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Legyen az ünnep csendes,
mint  szíved dobbanása,
legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint gyertya ragyogása,
És vidám, mint gyermek kacagása.

Boldog karácsonyi
ünnepeket kíván
Mindenkinek:

 Csemõ Község
Önkormányzata

AJÁNDÉKkulcstartóval
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KÉPES BESZÁMOLÓ az ISKOLA SZÜLETÉSNAPI NYITÓRENDEZVÉNYÉRÕL

2017. november 7.
 Szöveges beszámoló és további képek e lap 14. oldalán
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LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL LETT CSEMÕ

AZ EGRI PALÓCGÁLÁN MINÕSÜLT

Dr. Lakos Roland
polgármester

A Gyöngyvirág Népdalkör 2017. november 18-án az országos népzenei minõsítõ rendszerben mérettette meg
magát. A szakértõkbõl álló zsûri elõtt 12 perces mûsort adtak
elõ. A felvidéki és vajdasági népdalokból álló válogatást a
zsûri és a közönség is lelkes tapssal jutalmazta, majd az
esti értékelésen a zsûri elnöke – Alföldi Borus István – átadta
az Arany minõsítés díszes oklevelét.
A kirándulással egybekötött egri látogatásból nem
hiányozhatott a Szépasszony-völgy és a boros pincék
meglátogatása sem. A napot pedig a batyus bálban töltött
táncolás és éneklés zárta.
A dalosok szeretettel mondanak köszönetet a kiránduláson
részt vevõ lelkes ismerõsöknek, akik velük töltötték a napot,
drukkoltak a mûsoruk sikeréért és tapsoltak a szép
eredménynek.

A CSEMÕI GYÖNGYVIRÁG NÉPDALKÖR

Csipkó Magdolna
mûvészeti vezetõ

FELHÍVÁS!
A Gyöngyvirág Népdalkör tagjai szeretettel várják az
énekelni vágyókat, hogy a népdaléneklés hagyománya
továbbra is Csemõ büszkesége lehessen, és a
fogyatkozó dalosok ismét létszámban és dalos erõben
gyarapodva állhassanak a hallgatóságuk elé.

Veszprémben tartották a Virágos Magyarországért
Környezetszépítõ Verseny 2017. évi eredményhirdetését.
Meglepetés nem ért bennünket, mert ez a verseny nyáron
zajlott, de az ünnepségen Szolnok, Biatorbágy és Zsebeháza
mellett Csemõ vehette át a LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL
kitüntetõ plakettet. A díszes kép mellé emléklap is járt:
CSEMÕ község részére a folyamatosan bõvülõ zöldterületek
magas színvonalú fejlesztéséért és fenntartásáért.
Ezúton is újra megköszönöm mindenkinek, aki a saját
környezete rendezettségével és virágosításával hozzájárult
ahhoz, hogy Csemõ két évtizede folyamatosan “a virágos
település”!

Külön köszönettel tartozom Gulyás Zoltánnak a virágpalánták neveléséért, Bálint Attilának és Lendér Józsefnek,
akik a közösségi terek szépítését tervezték, irányították, felügyelték.

A versenyt szervezõ és bonyolító Magyar Turisztikai Ügynökség az idei évtõl használatos logókkal díszített új
dísztáblát is átadott a verseny korábbi gyõzteseinek. Az idei évben kapott táblákat is a Községháza aulájának
virágos dicsõségfalán fogjuk elhelyezni.

Próbák hétfõnként 15.15-tõl a
Községháza Civil-termében.
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A Csemõi Katolikus Közösség
tisztelettel meghívja Önt és kedves

családját
2017. december 16-án,

szombaton 17 órára
a Községháza Dísztermében

megrendezésre kerülõ
hangversenyre.

Vendégvárás, valamint a pályázati
mûvek megtekintése, szavazatok

leadása 16.30 órától.

hangversenyre

MEGHÍVÓ

2017. december 10-én, vasárnap 15:00-tól  istentisztelet

2017. december 17-én, vasárnap 15:00-tól  gyermekkarácsony

2017. december 22-én, pénteken  16:00-tól  úrvacsora elõkészõ

2017. december 24-én, vasárnap  gyermekkarácsony újvároson

                          csemõben nincs istentisztelet!

2017.december 25. karácsony elsõ napján, hétfõn 15:00-tõl

                                                         úrvacsorás istentisztelet

2017. december 31-én, vasárnap, 15:00-tõl

                                                     úóévi hálaadó istentisztelet

A református gyülekezet
decemberi alkalmai:

A csemõi Urunk Mennybemenetele
katolikus templomban:

    December 24-én, 22 órakor
                                        „éjféli mise”
    December 25-én, és 26–án, 11 órakor
                                        ünnepi mise
    December 31-én, 16 órakor
                                          óévi áldás

Karácsonyi
miserend

Alkotópályázat

     - Az óvódások számára téma a betlehemi csillag.
     - Alsó  és felsõ tagozatosok számára téma a napkeleti három királyok.
     - Középiskolások számára téma dalszöveg részlet:
                                              “Betlehem kis falucskába,
                                                Karácsonykor éjféltájba
                                                Fiúisten ember lett,
                                                Mint kisgyermek született.”

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

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

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk Csemõ
valamennyi lakosának:
                                             a KATOLIKUS KÖZÖSSÉG

áldott karácsonyt és békés újévet kívánunk!
szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra!

Köszönjük...
... MAGYAR Lászlónénak,
... BALLA Tibornak,
... DEMCSIK Balázsnénak,
... NAGY Lászlónak,
... RUBOS Jánosnak,
... RATKAI Imrének,

Dr. Lakos Roland
polgármester

hogy a karácsonyi ünnepi
hangulathoz, közösségi célokra

fenyõfákat ajánlottak fel.

Fellép:
PÓTA LÁSZLÓ
zongoramûvész
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
az Albertirsa-Kecskemét 400kV-os távvezeték létesítése tárgyában

Dr. Lakos Roland
polgármester

A 65/2017. (III.20.) Korm. rendelet az energetikai
fej lesztéssel összefüggõ hatósági ügyeket
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánította.
Tudomásul vesszük a villamos vezeték építésének
szükségességét, és hogy a fejlesztés
nemzetgazdaságilag kiemelt projekt.
A hivatkozott kormányrendelet 4. §-ának b) és c) pontjai
alapján a beruházással összefüggésben településképi
véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
településképi bejelentési eljárásnak sincs helye.

Csemõ Község Önkormányzata
és az érintett települések abban érdekeltek,
hogy a megvalósítandó fejlesztés a lehetõ

legkevésbé zavarja meg a kialakult állapotokat,
a kialakított élettereket.

E körben megjegyzem, hogy a részletes elemzést és
vizsgálatot követõen is azt lehet kijelenteni, hogy
NINCS olyan vezetékútvonal, amely kétszáz méteres
környezetben ne érintsen ingatlant, vagy gazdaságot.
Pont a vizsgálódás során körvonalazódott egy alternatív
nyomvonal, amely teljesen más irányból kerülte volna
meg a településeinket, (de ugyanúgy érintett volna
ingatlanokat, csak az Ugyer más részét, Csemõben nem
Zöldhalom, hanem a Hantházai részen…) - az érintett
települések polgármestereinek módosítási javaslatát a
beruházó elvetette.

A projekt kapcsán a ceglédi és csemõi érintett
területrészeken érzékelhetõ lakossági tiltakozás.

Teljesen érthetõ, hogy az érintett területeken
nem örülnek a vezeték létesítésének!

MI SEM!

A közös bánatunk azonban nem tudja sem
megakadályozni a beruházást, sem úgy eltéríteni a
nyomvonalat, hogy az ne érintsen lakott külterületi
részeket. Azt a megoldást kerestük, ami a lehetõ
legkisebb rosszal, a legkevesebb lakossági
érintettséggel jár.
A kijelölt nyomvonal megfelel a Magyar Szabvány és a
vonatkozó jogszabályok elõírásainak.
Amíg az eredeti nyomvonal közvetlen tanyák fölött
haladt el, addig az új nyomvonal kapcsán sikerült

elérnünk, hogy a kötelezõ védõtávolságot többszörösen
meghaladó távolságban húzódik majd a vezeték.
Valljuk, hogy a közösségi érdek elõnyt élvez az egyéni
érdekeknél, és azt is, hogy a többség érdekét az
értelmetlen „harc”helyett ez a kompromisszumos és
jogilag alátámasztott megoldás szolgálja.

Nem vagyunk sem fizikusok, sem orvosok… Nem tudjuk
megítélni, hogy a tiltakozók által a közösségi oldalakon
közzétett élettani hatások, vagy a szakhatóságok,
valamint a beruházó által hivatkozott szabványokban
írt veszélytelenségi tényezõk az igazabbak, teljesebb
körûek…
Abban hiszünk, hogy a szabványokat, normákat
megalkotók olyan szakemberek, akik a tõlük elvárható
szakmai alapossággal alkották meg úgy a szabályokat,
hogy az a lehetõ legkisebb kockázatot jelentse minden
tekintetben egy adott fejlesztés kapcsán.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
beruházó partner abban, hogy olyan nyomvonal
kerüljön véglegesen engedélyezésre, amely a

lehetõségekhez mérten minimum 180-200 méterre
kerüli el a lakott élettereket.

Azt kértük a beruházótól, hogy az így kialakított
nyomvonal mentén az érintett lakosságot keressék
fel és személyesen egyeztessenek a tervekrõl.

Azt is kértük, hogy szakemberek tájékoztassák az
érintett lakosságot a kockázatokról, hogy konkrétan
adjanak választ a helyben felmerülõ kérdésekre.

A beruházó képviselõje erre ígéretet tett, ahogy
történt ez a Nagykõrösiek és a Kecskemétiek
esetében is, és ahol semmiféle ellenállás sincs a
tervezett beruházás kapcsán.

A témával kapcsolatos, folyamatosan
frissülõ hivatalois közlemények, értesítések

elolvashatóak a telepéülés weboldal
Aktuális menüjében lévõ cikkben.

www.csemo.hu

Csemõ Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében és egyetértésével:
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS “ÉDES CSEMÕ”
MetLife sakkfesztivál

5 TELEPÜLÉSRÕL, 10 ISKOLÁBÓL, 14
FELNÕTT ÉS 69 GYERMEK VERSENYZÕ

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a Csemõi Polgármesteri Hivatal
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok:
Ügyiratkezelés (iktatás, irattárazás), népesség- és cím-
nyilvántartás vezetése, hirdetmények közzététele, statisztikák
vezetése, postázási feladatok, pénzügyi analitikus
nyilvántartások vezetése 

 
Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,
· Cselekvõképesség,
· Büntetlen elõélet,
· Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintézõ,
· ECDL
· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
· magyar állampolgárság
· Cselekvõképesség
· Büntetlen elõélet

 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

· közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat -
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

· ASP szakrendszer ismerete
 

Elvárt kompetenciák:
· Kiváló szintû önálló, pontos, precíz munkavégzés,
· terhelhetõség,
· nagyfokú munkabírás,
· magas szintû konfliktus- és stressztûrõ képesség,

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

· A 45/2012. (III. 20.) Korm. r. 1. melléklete szerinti
fényképes szakmai önéletrajz

· Az iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok
másolata

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az
igénylés bizonylata)

· A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul

· Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról

· Nyilatkozat arról, hogy a közszolg. tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn.

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth
János jegyzõ nyújt a +36-53 392-001 -es telefonszámon.

 
A részletes kiírás olvasható és letölthetõ a

www.csemo.hu
www.kozigallas.gov.hu

weboldalakon.

Köszönjük támogatóinknak a segítséget: Babai Ferenc,
Benkõ Zoltánné, Bretus Sándorné, Csemõi Palotás SE,
Dudás Istvánné, Fekete Tibor, Gál Jánosné, Határné
Varga Hajnalka, Károlyi Mihályné, Kecskés Sándorné,
Kecskésné Sáfár Mária, Kiss Ferenc, Ladányi Iskola,
Ménesi Jánosné, Meskó-Ecser Mónika, MetlLife  ceglédi
igazgatóságától Popon László és Poponné Papp
Györgyi, Misák Györgyné, Monori Adrienn, Mózes
János, Nagyné Zsigárdi Tímea, Nyárádi Józsefné, Pelényi
Jánosné, Pólya Miklósné, K .Varga Lászlóné,   Prinz Erna,
Szellõ Béla, Telek Balázs, Varga Istvánné, Vesetáné
Rétfalvi Adrienn, Wekerle Györgyné.

FÕ TÁMOGATÓINK:
CSEMÕI PALOTÁS SPORTEGYESÜLET

METLIFE BIZTOSÍTÓ CEGLÉD

Vendégvárás, nagy családias hangulat, sok finomság és a sok fényes
érem. Most sem okoztatok csalódást, mind jól éreztük magunkat.
Fiamnak fülig ért a szája, hogy elnyerte a kupát, ez volt az álma. Kár,
hogy Albertirsán nincs szakkörötök. Nagyon várjuk a következõt.
(Zátrok Márton)

Ne haragudj, de minden erõmet összeszedve sem tudok a versenyrõl
negatív kritikát  írni. Nagyon jól éreztem magam.
Megkaptam elsõ érmemet. Szerintem nagyon jó volt a
szervezés. (Fekete Tibor)

Jó volt látni, hogy ennyi gyerek és felnõtt jött és játszottak egymás
ellen. Élveztem, hogy ott tudtam lenni és küzdeni a gyõzelemért, új
tapasztalatokat nyertem a fordulók során. Szerintem az idõ is korrekt
volt,  jól ki lehet használni.  Jó volt, hogy évfolyamonként voltak
hirdetve a helyezések, így több esély volt arra, hogy a versenyzõk
dobogós helyet érjenek el.  Jó ötlet volt a tandem, hasznos volt
idõpörgetésre. Nagyon jó hogy voltak enni valók, inni valók és
sütemények.
(Nyitrai Dániel)

Jó volt minden, csak az a gyerek ne dumált volna mindig. (Szellõ
Szintia)
Elsõ osztályú volt. Jól volt megszervezve. A kezdeti nehézségek ellenére
nagyon jó volt minden. A szülõk is nagyon jól helytálltak. (Szellõ Béla)

Idén is Károlyi József sakkoktató szervezte a Csemõben már
hagyománnyá vált versenyt. Alsó- és felsõ tagozatos általános iskolás,
illetve felnõtt mezõnyben lehetett indulni. A verseny remek
hangulatban telt. A gyermekek lelkesedése most sem maradt el. A
rendhagyóan gazdag díjkiosztóról senki sem tért haza üres kézzel.
Segítõként és egyben szülõként is elmondhatom, élmény volt részt
venni ezen az eseményen. (Vesetáné Rétfalvi Adrienn)
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XII. MediBall ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

  Huszárné Szigeti Rózsa
                emeltszintû mediball oktató

Elsõ helyezést ért el:
· egyéni kreatív formagyakorlattal (1 ütõ, 1 labdával)

F2 kategóriában Huszárné Szigeti Rózsa
· egyéni kreatív formagyakorlattal (2 ütõ, 1 labdával)

F2 kategóriában Huszárné Szigeti Rózsa

Második helyezést ért el:
· egyéni kreatív formagyakorlattal (2 ütõ, 1 labdával)

GY3 leány kategóriában Papp Andrea
· egyéni kreatív formagyakorlattal (1 ütõ, 1 labdával)

GY3 fiú katogóriában Verheugen Marco
· páros mérkõzésen GY2 kategóriában

Huszár Balázs, Rimóczi Ádám
· felnõtt csoportos kreatív formagyakorlattal: Borsos

Tiborné, Szigeti Ferencné, Huszárné Szigeti Rózsa

Harmadik helyezést ért el:
· csoportos kreatív formagyakorlattal,  GY3

kategóriában Farkas Fanni, Unghváry Veronika,
Papp Andrea, Rimóczi Ádám

· egyéni kreatív formagyakorlattal (1 ütõ, 1 labdával)
GY2 kategóriában Huszár Balázs

· egyéni kreatív formagyakorlattal (1 ütõ, 1 labdával)
GY3 kategóriában Rimóczi Ádám

· egyéni mérkõzésen, GY3 kategóriában Verheugen
Marco

· páros mérkõzésen, GY3 kategóriában Papp Andrea,
Rimóczi Ádám

· páros mérkõzésen,  vergyes korosztályban Huszár
Balázs, Huszárné Szigeti Rózsa

EREDMÉNYEK

2017. november 25-én hajnalban izgatott
csapat készült Nyíregyházára a XII. Országos
Mediball Bajnokságra. A Palotás SE Fõnix

MediBall Szakosztálya 11 fõvel nevezett erre a versenyre, 8 gyermeket
és 3 felnõttet, sajnos a tervezett csapat 12. tagja egy otthoni baleset
miatt nem tudott részt venni a versenyen. A bajnokságra ezúttal 121
versenyzõ nevezett az ország különbözõ településeirõl.
A versenyen egyéni és csoportos formagyakorlatokkal, valamint
egyéni és páros mérkõzéseken a Fõnix MediBall csapata szerzett 2
arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet.

A csapat köszönettel tartozik
· Lakos Rolandnak, Csemõ község

polgármesterének,
· Pólya Miklósnénak, a Palotás SE elnökének,
· Dr. Nagy Bélánénak, a Kígyó Patika

vezetõjének,
· Unghváry Tibornak (Mobil-Mechanika Mérnöki

Kft),
· Rimóczi Gábornak, a Táncsics Mihály Általános

Iskola igazgatójának, valamint
· Bögös Istvánnak, a Várkonyi István Általános

Iskola igazgatójának,
akik önzetlen támogatásukkal segítették és lehetõvé
tették a csapat felkészülését, utazását valamint a
nevezését a bajnokságra.
Köszönet illeti a csapat minden tagját, akik versenyeztek
azokat a felkészülés során végzett szorgalmas munkáért
és a becsületes helytállásért, és azokat is, akik most ugyan
nem versenyeztek, de segítették csapattársaik
felkészülését egy-egy edzõ mérkõzéssel és a sok-sok
biztatással. Köszönet illeti a szülõket is, hogy lehetõvé
teszik gyermekeiknek, az edzéseken való részvételt és
biztatják õket a felkészülés során.

Korábbi versenyekhez képest most egy kissé mostohább körülmények
között zajlott az Országos Bajnokság. A korábbiaknál jóval kisebb tér
miatt sok volt a zavaró tényezõ, nem volt kellõ távolság az egyes
pástok között, és a zenével is több alkalommal adódtak problémák,
ennek ellenére mégis egy jó hangulatú versenyen vehettünk részt.

A csapat két tagja Kósik Krisztina és Verheugen Elowyn - bár
dobogós helyezést most nem szerzett, de - nagyon szép
gyakorlatok bemutatásával a népes mezõnyben becsülettel
helytállt.
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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

Békés,  boldog karácsonyi  ünnepeket  és
eredményekben gazdag boldog új évet kíván:
                Csemõ Község Önkormányzatának

Képviselõ-testülete

A Képviselõ-testület november 22-én tartotta legutóbbi ülését 14.00
órától a Községháza Civiltermében.  A Testület a munkaterv szerinti
ülésen határozatképes volt, mivel az ülés kezdetekor a Testület 5
tagja jelen volt (1 képviselõ elõzetesen bejelentette távolmaradását,
1 képviselõ pedig az elsõ napirend közben megérkezett).  A Testület
ülésén a döntéseit valamennyi esetben egyhangúlag hozta.
A munkaterv szerinti ülésen a Testület a polgármester javaslatára
az ülés napirendjét elfogadta és megkezdte munkáját.
Az 1./ napirend során a polgármester szóban adott tájékoztatást,
az elõzõ ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl, a Virágos
Magyarországért verseny eredményérõl, az Albertirsa-Kecskemét
közötti 400 kV-os távvezeték tervezésének helyzetérõl, a „40 éves
a Ladányi iskola” rendezvénysorozatáról, Leader-pályázatokról,
valamint az év hátralévõ idõszakának várható eseményeirõl.
A 2./ napirend keretében a Testület elfogadta Csemõ Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 2/2017. (II.24.)
rendelet módosítását.
A 3./ napirend során a Testület elfogadta az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ¾ évi helyzetértékelést,
tájékoztatót.
A 4./ napirend keretében a Testület a temetõ fenntartásáról szóló
rendeletet, s ezzel együtt az alkalmazandó díjtételeket is elfogadta.
Részletesen külön adunk híradást errõl.
Az 5./ napirend során a Testület elfogadta az önkormányzat és
intézményei belsõ ellenõrzésérõl szóló 2018. évi tervet.
A 6./ napirend keretében elfogadta a Testület a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket, s így összességében
14 fõ egyetemista, ill. fõiskolás részesül támogatásban.
A 7./ napirend során, a Testület a Csemõi Ladányi Mihály Általános
Iskola igazgatójának javaslatával egyetértett, és az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételt illetõen 1 fõ hátrányos
helyzetû tanuló támogatásáról döntött
A 8./ EGYEBEK napirend során a Testület több témát tárgyalt, így
elõször elfogadta a Helyi Esélyegyenlõségi Program
felülvizsgálatáról szóló elõterjesztést, melyre 2 évente kerül sor. A
következõ döntésével a Testület egy magántulajdonban lévõ
ingatlanról törölte az azt terhelõ jelzálogjogot. A testület 50 ezer
forint, támogatást állapított meg a Ceglédi Rendõrkapitányság
részére.
Végül a Testület a polgármester 2017. évi munkájának elismeréséül
döntött annak jutalmazásáról is. (A polgármester nem volt már
ekkor jelen, mivel ezt megelõzõen fogadóórára távozott.)
Az alpolgármester az ülést 15.25-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

CSERÉLJÜK A PLATÁNFÁKAT

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Csemõ Község

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

a Községháza dísztermében KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

A Csemõi Polgármesteri Hivatal minden munkatársa nevében
köszönjük ügyfeleink egész éves együttmûködését!
Minden kedves ügyfelünknek békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag 2018-as esztendõt
kívánunk!

ÜNNEPI MUNKAREND A HIVATALBAN

Nagy Erika
  aljegyzõ

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Lakosság!

Közeledik a családok legszentebb ünnepe, a Karácsony, de itt van hamarosan
az év vége, az évzárás, a számadás ideje.  Az év vége a pihenés ideje is. Így
leszünk ezzel mi magunk is, azaz a Polgármesteri Hivatal is.

Természetesen rendkívüli esetben folyamatosan elérhetõk leszünk, de az
ünnepek környékén csak ügyelet lesz az alábbiak szerint:

December 22-én,             8-12 óráig ÜGYELET
                    24-25-26-án,  KARÁCSONY
                    27-28-29-én,  8-16 óráig ÜGYELET
                   január 1.        ÚJÉV

Az új évben és addig is
várjuk Önöket

tisztelettel!

Tóth János
    jegyzõ

BOLDOG ÜNNEPEKET!

Tóth János
    jegyzõ

2017. december 18 . hé tfõ,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2 017.  december  19 . kedd,
16.00-17.00 óra között a Vett úti
boltnál

2 017.  december  2 0. szerda ,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

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

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

Fájó szívvel hozott nehéz döntést Csemõ Község
Önkormányzatának  Képviselõ-testülete a Hét-vezér
téren, valamint a Petõfi utcában lévõ platán fák
kivágásáról.
A fák - az utóbbi idõk idõjárási körülményeire is

tekintettel - nagyon komoly veszélyt jelentenek, továbbá a megerõsödött
gyökérrendszer az út, ill. a járda használhatóságát lassan teljesen
ellehetetleníti.
Természetesen döntött a Testület arról, hogy a fákat új díszfák
ültetésével pótolni fogjuk.

Tóth János
 jegyzõ
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Dobóczi Anikó védõnõ

Valocsik Claudia és Sebõk Lajos:
Gabriel Lajos 2017.11.08.
Alsóerdõ d.

2017. november

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

KONZULTÁCIÓS IDÕPONT
 minden PÉNTEKEN

a hivatalban, 13 órától.

INGYENES TANÁCSADÁST
 tart a Csemõben bejegyzett

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

(06-70) 526-9878

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

KÉRJEN IDÕPONTOT!
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

Kummer Beáta és Csapó Csaba:
Léna 2017.11.06.
Mészáros L. u.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Incze Katalin Mária és
Hantházi Tibor:
Viktor Gábor 2017.11.29.
Fenyvesi d.

Kummer Beáta és Csapó Csaba:
Lotti 2017.11.06.
Mészáros L. u.

Dr. Lakos Roland polgármester

Csemõ minden polgárának  k ívánunk  békés,  boldog ünnepeket-
rendkívüli  esemény mentes boldog ú j évet!

A körzeti megbízottak

Közeleg a karácsony…
Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete folytatja a 2015-ben
megkezdett ajándékozási akciót, melynek során közvetlenül és közvetve több
ezer fõ részére tud - valamilyen formában – karácsony szent ünnepére
ajándékot nyújtani.

A 2017. évben a szociális költséghelyen lévõ maradvány önkormányzati
kiegészítéssel lehetõséget ad arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan:

-  az összes 16 év alatti, állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezõ és Csemõben élõ gyermek számára
karácsonyra 5.000.- Ft összegû gyermekvédelmi támogatást adjunk,

- a 65 év feletti nyugdíjasoknak karácsonyi édességcsomagot állítsunk össze,
- 300 család részére tartós élelmiszercsomagot készítsünk,
- 2018. januárban közel 200 család számára szállítunk 1 m3 mennyiségû, száraz, minõségi tüzifát,

az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ családoknak.

Fogadják tõlünk akkora szeretettel, mint amekkora szeretettel készültünk arra, hogy sokaknak
szerezzünk örömet. A hivatal munkatársai - a tüzifa kivételével - még az ünnepek elõtt gondoskodnak
az ajándékok kiszállításáról.
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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. december 8 és 27.

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

GYÛJTÉSI IDÕPONT:
2017. december 22.

ZÖLD ZSÁKOSSÁRGA ZSÁKOS
biológiailag lebomlócsomagolási

Dr. Lakos Roland
polgármester

mindig friss hírek, információk
 www.csemo.hu

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

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.

Kellemes ünnepeket
kívánnak

Gáspár Jánosné
é s

Gáspár János
egyéni vállalkozók!

A községi könyvtár
2017. DECEMBER 22-TÕL 2018. JANUÁR 1-IG

ZÁRVA TART.
MegértésÜKET köszönöm: Vas Tiborné

közösségi-színtérvezetõ

MEGHÍVÓ
A GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfej-
lesztési Közösség Egyesület
2017. december 15-én (pénteken)

15.00 órai kezdettel
a Községháza Dísztermében
tájékoztató fórumot tart, amelyre
tisztelettel meghívom.

A fórum fõ témái a következõk:
1. Tájékoztatás a megjelent pályázati
felhívásokról
- Helyi mikro-vállalkozások fejlesztése, új
tevékenységek indításának ösztönzése
- Helyi értékekre épülõ turisztikai
szolgáltatások fejlesztése: szálláshely
szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
2. Az elõkészületben lévõ non-profit
pályázati felhívások ismertetõje

A LEADER helyi pályázati felhívások a
Magyar Államkincstár honlapján érhetõek
el.

Minden érdeklõdõt várunk!
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

 A foglalkozáson való részvétel ingyenes!

Békés, boldog, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket
és új esztendõt kívánnak

a Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
dolgozói!

Szeretettel várunk az ADVENTI
kézmûves délelõttre a könyvtárba.

semmibõl
VALAMIT

DECEMBER 9-én, szombaton,
9.30 - 11.30 óráig  és

DECEMBER 16-án, szombaton,
9.30 - 11.30 óráig

karáconyfa dísz, valamint
karácsonyi ajándék készítésére.

A könyvtár nyitva tartási idejében válogass
kedvedre adományba kapott könyveinkbõl.

AJÁNDÉKOZD MEG
MAGAD EGY JÓ KÖNYVVEL!

TÉGY EGY KÖNYVET!
VÉGY EGY KÖNYVET!

Sok egyéni munkadarab készült el a
községi könyvtár által szervezett
novemberi kosárfonó tanfolyamon. A
foglalkozás résztvevõi szerint egy részük
karácsonyi  ajándékként cserél majd
gazdát – de születtek olyan tárgyak is,
amelyektõl  a  világ  minden  kincséért
sem  válnának  meg  alkotóik.
                                                         V.I.

KOSÁRFONÓ
TANFOLYAM

,,Minden szívbõl szóló karácsonyi énekben, a
kandalló ropogásában és melegében, az ünnepi ebéd közben,
a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit
egy barát, vagy a család küldött, minden, amit ebbõl
meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az maga a
szeretet.”

Noreen Braman

A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi
Színtér

INFORMATIKAI ALAPISMERETEKET
átadó, kiscsoportos alkalmakat hirdet.

Az oktatásra január és február hóban kerül sor,
amely 10 alkalomból áll (1 óra/ alkalom).

NAGYINET! IDÕSEKNEK,
ÁLLÁSKERESÉST SEGÍTÕ
INFORMATIKAI OKTATÁS

TÖBB KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

A részvétel ingyenes!
A pontos kezdési dátumok egyeztetés alatt.

Jelentkezni lehet: (06-70) 360–8034
Vasné Irén
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Márton napja az óvodában

   Sulyokné Németh Márta

A Gyermekünkért Alapítvány
kuratóriuumának nevében kellemes karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet kívánok minden
gyermeknek és családjának!

Lendérné Godó Márta
kuratóriumi elnök

A Csemöi Nefelejcs Óvoda  dolgozói
nevében áldott, békés karácsonyi

ünnepeket és sikerekben,
eredményekben gazdag boldog

      új évet kívánok!

Erdélyi Krisztina
óvodavezetö

Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez,
számos népszokás, néphit kapcsolódik.
Egyrészt a mezõgazdasági munkák befejezõdéséhez,
illetve az advent közeledtéhez
kötõdnek, másrészt ahhoz a
legendához, amely szerint Szent
Márton egy libaólban próbált
elrejtõzni, amikor püspökké
akarták megválasztani, de a ludak
elárulták gágogásukkal.
Ebben az évben is
megemlékeztünk Márton napjáról
az óvodában. Az elõzõ héten már
az aulában és az emeleten is népies jellegû kiállítással
igyekeztünk megteremteni az ünnepi hangulatot.
Az óvodai csoportoknak
lehetõségük nyílt megnézni a Ludas
Matyi rajzfilmváltozatát. Ezután
tetszõlegesen lerajzolhatták a
számukra érdekes mesejelenetet.
Az elkészült „mestermûveket”
kiállítás formájában a kedves
szülõk és gyerekek is
megtekinthették az óvodában.
Emléklappal jutalmaztuk a kis
alkotókat, amelyeket büszkén
vettek át a gyerekek. Kézmûveskedéssel,
barkácsolással, Márton napjához fûzõdõ libás népi
játékokkal, dalokkal, mondókákkal, mesékkel,
versikékkel, vásári kikiáltókkal, rigmusokkal
ismertettük meg kis óvodásainkat. Lehetõség nyílt
a Polgármesteri Hivatalban élõben, mesejáték
formájában is átélni Ludas Matyi és Döbrögi
történetét. Ezúton is köszönjük a hivatalnak a

helyszín biztosítását és óvodavezetõnknek, Erdélyi
Krisztinának az elõadás megszervezését. A vásár
napjára sok és érdekes portékákkal készültek az óvó

nénik. Felnõttek és gyerekek is
találhattak maguknak vásárfiát.
A kis eladófiúk és eladólányok
bájosan csalogatták a vevõket a
vásárba. A portékák mellett
süteményeket is vásárolhattak,
akik megkívánták a
finomságokat. Köszönet a kedves
Szülõknek a felajánlott
süteményekért! Ebédre finom

libalevest készített nekünk a Csemõi Konyha Bt.,
amelyet ezúton is köszönünk! A libákat Gáspár János

és Zsigárdi Béla ajánlotta fel,
amelyért külön köszönetünket
fejezzük ki nekik! A népi
hiedelem szerint a liba húsából
jósoltak, miszerint:”Ha a csont
barna és rövid, akkor sáros lesz a
tél, ha viszont hosszú és fehér,
akkor havas!”A mi libánk csontja
hosszú és fehér volt! Majd
meglátjuk, milyen lesz a tél!
Érdekes, tartalmas és

eseményekben gazdag programok kínálkoztak most
is gyermekeinknek.
Köszönettel tartozok a Hagyományéltetõ
Munkaközösségünk nevében óvodavezetõnknek és
az óvó néniknek, valamint a gyerekeknek, hogy
segítették munkájukkal, jelenlétükkel a Márton nap
sikerességét!

a Hagyományéltetõ Munkaközösség tagja
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ÜNNEPELT AZ ISKOLA

2017. november 7-én volt iskolánk létrejöttének
40. évfordulója, melynek tiszteletére születésnapi
ünnepséget tartottunk a 2017/2018-as jubileumi
tanév nyitórendezvényeként. Az iskolánk jelenlegi
és valahai dolgozóin, tanárain és tanulóin kívül
öreg diákjainkat, nyugalmazott, vagy jelenleg
máshol tanító tanárainkat, a kedves szülõket és
mindazokat, akik a 40 év alatt iskolánk
virágzásáért tevékenykedtek - meghívtuk.

A vendégek  népes számban voltak jelen, a Ceglédi
Televízió képes össszefoglalót is készített rólunk.
Ezen klinken letölthetõ: https://
www.youtube.com/watch?v=blzBKW37ti8)

Ezúton is köszönjük fõ támogatóinknak: Dr. Lakos
Roland polgármester úrnak, Bögös István
alpolgármester úrnak (egyúttal nálunk is tanított
tanárunknak) és Lendér Józsefnek, hogy anyagi
önzetlenségük segítségével pazar fogadást
tudtunk biztosítani kedves vendégeinknek.
Az ünnepség a megjelentek köszöntésével, majd
a múlt képes-videós bemutatójával zajlott.
A képkockákon nyomon követhettük az iskola
építését, a 40 év kiemelkedõ hazai és külföldi
híreit, eseményeit, a kisdobos és úttörõ életet, a
játékokat és jót derültünk a retro reklámokon.
Oszlánczi Ferenc nyugalmazott iskola
igazgatónk elevenítette fel és foglalta össze
beszédében az iskolánk történéseit múltunktól
napjainkig, majd jelenlegi intézményvezetõnk,

Arató Istvánné beszélt a jelenünkrõl, felvázolva
jövõbeli stratégiánkat.
A továbbiak az udvaron folytatódtak. Mindnyájan
kivonultunk és az utókornak is emléket hagyva
errõl a napról, idõkapszulát helyezett a földbe
Márton Balázs öregdiákunk és 3 generációs
családja. Érdekesség, hogy a kicsi unokák, - Maja
és Balázs - szüleik, nagyszüleik nyomdokán
haladva jelenlegi elsõs kisdiákjaink.

Ezután a kiállítás megnyitása következett. Az
aulában régi iskolai ereklyéket, tárgyakat,
fényképeket, érmeket láthattunk.
Közönségszavazás döntötte el a 45 pályázóból,
hogy melyik legyen a jubileumi tanév emblémája?
A gyõztes Cseh Dávid 6.b osztályos tanuló munkája
lett.
A jubileumi tanév eseményeirõl a tanévzáró
ünnepségre megjelenõ jubileumi évkönyv is
készül video CD melléklettel,  amelyben
mindenkirõl név szerint is megemlékezünk, akik
az eseményeinkhez kapcsolódtak.

Ezúton is megköszönöm azonban a sok-sok
segítséget, a precíz összehangolt együttmûködést
a szervezésben, a résztvevõknek a megjelenést,
hogy ez a nagy volumenû nyitóünnepség
létrejöhetett.

Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse
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Lengyel Szilvia vagyok, itt élek születésem óta Csemõben,
három lányunkkal és férjemmel. Itt kezdtem az óvodát,
mint elsõ óvodás, majd itt végeztem általános iskolai
tanulmányomat is. Az elsõ, második osztályt azÁrpád utcai
iskolában jártam, ahol Pankotay Ernõné, Marika
nénivel tanultunk írni, olvasni, számolni.
A nehézkes elsõ két év után bekerültünk a „nagy iskolába”.
Csak ámultunk a nagy terektõl, a hatalmas tornateremtõl,
a hosszú folyosóktól, a meredek lépcsõtõl. Bizony, amikor
Bertók Lászlóné Évike néni azt mondta,
hogy másszunk fel a bordásfalra, mi csak
nézelõdtünk, nem tudtuk, az mi lehet. Persze
az ijedtségen túl voltak jó dolgok is, például a
stangli, amit a tornaterem folyosójának a végén
lehetett kapni az iskolabüfében.
Bár visszahúzódó kislány voltam, nagyon szép
emlékek kötnek az én iskolámhoz. Kedves
tanítóim, tanáraim, szeretett barátnõk,
barátok.  Jólesõ érzés rájuk gondolni, de sajnos
néhányan tanáraink közül már nincsenek velünk.
Különösen kedveltem a biológiát, és ha az iskolára
gondolok, elsõre mindig i f jabb Nagy Lajos  jut
eszembe, õ nem csak kiváló pedagógus volt, de szívesen
meghallgatott bennünket, tanácsokkal látott el, tanítása
során is érdekes feladatokat adott nekünk.  Elõtte is
szerettem a természetet, hiszen nagypapámmal mindig
az erdõt jártuk, ezért én erre különösen érzékeny voltam.
Talán ennek, a jó kis vándortáboroknak valamint késõbbi
lelkes természettudományos tanáraimnak is köszönhetõ,
hogy én is pedagógus lettem, óvodában dolgozom, és
ezen belül is legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a
mai gyerekeket is a környezeti nevelésen keresztül tudjam
megérinteni.
Kedves tanító nénink volt Bujáki Ágnes - sajnos már
régen nincs köztünk - , és Bíró Sándorné Erzsike néni.
Õ számomra még mindig ugyanolyan szép, és kedves,
igazi TANÍTÓ NÉNI, mint ahogyan gyerekkoromban láttam
õt.  Aztán Kiss Imre igazgató bácsi jut eszembe, akire
nagyon felnéztem. Imádtuk a történelem óráit. Minden
fontosabb eseményt eljátszottunk, és olyan érzékkel

Nagyon büszkék vagyunk volt diákjainkra.
Iskolánk 40 éves évfordulója alkalmából szeretnénk bemutatni a következõ hónapokban
olyan volt tanítványainkat, akik diplomát szereztek.
Van, aki itt él közöttünk, van, aki több ezer kilométerre került, de a kötõdések megmaradtak.
Elsõként egy ma is itt dolgozó óvónõ vall emlékeirõl.

Innen indultam...

Születésnapos iskolámhoz!
varázsolt el bennünket, hogy semmiféle nehézséget nem
okozott az anyag megtanulása. És most, hogy így próbálom
a visszaemlékezés fonalát feltekerni, most döbbenek rá,
hogy én is hasonlóan játszom a gyerekeimmel, ezért még
most is hálás vagyok így Imre bácsinak.
Zeneiskolás is lehettem az iskolában, ezen a területen
Györe Sándor tanító bácsi volt az én személyes
kedvencem, õ tanította a szolfézst. Elõttem van szikár,
csontos arca, nagy keze, hosszú ujjai, amint fejem tetejére

rakta kezét, így adva át a megfelelõ hangot.
Csipkó Magdolna az énekkart vezette,
melyet, ha nem is sokáig, de annál
szívesebben látogattam.
De sorolhatnám még jobbnál jobb
tanárainkat, Takáts Lászlóné Ibolya néni,
aki az osztályfõnökünk is volt, és
matematikára tanított. Jól emlékszem,
sehogyan sem akartak menni az egyenletek,
de addig gyakoroltatta velünk, míg mindenki

„be nem vágta”. Lehetett a házához is elmenni, és
szabadidejében is szívesen segített bármelyikünknek. És
ugyanígy Bertók Laci bácsihoz is, aki szintén segített,
ha elakadtunk, persze jól megviccelte fizika órán a
csapatot, ilyenkor dõltünk a nevetéstõl. Kollár Jánosné
Évike nénivel az orosz nyelv szépségeit gyakorolhattuk.
Ha sok mindenre nem is, de egy orosz születésnapi dalra
jól emlékszem ma is, sokat énekeltem én is
gyermekeimnek.
Nem teljes a felsorolás, nagyon sajnálom, hogy sok
tanárommal már nem találkozhatom, de az emlékek
bennem élnek, belém épültek. Köszönet nekik ezekért a
szép évekért, mert az iskola épülete ezáltal telt meg
tartalommal, élettel, velük és velünk diákokkal.

Kívánok az iskolának további sok szép évet, az itt dolgozó
pedagógus társaknak kitartást és erõt ezen a nehéz pályán,
a gyerekeknek pedig sikeres éveket, és kedves, életre szóló
barátságokat!

Lengyel Szilvia
  egykori diák
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JUBILEUMI TANÉVÜNK
SORON KÖVETKEZÕ ÉS
KÉSÕBBI PROGRAMJAI

Az adventi idõszakban délutánonként
olyan öregdiákjaink tartanak a
szakmájukról nyíltan
élménybeszámolót, akik szakmájuk jeles
képviselõi, hosszú évek óta ebben a
munkakörben dolgoznak, munkájuk
példaértékû. A beszélgetések
nyilvánosak, szeretettel invitáljuk és
várjuk Önöket december 4 és 21-e között
14 órától 15 óráig intézményünk humán
termébe. További tájékoztatást az
intézmény honlapján olvashatnak.
Továbbra is várjuk diplomás
öregdiákjaink jelentkezését, akiket a
Csemõi Hírmondóban folyamatosan
szeretnénk bemutatni, büszkélkedni
velük hónapról hónapra.
A magyar kultúra napja alkalmából
Orisek Ferenc fafaragó mester, iskolánk
számos plakettjének megfaragója és
adományozója-tart egy rendkívüli
élménydélutánt.

Prózaíró versenyt is hirdetünk:
-   Legkedvesebb emlékem a csemõi
iskolai életbõl
-  Legkedvesebb emlékem a csemõi
iskolai tanáromról címmel.
A pályamûvek beadási határideje: 2018.
március 20.

Április 21-én szavaló és
prózafesztivált  tartunk minden
korosztály részvételi lehetõségével:
iskola, pedagógus, jó tanító, tanulás
témakörben.
A programsorozatot az iskolai Gálával
zárjuk 2018. június 8-án , melyen
fellépnek a volt énekkaros
öregdiákjaink, nyugalmazott tanáraink a
jelenlegi iskolakórusunkkal és
tanárainkkal.
A megemlékezés nem lenne teljes
jubileumi kiadvány  nélkül. Ezt az
évzárón bocsátjuk közre a
rendezvényekrõl készült videó CD-vel
együtt.

Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse

Öregdiák diplomásunk
bemutatkozása

Tanulmányaimat a Csemõi Ladányi
Mihály Általános Iskolában kezdtem,
ahol 8 éven keresztül koptattam az
iskola padjait. Ez idõ alatt nagyon sok
pozitív tapasztalatot szereztem és

aktívan részt vettem az iskola mindennapjaiban. Megismerhettem
milyen is egy csapat tagjaként kiemelkedõ eredményeket elérni.
Fontos volt számomra a sport, ezen belül is a torna és minden
labdajátékkal kapcsolatos sportág, de egész általános iskolás éveim
alatt inkább a tanulást választottam, abban szerettem volna
kiemelkedõ lenni. Ennek meg is lett az eredménye, amikor felvételt
nyertem az akkori Ceglédi Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskolába. A középiskolai felvételi nem volt egyszerû,
hisz Cegléd és környéke legjobb általános iskolai tanulóival kellett
versenyezni a megadott helyekért. Ezúton is köszönettel tartozom
Szûcsné Oldal Jutka osztályfõnökömnek, aki folyamatosan
támogatott és segített céljaim elérésben. Természetesen többi
tanárom is nagyban hozzájárult sikereimhez, hiszen az útmutatásaik,
ösztönzéseik és bátorításaik is kellettek, hogy ne veszítsem el
lelkesedésemet.
Középiskolai tanulmányaim során számos tárgyból kellett
elõrehozott érettségit tennem, majd miután végeztem már
közeledett az érettségi és az egyetemi felvételi. Az érettségi elõtt
két évvel már tudatosan kellett szakirányt választani, hisz ez már
befolyásolta a felvételi pontszámokat. Egyik álmom volt, hogy
felvételt nyerjek a Corvinus Egyetem Kereskedelmi-és Marketing
szakirányára és ezen belül is az államilag finanszírozott képzésre.
Ehhez azonban rengeteg tanulásra, felkészülésre volt szükség. A
felvételi pontszámhoz nem lett volna elég, ha csak középszintû
érettségit teszek, így közgazdaságtanból emelt szintû érettségit
tettem. Mivel a plusz pontokra is szükségem volt, elindultam az
Érettségi Szakmai Tanulmányi Versenyen is, ahol országos II.
helyezést értem el, és ezzel megkaptam a maximálisan szerezhetõ
plusz pontokat. Emellett az utolsó évben az angol középfokú
nyelvvizsgát is sikeresen letettem. A közgazdaságtan emelt szintjével
és a történelem érettségi pontjaival, duplázással igaz, de 1 ponttal
többet szedtem össze, mint a ponthatár volt. Nagyon boldog voltam,
hisz sikerült elérnem a célom és bekerültem Magyarország egyik
legelismertebb egyetemére. A Corvinus Egyetemen is rengeteg
mindent tanultam és 3,5 év alatt sikerült lediplomáznom, valamint
az utolsó évben szakmai angol középfokú nyelvvizsgát is sikerült
teljesítenem.
 Egy kis községbõl indult el az életem, de azt gondolom, hogy ez
egyáltalán nem hátráltatott, sõt sok esetben segített megérteni
más emberek viselkedését, gondolkodásmódját. Motivációt adott,
mert tudtam mit szeretnék elérni az életben. Mindenkinek megvan
a lehetõsége, hogy küzdjön a céljaiért, és ha elég idõt, energiát és
tanulást öl bele, el fogja érni az álmait! Végül, de nem utolsó
sorban szeretném megköszönni szüleimnek, hogy mindig
támogattak és segítették utamat, bár sokszor nem volt egyszerû.

Zeng Xiao Feng
(1991.)

Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse
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„Iskolai  jótékonysági  bál”
Idén november 18-án tartottuk hagyományos
szülõi bálunkat, amely olyan népszerûségnek
örvendett, hogy majdhogynem kicsinek
bizonyult a 150 fõ befogadására alkalmas
tornatermünk.
Ezúton is köszönjük, hogy jelenlétükkel
támogatták iskolánk közösségét, ezáltal
hozzájárultak közösségi program-jainkhoz:
Erdé lyi Ha tár ta l anul p rogramunk
megvalósításához, tisztasági és magatartási
versenyeink jutalmazásához, illetve iskolai
és sporteszközök fejlesztéséhez, vásárlásához.

Önök támogatásával valósult meg számos
tanulmányi és sportversenyen való részvé-
telünk, valamint elutazásunk ezekre a
helyszínekre.

A befolyt összeget idén is tanulóink
felszerelésének tökéletesítésére, események
megvalósítására, iskolánk felszereltségének
bõvítésére fogjuk fordítani.
Az est is a jubileum jegyében zajlott. A
dekorációt az eddigi báljainkon készült fotók
tették impozánssá és öreg diákjaink pedig
pazar keringõt táncoltak az idei évünk
hetedikes, nyolcadikos elsõ bálozó tanulóink
mellett.
 A tavalyi hozzájárulásoknak köszönhetõen
tanulóink az ebédlõben az idei tanévtõl új
asztalokat, székeket használhatnak új
terítõkkel. Köszönjük, mindenkinek, hogy
széppé, moderné tehettük iskolánk ebédlõjét!

Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse

NYÍLT NAPOK
FELSÕ TAGOZATON

November 13-17 között iskolánk felsõ tagozatának minden
osztályában nyílt napokat és óralátogatási lehetõséget
biztosítottunk. A nyílt héten lehetõsége volt az érdeklõdõ
szülõknek részt venni az osztályok óráin, betekinteni az iskola
életébe, munkájába is. Ezeken az órákon iskolánk
intézményvezetõje és helyettese is figyelemmel kísérhette az
osztályokban folyó oktatást, tanulóink órai munkáját.
Köszönjük a szülõknek, hogy részvételükkel támogatták a
nyílt napokat.

Palotainé Pozsár Marianna
        7.a osztályfõnök
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Dobd a kosárba!!!

A ZENE
szárnyán

II. házi labdarúgó bajnokság

 Sárik Viktor

Iskolánk azon szerencsés intézmények közé tartozik,
akiket a Ceglédi Tankerületi Központ 3 elõadásra szóló
Filharmóniai bérlettel ajándékozott meg.
 Az elsõ koncert 2017. november 21-én, kedden került
megrendezésre a Kossuth Mûvelõdési Központ
színháztermében, ahol a Duna Szimfonikus zenekar
nívós elõadását hallhattuk.
Alkalmanként 5 fõ vehet részt iskolánkból a programon.
Ezúton is köszönjük a lehetõséget, hiszen a gyerekek
zenei és kulturális nevelése fontos feladatunk.

Monori Adrienn
ének szakos pedagógus

Az elsõ „Dobd a Kosárba” versenyen az elsõ és második
korcsoportos diákjainkkal vettünk részt a ceglédi Török
János Mezõgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és
Szakközépiskola tornatermében. Diákjaink nagyon jól
érezték magukat a teljes idõtartam alatt. Mindent bele
adtak, hogy a lehetõ legjobb helyezést érjék el a különféle
sorversenyekben. A verseny végén minden diák édességet
kapott a kiváló teljesítményéért cserébe.
Összességében a rendezvény sorversenyszámai nagyon jók
voltak. A diákok nagyon élvezték e feladatokat. Célunk,
hogy a feladatokat a következõ megmérettetésre többet
gyakoroljuk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra! Csak
így tovább!

2017.10.20.

A második Dobd a Kosárba versenyen a 3 és 4 korcsoportos
diákjainkkal vettünk részt szintén a ceglédi Török János
Mezõgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és
Szakközépiskola Tornatermében. Diákjainknak 3 csapat
ellen kellett a pályára lépniük, sajnos több kevesebb sikerrel.
Az idei mezõny jóval erõsebb volt, mint a tavalyi, valamint
a versenyen streetball játékot kellett játszani a csapatoknak,
ami nekünk nem volt az erõsségünk. Úgy gondolom,
hogy mindezek ellenére mindent bele adtak tanulóink, és
a kihozták önmagukból a maximumot. Így ezen a
mérkõzésen a IV. helyen végeztünk.
Összességében kiderült, hogy számunkra melyik játékot
kell erõltetni, ha a jövõben lesz még ilyen típusú játék.
Ezért célunk e játékstílus begyakorlása mind technikai,
mind taktikai szempontból. Nagyon büszke vagyok a
csapatomra! Hajrá Csemõ!

Sárik Viktor
testnevelõ-edzõ

2017.10.27.

A diákok kérésének eleget téve megrendezésre került a
II Csemõi házi labdarúgó bajnokság iskolánk udvarán. 9
osztály csapott össze a tavalyi évhez hasonlóan a
vándorserleg elhódításáért, amelyet tavaly a 7. b (mostani
8. b) osztály nyert meg. A mérkõzéseket a tanulóink
nagyon élvezték. A selejtezõ mérkõzések után az
elõdöntõ mérkõzések, majd a döntõ mérkõzésre került
a sor. A dátum jól mutatja, hogy az idei döntõ mérkõzést
a szünet utáni hét elsõ napjára kellett halasztani a rossz
idõjárási viszonyokra való tekintettel. A gyerekek nagyon
élvezték a bajnokságot, mivel a legkedveltebb sportágukat
ûzhették, úgy hogy mindeközben a labdarúgó tudásukat
mérhették össze egymással. A vándorserleg boldog
tulajdonosa a 8. a osztály csapata lett, akik a következõ
bajnokságig õrizhetik díjukat.

testnevelõ-edzõ

A csapatoknak szívbõl gratulálok a derék helytál-
lásaikért, továbbá büszke vagyok növendékeinkre, mivel
a fair play szabályait betartották, ezáltal a megfelelõ
hozzáállással zajlódhatott és zárulhatott le a rendez-
vényünk.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Bartáné Verebes Tímea

PÁLYAVÁLASZTÁSI
KIÁLLÍTÁSON jártunk

MÁRTON-nap  az iskolában

A Csemöi Ladányi Mihály ÁLtalános
Iskola minden diákja, pedagógusa,
dolgozója nevében áldott karácsonyi

ünnepeket és sikerekben gazdag
     boldog új évet kívánok:

 igazgató
    Arató Istvánné

2017.október 10-én a napunk ugyanúgy indult, mint
bármelyik nap, de mégis más volt, mert Ceglédre mentünk
a pályaválasztási kiállításra. Az elsõ és második órát még
az iskolában töltöttük és ez után indultunk útnak.
Különjáraton utaztunk, két busszal mentünk, mert minden
7-es és 8-os ott volt az iskolánkból. Idén más szemmel
álltunk az egészhez, mert 8. évfolyamosak lettünk, és el kell
döntenünk, merre is, hogyan tovább?
Minden prospektusból próbáltunk begyûjteni egyet-kettõt,
hogy az osztályba ki tudjuk tenni, akinek nem sikerült
hoznia pár helyrõl, az is lássa ezeket.
33 kiállító érkezett a rendezvényre. Nemcsak Ceglédrõl,
hanem a környezõ településekrõl is jöttek középiskolák.
Idén 17. alkalommal rendezték meg a Pályaválasztási
Kiállítást.
A rendezvényen többek között bemutatkozott a Ceglédi
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium is, ahol
január óta nyelvvizsga központ mûködik.
Voltak nagyon érdekes bemutatók, pl:
- Villanyszerelési részlegrõl: volt egy nagy tekercs, ami körül
volt egy szál , és ha fölé tettük a kezünket akkor kicsit
megcsípett (nem lehetett nagyon érezni, meleg lett a kéz
tõle).
- Kozmetikus részlegen: a lányokat kisminkelték.
- Cukrász, pék részlegrõl: kis aprósüteményt lehetett
dekorálni, kaphattunk csokis gofrit is.
- Az asztalos munkát is meg lehetett nézni, ott kis
motívumokat faragtunk a fába.
- Ki lehetett próbálni az autóvezetést (persze csak
szimulátorban), de nagyon élethû volt.
- A Mercédesz gyárból is voltak kint, lehetett ott is
szóróanyagot kapni és ajándékot, pl: karkötõt.
- Volt nyereményjáték is, ki kellett találni, hogy milyen
szakma van a lap elején és milyen tantárgyat/iskolát kell
hozzá tanulni/végezni.
- Volt olyan teszt is, ami felméri, hogy milyen munkaterületre
lennél jó.
- Rendészetrõl is voltak a rendezvényen, még bemutatót is
tartottak!
Sok idõnk volt a szakmák tanulmányozására. Amikor már
mindenki megnézett mindent, amit szeretett volna, jött a
busz értünk, felszálltunk, nézegettük a prospektusokat és
átgondoltuk az egészet, amit ott láttunk. Otthon a
szüleinknek is elmondtuk, hogy milyen iskolákkal
találkoztunk, átbeszéltük a szakmákat, mi is érdekelhetne
bennünket?
Remélem mindenki a neki tetszõ szakmának megfelelõ
iskolába fog menni, és fel is veszik oda!

Domina Imre és Lakatos László 8.a osztályos tanulók
Förhéczné Bartha Melinda 8.a osztályfõnök

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy Márton napkor
az alsó tagozatos gyermekek számára vetélkedõt
szervezünk. Idén sem volt ez másként.
Tanulóink, osztályokon belül 4-5 fõs csoportokat alkotva
kísérték el kalandos útjára Ludas Matyit, és az õ kedvenc
libáját. Színes, izgalmas feladatokban próbálhatták ki a
gyermekek ügyességüket, gyorsaságukat, megfigyelõ
készségüket.

A tornateremben egy akadálypálya várta õket. Más
helyszíneken pl.: képeket illesztettek össze Ludas Matyi
meséjébõl, különbségeket kerestek, állatokról daloltak,
rejtvényt fejtettek…
A délelõtti foglalkozás jó hangulatban telt, kicsik és
nagyok részére egyaránt. Köszönet érte Ráczné
Székely Rózsa tanító néninek, s lelkes segítõinek.

              tanítónõ
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FAKAN GÁBOR

(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

RENDELJEN TÕLÜNK
 karácsonyi ebédet, vacsorát!

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

LAVANDERIA BT.

Érdeklődni:
(06-30) 475-3679

 ELADÓ
Közművesített építési telek

CSEMŐ központjában,
a Dózsa tér mellett eladó.

AZ ÉTTEREM NYITVA TARTÁSA
PÉNTEK-SZOMBAT - VASÁRNAP:

13.00 - 21.00 óra között

939 m2 építési telek
a Szabadság utcában

 (06-30) 476-3641

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

Csemõ központjában
kis alapterületû, komfortos

ALBÉRLETET keresek.
Tel: 06-20-218 1971

SÜRGÕSEN ELADÓ

Zöldhalomban,
a Boján dûlõben 2 szoba

összkomfortos, tanyaként
nyilvántartott lakóépület, a
hozzá bekerített területtel.

Irányár: 5,5 millió forint.
Érdeklõdni: (06-70) 646-0039

Vágysz egy új rucira,
gyere be a Tündi turiba.

Idõ és pénz spórolása
itt van helyben T-T 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

Mindenk kedves régi és új vásárlómnak szívbõl
kívánok boldog karácsonyi ünnepeket és még

boldogabb új évet!
                                                   Horváthné Tündi

KARÁCSONYI
AKCIÓ!

Minden 5.000.-Ft feletti
vásárlás

esetén ajándék!

December 24- én is várjuk rendeléseiket.
Ínycsiklandó karácsonyi tál

összeállitasunkra, vagy a jól megszokott
7 Vezér és Ond Kond tálakra!

KÖSZÖNÖM mindenkinek, akik
hozzájárultak bármilyen formában gyógyu-
lásomhoz, illetve önzetlenül segítségemre
voltak.
Külön köszönöm Csemõ Község Önkormány-
zatának folyamatos támogatását.
Kellemes ünnepeket, boldog, békés újesz-
tendõt és jó egészséget Mindenkinek!

Hajdú Zoltán és Édesanyja



2 1XXVII. évfolyam 12. szám www.csemo.hu              2017. december

2 1

2 1

TISZTELT KUTYATARTÓK!

ÁLLATORVOS
DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

A kutyák veszettség elleni kötelezõ védõoltása - elõzetes egyeztetés után - az állat
tartási helyén is beadatható, ez ügyben a 06-20-9341276 telefonon hívhatnak.
Az állatorvosi rendelõ nyitvatartási idejében (hétköznap ½ 8 – ½ 9, 17-19-ig,
szombaton ½ 9 - 10-ig) az akciótól függetlenül bármikor lehetõség van a kutyák
oltatására.

(06-20) 934-1276

ZÖLDHALOMBAN
Oláh Pál tápboltjánál

LAVANDERIA BT.

 ÖKÖLVÍVÁS
A Csemõi Palotás Sportegyesület ökölvívó szakosztálya várja új tagjait.

KYOKUSHINKAI KARATE
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, edzéseinken, az alábbi
idõpontokban:

Íjászati lehetõség minden kedves
érdeklõdõnek vasárnaponként
du. 14:00-tól 16:00-ig a csemõi

Vadászháznál.

TURUL ÍJÁSZ
Egyesület

Kedd 16:30-18:30
Csütörtök kicsiknek 17:30-tól
             nagyoknak: 18:15-tõl

Szombat 10:00-12:00

Folyamatos jelentkezési lehetõség!

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

0670/36 47 386
Gáspár Vivien

0630/47 97 307

Megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,
MIKUS ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

ÁLLÁSAJÁNLAT
A FREDDO-LINE Kft csemõi

pacalüzemébe munkatársakat keres:

*   férfi üzemi munkást (1 fõ),
*  gépkocsivezetõt (1 fõ),
                    “C” kategóriás jogosítvánnyal,
*   nõi munkaerõt (2 fõ) pacal csíkozására.

Érdeklõdni, jelentkezni az üzemben,
KISS IMRÉNÉ üzemvezetõnél lehet.

Csemõ, Hornyák dûlõ 5.
   (06-53)319-110

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Gyászoló Család

Külön köszönjük Baranyiné Magdika
lelkiismeretes munkáját,

Bartha Alajosné és Dr. Lakos Roland
polgármesterek segítségét,

Dr. Takács Róbert gondoskodását.

Helyszín: Csemõi Piactéren levõ kisbolt feletti edzõterem

Két versenyen is részt vettek
csapatunk tagjai:

Jászberényben, ahol Gáspár János
3. helyezést ért és Délegyházán,
ahol Gáspár János 2., Bori Attila

pedig 8. helyezést ért el.

Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését!

Érd: GÁSPÁR JÁNOS
(06-30) 419-8622

Településfejlesztési és
Sport Bizottság elnöke

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

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.

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

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

CSEMÕ MINDEN LAKOSÁNAK BOLDOG

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

ÉS SIKERES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNOK:
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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

az önkormányzattal
szerzõdött partner e-mail: tarczali3@invitel.hu

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

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

FAVÁGÁS

Kosaras autó is
rendelkezésre áll!

(06-30) 333-5086

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

technológiával.
Egyéb fák, facsoportok ritkítása,

kivágása.

Pánczél Mihály

 Csemõ területén,
buszmegálló elérhetõ

közelségében minimum két
szobás albérletet keresek.

SÜRGÕS !
06-30-392-6226

Combos Bt.
Tel: 53- 314-232

Mobil: (06-30) 682-9875

Combos Bt.

M
in

de
n 

ke
dv

es
 je

le
nl

eg
i é

s 
jöv

õb
en

i
üg

yf
ele

m
ne

k 
kí

vá
no

k 
ke

lle
m

es
ka

rá
cs

on
yt

, é
s 

sik
er

ek
be

n 
ga

zd
ag

 ú
j é

ve
t!



2 3XXVII. évfolyam 12. szám www.csemo.hu              2017. december

2 3

2 3

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 -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!
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CSEMÕ, A VIRÁGOS TELEPÜLÉSCSEMÕ, A VIRÁGOS TELEPÜLÉS

Fotók: Bálint Attila


