napokon reggel 700  ór áig szíveskedjen
kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása
után  k ihe lyezet t  zsákokat  n em á l l  módunkban  e lszál l í tan i !
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelõ
típusú, il letve szennyezett hul ladék kerül , úgy Tár saságun k  jogosul t
megtagadn i  ann ak  el szá l l í tásá t !
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat
bármilyen más áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYÛJTÉSI IDÕPONT:
2017. október 20. (péntek)

2017. november 17. (péntek)

ZÖLD ZSÁKOSSÁRGA ZSÁKOS
biológiailag lebomlócsomagolási
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Förhéczné Bartha Melinda

2017. november 7-én ünnepeljük iskolánk 40
éves fennállását, ezért ezt a tanévet a jubileum
jegyében töltjük el. Programsorozatunk sikere
érdekében számítunk az Önök megjelenésére,
felhívása inkra va ló je lentkezésükre,  az
összefogásra.
Célunk, egy olyan tanév végigélése, ahol a múlt
találkozik a jelennel, megalapozva egy még szebb,
még kiteljesedettebb jövõt.
Kívánjuk, hogy öregdiákjaink példája erõt és
lelkesedést adjon mostani diákjainknak.
A múltunk megismerése a jövõnk sikereinek
záloga!
E gondolatok jegyében nyitom meg iskolánk
igazgatósága és a tantestület nevében rendhagyó
tanévünket.

ÜNNEPEL AZ ISKOLA
Mottó:” Haladni csak úgy lehet,

ha míg az egyik lábunkkal elõrelépünk,
a másikat helyén hagyjuk.” /Eötvös József/

Jubileumi tanév eseménynaptár
2017. november 7. ünnepélyes születésnapi megnyitó
2017. november 18. iskolai bál a jubileum jegyében
2017. december ében adv ent i  dé lu tánok je l e s
öregdiákokkal és nyugalmazott tanárokkal
2018. április 21. öregdiák próza- és szavalófesztivál
2018. június 8. jubileumi iskolai gálazáró-ünnepély

JELENTKEZÉS MINDEN ESETBEN OKTÓBER 24-IG
az iskola titkárságán személyesen vagy
a 06-30/320-7753 telefonszámon vagy
a ladanyimihaly.csemo@cegleditk.hu e-mail címen
             naponta 8 és 16 óra között.

jubileumi tanév felelõse

MESEÜNNEP - alsós váltóverseny

                                       Alsós  Munkaközösség

A mese világnapját iskolánkban már rendhagyó módon ünnepeljük. Erre a
napra évek óta játékos, ügyességi sorversenyt szervezünk, amit izgatott
várakozás és szervezés elõz meg. Minden osztályból a tanító néni a tanulókkal
együtt 10-10 gyereket választott ki, akik az osztályukat képviselték. A
feladatokkal Mátyás király udvarába tekinthettünk be. (lehetett hírt vinni,
ruhát mosni, tököt szállítani) Dicséretet érdemelnek a gyerekek a sportszerû
versenyzésért és a szurkolók a hangos buzdításért.
Mindenki remekül érezhette magát ezen a szép napon, ahol nagyokat
nevettünk és önfeledten játszottunk együtt.

Felhívás
November 7-én lesz a jubileumi tanév elsõ állomása: az

i sko la i ereklyéket , fényképeket , rajzoka t ,
jutalomkönyveket, tábori emlékeket, érmeket, kupákat,
iskolai tárgyakat, melyekkel megidézhetjük az elmúlt
40 évet.

Ötleteket várunk a leendõ  idõkapszula tartalmára
vonatkozóan, melyet a megnyitó ünnepségen rejt a földbe
az utókornak olyan család, amelynek a tagjai 3 vagy 4
generáción át az iskolánkban tanultak. Várjuk tehát
azon nagyszülõk, szülõk, gyerekek jelentkezését is, akik
egy családba tartoznak, ide jártak és vállalják a
megtisztelõ feladatot, az idõkapszula elhelyezését.

Pályázatot hirdetünk 40 éves jubileumi iskolai embléma
elkészítésére bármely technikával, legfeljebb A5-ös
méretben. Egy pályázó több pályamûvet is benyújthat.
A gyõztest közönségszavazással döntjük el a
nyitóünnepségen.

Várjuk azon öregdiákjaink jelentkezését:
- akik kimagasló sikereket értek el a közéletben,
sikeresen diplomáztak. Szakmai életrajzukat hónapról
hónapra megjelentetjük a Hírmondóban, iskolánk
honlapján, és a jubileumi évkönyvben. Várjuk fényképes
szakmai életrajzukat:
- akik különleges foglalkozást ûznek, vagy hosszú évek
óta választott szakmájukban tevékenykednek
példaértékûen,
- akik iskolacsúcsot állítottak fel, sportban jeleskedtek,
- akik valaha táncoltak az iskolai bálunkon,
- akik énekkarosok voltak vagy kedvet éreznek egy
nosztalgia kórus létrehozásához.

ünnepélyes születésnepi megnyitó. Ezen a napon kiállítást
állítunk össze az iskolai kincsekbõl. Kérjük, hogy adják
át megtekintésre az Önök birtokában lévõ
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“KULTÚRTÖRTÉNETI BARANGOLÁS ERDÉLYBEN“

Arató Zsófia

A Határtalanul program keretében iskolánk hetedikes
tanulói 2017. 09. 26-2017. 09. 29-e között részt vettek egy
erdélyi tanulmányi kiránduláson. Ez már a hetedik év,
hogy pályáztunk és nyertünk. Eddig a nyársapáti
iskolásokkal együtt vettünk részt a –Határtalanul!
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek- nevû pályázaton,
idén viszont elõször „csak” csemõi gyerekeket vittünk.
Kirándulásunk célja Erdély történelmi-, irodalmi-, földrajzi
értékeinek felkeresése, áttekintése volt. A négynapos
utazás alatt olyan városokat, falvakat kerestünk fel
diákjainkkal, ahol külhoni társaikkal találkozhattak,
valamint az irodalom nagyjait, a történelem hõseinek
emlékeit idézhettük fel.
Az indulás napján, Nagyszalontán álltunk meg elõször,
mely Arany János szülõvárosa. Felkerestük a
Csonkatoronyban található Arany János múzeumot, majd
a szoborparkban megtekintettük Arany János szobrát és
elszavaltuk „Szülõhelyem Szalonta” címû versét.
Nagyszalonta után egy rövidebb kitérõt tettünk Nagyvárad
felé, majd Bánffyhunyadon csodáltuk meg a népi
hímzésekkel teli református templomot. Utolsó
programunk ezen a napon Tordaszentlászlón Szent László
aranyának keresgélése. A diákokat teljesen elkapta az
„aranyláz”, így nummulitesekkel feltankolva mehettünk
a szállásunkra, Torockóra. A vacsora elfogyasztása után
éjszakai túrára mentünk egy magasabban fekvõ
területre, ahonnan ráláttunk a kivilágított Torockóra.
Második nap meglátogattuk a torockói Sebes Pál
Általános Iskola tanárait és diákjait, ahol énekléssel,
beszélgetéssel ismerkedtek a diákok. Ezután a Tordai-
hasadékot barangoltuk be, ami talán a legnagyobb
élményt jelentette tanulóinknak. A délutánt a Tordai
sóbányában, valamint Kolozsváron töltöttük, ahol
felkerestük a Mátyás emlékeket és szülõházánál koszorút

helyeztünk el.
A harmadik napunk volt a leghosszabb, ekkor ugyanis Székelyföld központjába-
Székelyudvarhelyre- mentünk rövidebb-hosszabb megállókkal. Sétáltunk egyet Szovátán a
Medve-tó körül, majd Korondon is. Farkaslakán Tamási Áron sírját, Szejkefürdõn Orbán Balázs
sírját, Székelyudvarhelyen Csaba királyfi szobrát koszorúztuk meg.
Hazautazásunk napján is sok érdekes program várt még ránk. Nagyenyeden megtekintettük a
várat, majd az ortodox templomban hallgattunk végig egy misét. Innen Gyulafehérvárra mentünk
a székesegyházba, ahol megnéztük a Hunyadiak sírját. Gyulafehérvárról Vajdahunyadra
utaztunk, ahol megcsodáltuk a gótikus várkastélyt. Utolsó állomásunk Aradon volt a
vesztõhelynél.
Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. A gyerekek és kísérõk nevében
szeretnék köszönetet mondani dr. Lakos Roland polgármester úrnak, az iskola alapítványának,
hogy támogatták kirándulásunkat. Márton Balázsnénak, hogy tapasztalataival segítette
uatzásunkat. Márton Balázsnak, hogy nyugodtan és balesetmentesen, de mégis jókedvûen
hazahozta a csoportot.
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A
BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN

Kõházi Kis Gerzsonné

SZAKMA FESZTIVÁLON jártunk

           Förhéczné Bartha Melinda
a 8.A. osztályfõnöke

(Kovács Krisztina testnevelõ)

Szeptember 15-16-án megrendezésre került a XXI.
Budapesti Nagy Sportágválasztó. Az idei tanévben
lehetõséget kaptunk, hogy az iskolánk tanulói is részt
vegyenek ezen a jeles eseményen, ahova 48 diákot 2
fõ pedagógus kísért el.
A gyerekek nagyon lelkesek voltak és rengeteg sportot
kipróbáltak, ahol minden állomáson kaptak valamilyen
ajándékot, amit haza is hozhattak emlékbe. Több helyen
sporttal kapcsolatos teszteket töltöttek ki vagy éppen
rajzolni kellett. Szerencsés nyerteseink a következõk:

Hörömpõ Bianka - egy sport könyvet,
Kis Krisztina - jégkorong csomagot,
Füle Marcell - egy football csomagot nyert.

Nagyon jól éreztük magunkat, miközben rengeteg új
sportággal ismerkedhettek meg gyerekeink. Remélem
a következõ alkalommal is ilyen lelkes kis csapattal
tudok elindulni erre a programra.

2017. szeptember 26-án a Cegléd és Térsége
Ipartestület jóvoltából- iskolánk két 8. osztálya-
egy rendkívül színvonalas, érdekes szakmai
rendezvényen vehetett részt.
A délelõtt elsõ felében az Ipartestület székházában
a fiúk ízelítõt kaphattak a villanyszerelõ, kõmûves,
esztergályos, ács, asztalos szakmákból, érdekes
modellezésen, szakirányú bemutatókon keresztül.
A lányok pedig a fodrászok, kozmetikusok,
mûkörömépítõk, varrónõk, cukrászok életébe
pillanthattak be, próbálhatták ki magukat.
Közben finomabbnál finomabb saját készítésû
süteményekkel és sós falatokkal kedveskedtek
nekünk. A délelõtt második felében megláto-
gattunk egy kovácsüzemet és a Komandor Kft.
asztalos munkálatait az uszodánál épülõ
szállodában.
Köszönjük Márkodi-Görbedi Melindának a
mindenre kiterjedõ szervezést, a bemutatót tartó
szakembereknek, iskoláknak és üzemeknek az
ismertetõt. Nagyon hasznos volt!
Remek kezdeményezés!

SPORTÁGVÁLASZTÓ
2017.

A Magyar Diáksport szövetség az idén is meghirdette az
Európai Diáksport napját, amelyre iskolánk is nevezett. A
program célja az volt, hogy a gyermekek legalább 2017 métert
fussanak, és 120 percet mozogjanak.
A nap kötelezõ eleme a futás volt, ezért reggel lefutottuk a
kiírt távot, majd a mozgás több helyszínen zajlott. A gyerekek
az osztályfõnökök vagy szaktanárok segítségével járták végig
a feladatokat. Lehetett tollasozni, röplabdázni, futni, erõsíteni,
kidobózni, zsámoly és koordinációs létra gyakorlatokat
végezni.
A gyermekek nagyon élvezték a napot és végre a mozgás
örömével levezethették az elmúlt hónap feszültségeit. Bízom
benne, hogy a következõ évben is tudunk csatlakozni a
programhoz és ugyanilyen lelkesen mozogjuk végig a
feladatokat.
Ezúton is köszönöm a kollégáknak a sok segítséget.

DIÁKSPORT NAP

(Kovács Krisztina testnevelõ)

2017. szeptember 18-án került megrendezésre a Budapesti
Állatkert és az ÉFOÉSZ közös rendezvénye. Iskolánkból 20
diák kapott lehetõséget az  odautazásra. A színpadon egész
napos programmal szórakoztatták a látogatókat. A fellépõ
mûvészek mellett nagyon megható volt, amikor maguk a
fogyatékkal élõ gyermekek léptek fel, hogy társaiknak
bemutassák produkciójukat.
A különbözõ állatbemutatók nagy sikert arattak. Az ingyenes
arc- és testfestés még színesebbé tette napunkat. Ajándékként
Fornetti süteménnyel és dossziéval leptek meg bennünket.
Délután jó hangulatban és sok élménnyel gazdagabban tértünk
haza.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Ceglédi Mozgássérültek
Egyesülete vezetõségének, hogy lehetõvé tette számunkra
ezt a felejthetetlen kirándulást.
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TISZTELT KUTYATARTÓK!

ÁLLATORVOS
DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

2017. október 21-én, 14 órától
a piaci kisbolt feletti

edzõteremben
VÖRÖS ROLAND

bemutató edzéssel egybekötött
szemináriumot tart, mellyel bemutatja a

Thai boksz sportágat.

Megfelelõ létszám esetén, megbeszélés
alapján Thai boksz-edzésekre lesz

lehetõség Csemõben!

Minden információt magáról a sportról, az
edzések lehetséges idejérõl, a helyszínrõl, a
versenylehetõségekrõl és egyéb dolgokról,
amire az érdeklõdõk kíváncsiak, ezen
bemutatós edzésen választ kapnak!

A résztvevõk kényelmes sport ruházatot
(akinek van: kesztyût, sípcsontvédõt)

hozzanak magukkal!

14 év felettiek érdeklõdését várjuk!

THAI BOKSZ
szeminárium

Íjászati lehetõség minden kedves
érdeklõdõnek vasárnaponként

du. 16:00-tól 18:00-ig.
 Szeretettel várjuk új tagok

jelentkezését!
Jelentkezni GÁSPÁR JÁNOS elnöknél

lehet a (06-30) 419-8622-es
telefonszámon.

TURUL ÍJÁSZ
Egyesület

A kutyák veszettség elleni kötelezõ védõoltását jogszabály rendeli el, a mulasztóval szemben pénzbírság
szabható ki. Az oltás elmaradásának kockázata ennél súlyosabb, mert az oltatlan állat veszélyt jelent
a környezetében élõ emberekre, különösen a gyermekekre.
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.
Az egész évre érvényes akció: legalább 4 kutya oltatása esetén (szomszédok, családok esetén is
érvényes) kiszállási díj nem kerül felszámításra.
Az oltás díjai változatlanok:                -                kutya 4000 Ft

- macska 3500 Ft
- oltási könyv   500 Ft
- féregtelenítés   200 Ft/10 kg
- chip beültetése 3500 Ft.

Veszettség elleni védõoltás, csak chippel megjelölt kutyának adható be. Amennyiben az állat még nincs
chippel ellátva, azt az oltással egy idõben megkaphatja.
A kutya a veszettség ellen az elõírásnak megfelelõ oltottsággal akkor rendelkezik, ha:

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

megkapja.
Az év utolsó negyedéhez érve még kb. 160 olyan kutya van, amely nem kapta meg a
védõoltását és a tavalyi évrõl is kb. 80 oltatlan állat maradt!
Kérek minden kutyatulajdonost, hogy az oltási könyvben ellenõrizze állatának
oltottságát és kezdeményezze a védõoltás beadatását!
Célszerû a kutyák szûrése az egyre gyakoribb és komoly veszélyt jelentõ szívférgességre.
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: 4000 Ft.

(06-20) 934-1276

Sertésvérvétel
Megköszönöm  azoknak az álattartóknak, akik a Hírmondóban megjelent felhívásra bejelentkeztek a
vérvételre. Aki esetleg kimaradt, vagy ebbõl az írásból értesül a vérvételrõl, kérem, hogy október 15-ig
keressen meg személyesen vagy telefonon.

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

Részt vettünk 7 fõvel 2017.09.23-án a
XIV. Besenyszögi Örömíjászversenyen,
ami jó és családias hangulatban telt.

Eredményeink:
Gyermek, fiú kategóriában:
BÍRÓ BENCE 6. (11 indulóból)

Ifjúsági kategóriában:
BORI MÁRTON 2. (10 indulóból)

Felnõtt férfi kategóriában:
SEBÁN JÓZSEF 32., KIS GYÖRGY 53.

(64 indulóból)
Senior férfi kategóriában: GÁSPÁR
JÁNOS 7., BORI ATTILA 11., DECSI

SÁNDOR 12. (17 indulóból)
A távlövést BORI ATTILA megnyerte!

 ÖKÖLVÍVÁS

A Csemõi Palotás Sportegyesület
ökölvívó szakosztálya várja új tagjait.

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00
Péntek 18:00

Helyszín:
Csemõi Piacon lévõ kisbolt feletti
edzõterem

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

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

Edzések idõpontja:
Kedd 16:30-18:30

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

Helyszín:
Csemõi Piacon levõ kisbolt feletti

edzõterem

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán (06-70) 364-7386

Gáspár Vivien (06-30) 479- 7307
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Mihály napi sokadalom az oviban

       Hagyományéltetõ
       Munkaközösség

„De már õsszel számadáskor az az ember ki
beszámol.”

Gondolták ezt a régi vidéki emberek, hiszen Mihály
napján szeptember 29-én kezdõdött a szüretelés, illetve
az állatok hazaterelése a falvakba, gazdájukhoz.
Megkezdõdött az elszámolás idõszaka, és még
sorolhatnánk, hogy mennyi más esemény, hagyomány,
fûzõdik ehhez a naphoz. Mi az óvodás gyermekek
életébe a szüretelés hangulatát, a juhászos-vásáros kis
mûsorral pedig a számadó juhászok életét, és a vásárok
forgatagát játszottuk el.
Programjaink megvalósításához segítségünkre volt
Huszár Sándor, aki elõször a Falumúzeummal, ezen
belül is a szüretelés eszközeinek használatával ismertette
meg a gyermekeket, majd számadó juhász szerepébe
bújva mesélt „kisbojtárjainknak”. Orisek Ferenc odaadó
munkájával tevékenykedtette óvodásainkat,
megismertette a fafaragás fortélyaival õket. A gyerekek
csodálattal figyelték egy darab fa átalakulását állat-
figurává. Varga István a citera zenéjével belevarázsolta
mindenki szívébe a régi idõk hangulatát, valamint
megismertette mindenkivel a citera hangszer
megszólaltatásának csínját-bínját.
Köszönjük szépen vendégeink lelkiismeretes
munkáját!
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Savanyítás az óvodában
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szeptember, aki elhozta
magával a már hagyománnyá vált savanyítás napját. A csoportokban
már korán reggel csatasorba felsorakoztak a zöldségek, vágódeszkák,
kések és gyaluk a nagy útra. Az udvaron az asztalok készenlétben
várakoztak, és már csak a szorgos kezek után sóvárogtak.
2017. szeptember 26-án, kedden 9 órakor, megkezdõdött a sürgés-forgás.
Nagymamák, anyukák, apukák, gyermekek és óvodai dolgozók munkájával varázsütésre átváltozott
a sok zöldség savanyúsággá.
 A szorgos kezek mellett az ízlelõbimbók is szerepet kaptak, a megmosott, feldarabolt zöldségek
színes tárházát végigkóstolhatták a gyermekek, a káposztától egyenesen a répáig és vissza. A
legbátrabb gyermekek a könnyeikkel küszködve a hagymával is megismerkedhettek.
Ezen a mesebeli napon hét hordó savanyúság készült, amely jól fog esni az elkövetkezendõ téli
idõszakban, amikor nagyon fontossá válik a vitaminok pótlása.
Ezúton is szeretném megköszönni a Környezetünk és Egészségünk Munkaközösség nevében a
szülõk és nagyszülõk szép számú részvételét, a programban közremûködõ kollégák segítségét! Külön
köszönet Inci néninek és Linuska néninek, akik már elõzõ napon a hordókat és a savanyúság levet
elkészítették. Továbbá köszönet a behozott zöldségekért, amellyel támogatták a savanyítás
sikerességét!

Benke Annamária
 óvodapedagógus
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TÜNDI TURI

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

Kapucnis pamut pulóver,
POLÁR pulóver

1500.-/db.

FAKAN GÁBOR

Szeretettel várom minden kedves vásárlómat!

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

mindig friss hírek, információk:
 www.csemo.hu

(06-20) 973-9604

ÁRUFUVAROZÁS ÉS
 ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS

NAGYKERESKEDÉS

web: http://primorfrukt.ewk.hu

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

Újra nyitva a  7VEZÉR BÜFÉ
HÉTFÕ- PÉNTEK:

07.00 - 12.00 óra között

AZ ÉTTEREM NYITVA TARTÁSA
SZEPTEMBERTÕL :

PÉNTEK-SZOMBAT- VASÁRNAP:
13.00 - 21.00 óra között

CSEMÕ, SZENT ISTVÁN UTCA 33.
(06-70) 260-7332

HAMBURGER HÉTVÉGE
október 13-14-15.

Rendelés: 0670/260-7332

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

felújítás, új házak szerelése.

FAKAN GÁBOR
(06-20) 973-9604

FENYŐFA ELADÓ
egyenesen a termelőtől!

Érd.: (06-70) 236-3383

MUNKARUHA AKCIÓ!
Érdemes benézni!

Utólagosan szeretnénk megköszönni mindazon személyeknek,
akik 2017. 06. 13-án bekövetkezett lakásunk kiégése után

rögtön a segítségünkre siettek:

ZÖLDHALOMBAN
Oláh Pál tápboltjánál

LAVANDERIA BT.

Érdeklődni:
(06-30) 475-3679

 ELADÓ

Közművesített
építési telek

CSEMŐ
központjában,

a Dózsa tér mellett
eladó.

Kohon Ferencnek és Renátának
Lányainknak
Vejünknek; ifj. Gyõri Sándornak
Turcsán Istvánnak
Nagy Lászlónak és feleségének
továbbá
Bokor Jánosnak és feleségének
Cseh Lászlónénak
Cseh Tamásnak
Csemõ TÜZÉP-nek
Dávid Attilának és családjának
Dr. Lakos Roland polgármesternek
Dr. Szakács Erzsébetnek
Fakan Gábornak
Gáspár Jánosnak és feleségének

id. Labát Ferencnek
id. Rubos Jánosnak
ifj. Dezsõ Dénesnek
ifj. Labát Ferencnek
Illés Béla és brigádjának
Kósa Józsefnek
Ócsai Ferencnének
Oldal Jánosnak
Radics Ambrusnak
Radics Róbertnek
Radics Zoltánnak
Sütõ Ferencnek
Szûcs Attilának és családjának
Wekerle családnak

Nagy Ferenc és felesége
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DEMAND – 2001 BT
Csemõ, Bem u. 8.

Társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk
teljes körû könyvelését vállaljuk.

 • cégalapítás
 • adóbevallások elkészítése

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

 • tb. ügyintézés
 • bérszámfejtés

az önkormányzattal
szerzõdött partner

e-mail: tarczali3@invitel.hu

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

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

Combos Bt.
Tel: 53- 314-232

Mobil: (06-30) 682-9875

Combos Bt.

FAV Á G Á S

Kosaras autó is
rendelkezésre áll!

(06-30) 333-5086

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

technológiával.
Egyéb fák, facsoportok ritkítása,

kivágása.

Pánczél Mihály

 Csemõ területén,
buszmegálló elérhetõ

közelségében minimum két
szobás albérletet keresek.

SÜRGÕS !
06-30-392-6226
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KÖZPONTI
ORVOSI

ÜGYELET

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

          Szerda: 8.00 – 11.00

          Csütörtök: 12.00 – 15.00

    Zöldhalomban:
           Kedd: 13.00 – 16.00

           Péntek: 8. 00 – 11.00

    Tanácsadás:
          Csütörtök: 10.00 – 12.00

Dr. Takács Róbert rendel:

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

Egészségházban
Kedd:   8 30 - 1130-ig

Zöldhalomban
Szerda: 8 30  -1130-ig

Egészségházban
Csütörtök: 8 30  -1130-ig

Zöldhalomban
Péntek: 8 30 -1130-ig

Egészségházban

FELNÕTT
HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK

GYERMEK
HÁZIORVOSI
RENDELÉS

FOGORVOSI
RENDELÉS

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

          Kedd:   8.00 – 12.00

          Szerda:13.00 – 18.00

          Csütörtök: 8.00 – 12.00

     Iskolafogászat:
          Péntek: 8.00 – 12.00

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

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

VÉDÕNÕI
SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Az aktuális
állatorvosi ügyeleti

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

olvashatják!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

CSENGE
GYÓGYSZERTÁR

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

      TEL: 392-150

Kérjük az ügyeletet csak indokolt
esetben vegyék igénybe!

Megértésüket köszönjük!

Hétfõ:  12-16-ig
Zöldhalomban

Kedd:   8-12-ig
Egészségházban

Szerda: 8-12-ig
Zöldhalomban

Csütörtök: 12-16-ig
Egészségházban

Péntek: 8-12-ig
Egészségházban

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

Nyitva tartás:

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

gyermekorvosi ügyelet
53/311-200

telefonszáma megszûnt!
A telefonhívások kezelése egy központi

hívószámon a budapesti irányító
központban történik.

Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon) a
gyermekorvosi ügyelet

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

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

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

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

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

Természetesen minden egyéb sürgõs
esetben a mentõszolgálat

a 104-es hívószámon továbbra is
hívható!

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

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

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


