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XXVIII. évfolyam 3. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2018. március

Csemõ Község Önkormányzata és a Ladányi Mihály Általános Iskola
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára rendezett községi ünnepségre.
2018. március 15-ére, a Hét vezér térre,

Program:
          9:40 óra:       
                  Toborzó - közremûködik a Csemõi Gyöngyvirág Népdalkör
        10:00 óra:    
                   Himnusz
             Petõfi Sándor: Nemzeti dal c. versét szavalja: Fehér Zoltán
             Ünnepi beszédet mond Arató Istvánné, a Csemõi Ladányi Mihály Általános
                                         Iskola igazgatója
              Miller Zoltán, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett
                                  elõadómûvész mûsora
             Zászlós felvonulás a Petõfi szoborhoz, közremûködik a Csemõi Gyöngyvirág
                                         népdalkör
             Petõfi Sándor: Ismét magyar lett a magyar címû versét elõadja:
                                         Strázsi Ferenc 5. b. osztályos tanuló
             Koszorúzás
              Szózat

Kísérõ ünnepi programok:
      - 2018.03.14-én 9:00-kor rendhagyó történelem óra Reznák Erzsébettel a 7. és a 8.
                osztályosok számára a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
      - 2018.03.14-én 14.00-kor PILVAX a Ladányi Iskola tornatermében
      - 2018.03.14-én a Nefelejcs óvodások zászlókat tûznek a Petõfi szobor elé.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT!
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

A Köztársasági elnök, mint az már számos helyen megjelent, kitûzte az Országgyûlési
képviselõk választását 2018. április 8-ra. Ezt az idõpontot a 2018. 01. 11-én kelt 2/
2018. (I.11.) KE határozat tartalmazza. Ez az idõpont azért lényeges, mert ettõl kezdve a
választás, szavazás lezárulásáig nem lehet a szavazókör határát és sorszámát, továbbá a
település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és helyrajzi számot (ha ez az érintett
ingatlan lakcím szerinti címe is!!!) megváltoztatni. Azaz az elkövetkezõ több, mint egy
hónapban házszám módosítása nem lehetséges.

A választás kitûzését megelõzõen a zöldhalmi szavazókör szavazóhelyisége
megváltozott. Eddig a Tájház adott otthont a szavazásnak, mostantól viszont a
zöldhalmi közösségi ház a szavazóhelyiség, amely minden szempontból
komfortosabb és a szavazás lebonyolítását jobban ki tudja szolgálni. Az Iskola
épülete várja az 1. számú és 2. számú szavazóköri választópolgárokat, a közösségi
ház pedig a 3. számú szavazókörét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy szavazni csak érvényes személyigazolvánnyal, vagy
jogosítvánnyal, vagy útlevéllel és lakcímkártyával lehet, a választási értesítõben
szereplõ, szavazókörben.

Szavazni  április 8-án reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet,
a kijelölt szavazókörökben.

Átjelentkezésre is van lehetõség, de ennek a kérelemnek 2018. április 6-án 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához. Eddig az idõpontig módosítható vagy
visszavonható a korábbi átjelentkezési kérelem.

Ugyancsak április 6-án 16.00 óráig lehet a helyi választási irodánál bejelenteni a mozgóurna
iránti igényt, a szavazatszámláló bizottsághoz viszont a választás napján 15.00 óráig
lehet ezt az írásbeli kérelmet elõterjeszteni.

A fogyatékossággal élõk (vakok és gyengén látók, mozgáskorlátozottak) március 29-én
16.00 óráig kérhetik a helyi választási irodától a segítséget (Braille-írás, akadálymentes
szavazóhelyiség).

A korábban megválasztott szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejárt, így a
Képviselõ-testület 2018. március 19-ig megválasztja az új bizottságokat: tagokat és
póttagokat. A pártok és  egyéni jelöltek március 23-án 16.00 óráig jelenthetik be delegált,
megbízott bizottsági tagjaikat.

              Kérdés esetén a helyi választási iroda készséggel áll rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Tóth János
HVI vezetõ
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 BÖLCSÕDEI ELLÁTÁS - igényfelmérés

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM rendelet 34§. §-
a alapján a települési önkormányzat 2018. március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról,
hogy a szülõ vagy más törvényes képviselõ április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsõdei
ellátás biztosítása iránti igényét.
Az NM rendelet 36. § szerint ha a fenntartó eltérõen nem rendelkezik, a keresõtevékenységet folytató vagy folytatni
kívánó szülõnek a munkába állás kezdõ idõpontját igazolnia szükséges az intézmény felé.
A Csemõi Nefelejcs Óvoda (2713 Csemõ, Petõfi u. 2.) nevelési intézmény jelenleg is biztosítja a három évesnél
fiatalabb, de két és fél évesnél idõsebb gyermekek napközbeni nevelésben való részvételét, ellátását.

Bölcsõdébe felvehetõ minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani
napközbeni gondozását:
- ha mindkét szülõ dolgozik
- az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerû oktatásban vesz részt
- az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsõdei elhelyezését

A bölcsõdei ellátás igénybevételéért költség kiegészítést kell fizetni.

Amennyiben a településen van olyan Szülõ, aki az elkövetkezendõ években tervezi a két és fél évesnél fiatalabb
gyermeke részére a bölcsõdei ellátás igénybe vételét, úgy tisztelettel kérem, hogy a mellékelt igényfelmérõ
kérdõív kitöltésével jelezze igényét és a Polgármesteri Hivatalba történõ visszajuttatásával segítse munkánkat a
feladat megszervezése során.
A kérdõív kitöltése önkéntes.
Az adatlap letölthetõ a települési weboldal(www.csemo.hu) kezdõlapján az aktuális hírek között a bölcsõdei cikk
tartalmából, továbbá a Polgármesteri Hivatalban is átvehetõ.
A kitöltött adatlapokat kérem, hogy legkésõbb 2018. április 15. napjáig küldje vissza a aljegyzo@csemo.hu
email címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal aljegyzõi irodájába.  (2713 Csemõ, Petõfi u. 1.)

Segítõ közremûködését köszönöm!
Dr. Lakos Roland

polgármester

SZOBORAVATÓ AZ ÁLLATORVOSI EGYETEMEN

Dobóczi Anikó védönö

2018. február
SZÜLETÉSEK

Kecskés Lilla és Fityó Gábor:
Luca 2018.02.06.
Sárik d.

Németh Renáta és Patály Gábor:
Ajra Denissza 2018.02.06.
Halász d.

Dani Tímea és Telek Roland:
Maja Mónika 2018.02.19.
Határ u.

Illés Orsolya és Szívós Arnold:
Nara 2018.02.12.
Görbe d.

Minden újszülött érkezésének
szívböl örülünk!

Három szoborral bõvült a budapesti Állatorvosi Egyetem új épületrésze. A szobrok
egy ló kereszt- és medencecsont, valamint egy marha csigolya csont különbözõ

             méretarányú nagyításai, melyeknek anyaga süttõi mészkõ.

Az elkészült mûvek Sótonyi Péter, az egyetem
rektora és Kontúr András szobrászmûvész közös
alkotásai, melyek kivitelezését Kiss Dániel
Csemõben élõ szobrászmûvész végezte. Az
alkotások közül Hantházán készült a fenn említett
ló kereszt - és medencecsont - melyek szabadon
megtekinthetõek az egyetem területén ( 1078
Budapest, István u. 2.).
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Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

„MEGÉRI TANULNI”
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdetett
a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskolában tanulói jogviszonyban álló

tanulóknak, illetve a Csemõben élõ középiskolásoknak.
A jól tanuló diákok legjobbjai 5 hónapra nyertek pénzbeli támogatást:

az általános iskolások 5.000.-Ft/hó/fõ,
a középiskolások 10.000.-Ft/hó/fõ összegben.

20.
DÉL-PEST MEGYEI

ANYÁK NAPI
VIRÁGVÁSÁR

ÉS
ANYÁM TYÚKJA
FÕZÕFESZTIVÁL

HÉTVEZÉR TÉR -
            TEMPLOM TÉR

A J Á N L Ó

2018.
MÁJUS 1.

részletes program  a Csemõi
Hírmondó áprilisi számában!

fellépõk:

HENNA és SIHELL FERRY

EREDMÉNYHIRDETÉS

Az általános iskolások esetében a pályázat elnyerésének feltételrendszerét az
iskola pedagógusai állították össze: az alsó tagozatnál elvárás a kitûnõ bizonyítvány,
példás magatartás, szorgalom. A felsõ tagozatnál a 4,5-es tanulmányi átlag vagy
jelentõs javulás a tanulásban, illetve jó, vagy példás magatartás és szorgalom.
Minden osztályból az osztályfõnökök javaslata alapján az iskola vezetése döntött.
A tanulmányi ösztöndíjat kapott tanulók:
Mótyán Petra, Tóth Balázs, Dancs Levente, Gál Barnabás, Tóth Kata Krisztina,
Hantházi Vivien, Pankotai Boglárka, Beniczki Dominik, Kövesdi Vanessza,
Józsa Norbert, Pólya Zsófi, Strázsi Ferenc Csaba, Bánóczki Péter, Bánóczki
Tamás, Kiss Henrietta, Varga Adrienn, Papp Zsolt.
Az általános iskolások már megkapták az okleveleiket.

A középiskolások esetében kizárólag a jobb tanulmányi eredmény adta a
rangsort. Összesen 21  jelentkezés érkezett és örömmel jelenthetem, hogy a
díjazott 9+1 fõ elsõ féléves átlagai 4,57 felettiek voltak. A tanulmányi ösztöndíjat
nyert diákok (a felsorolás egyben sorrend is):
a gimnazista jelentkezõk közül: Tóth Lili, Bálint Benedek, Józsa Csaba, a
szakiskolákban tanulók közül:  Bezzeg Patrik (színötös bizonyítvánnyal) Horváth
Dominika, Kovács Györgyi, Vitai Beáta, Varga Petra, Csiló Alexandra.
Polgármesteri ösztöndíjban részesült: Varga István.
A középiskolások számára az okleveleket a 2018. március 13-án tartandó képviselõ-
testületi ülésen adjuk át.

Mindenkinek köszönjük a jelentkezését,
A  DÍJAZOTTAKNAK GRATULÁLUNK!

Figyelem!
A nyáron újabb pályázati forduló következik az év végi eredmények alapján,

hogy továbbra is MEGÉRJE TANULNI!

STRAUB DEZSÕ
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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

Gyetkó Tibor: (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 1.
Idõpont foglalás: (06- 53) 511-415

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

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
Csemõi Ki rendel tsége

a Csemõi Polgármesteri Hivatal épületében

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

Ülésezett
a Képviselõ-testület

Tóth János
 jegyzõ

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

Munkaterv szerint a Képviselõ-testület következõ ülését 2018. március 13-án,
kedden tartja. A napirendekrõl a www.csemo.hu/aktuális híreink oldalon olvashat.

A Képviselõ-testület 2018. február 20-án tartotta legutóbbi ülését 14.00
órától a Községháza Civiltermében.  A Testület  határozatképes volt,
mivel az ülés kezdetekor a Testület 6 tagja jelen volt (1 képviselõ a
napirend ismertetésekor érkezett). A Testület a döntéseit valamennyi
esetben egyhangúlag hozta.
Az 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.  Az általános
iskola épületének energetikai korszerûsítése beruházás megindul és
várhatóan a tanév kezdéséig, augusztus 31-ig fejezõdik be. Megjelentek
a Leader pályázatok, melyek beadása folyamatos. Ennek keretében
tervezzük a kultúrális kiállítóhely bõvítését szálláshelyek kialakításával
- a meglévõ tetõtér beépítésével, melyre a pályázat készül.  Az Albertirsa-
Kecskemét közötti 400 kV-os távvezetékkel kapcsolatban a környezeti
hatásvizsgálatot végzõ Kecskeméti Járási Hivatal az elõzetes engedélyt
megadta, melyrõl a határozatot megkaptuk. A tájékoztatóban a községi
ünnepek, rendezvények részletes program terve került még
ismertetésre.

A 2./ napirend keretében a Testület elfogadta Csemõ Község
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletét.

A 3./ napirend során a Testület Cegléd Város Önkormányzata részére
hozzájárulást adott a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapításáról
szóló rendelet módosításához.

A 4./ napirend keretében a Testület a polgármester 2018. évi
szabadságának ütemezésérõl szóló határozatot fogadta el. (  A
polgármester nem vett részt a szavazásban.)

Az 5./ napirend során a Testület ZÁRT ÜLÉSEN döntött a 0297/13
hrsz-ú ingatlan vételével kapcsolatos kifogás ügyében, melyet
elutasított.

A 6./ EGYEBEK napirend során a Testület több témát tárgyalt, így szóba
került a Falunapon történõ egészségügyi szûrés szervezése, az „István
a király” program megrendezése, az Õsz – Tél – Posta utcák végén út
kialakítása (az erdõszélen) a késõbb rendelkezésre álló külterületi utak
karbantartását biztosító gépek segítségével.

A polgármester az ülést 15.45-kor bezárta.

A testület ezt követõen napirenden kívül a 400 kV-os távvezeték
kapcsán a jelenlévõ két érintett, érdeklõdõvel folytatott egyeztetést.
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Ülésezett
a Képviselõ-testületDR. LAKOS ROLAND

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

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

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

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

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

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

TURCSÁN ISTVÁN képviselõ
(06- 30) 459-6443

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK

KÉPVISELÕK
ELÉRHETÕSÉGEI

2018 . már cius 20. kedd,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
Tájháznál

2018 . márc ius  2 1.  szerda,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2018 . márc ius  2 7.  kedd,
16.00-17.00 óra között a Határ
büfénél

2018 . márc ius 28 . szer da ,
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

KÖLTSÉGVETÉS

Dr. Lakos Roland
polgármester

Egyhangú döntéssel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a Képviselõ-
testület Csemõ Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését.

Az elmúlt évekkel egyezõen 2018. évben sem változnak
a megfogalmazott költségvetési alapelvek, amelyek a
következõk: takarékos, átlátható és biztonságos
mûködtetés, a kötelezõen ellátandó feladatok biztosítása,

a szociálisan rászorultak támogatása, az elindított beruházások megvalósítása,
a forrás biztosítása, tudatos településüzemeltetés és fejlesztés, pályázatok
figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének
megteremtése.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja el a civil szervezetek
támogatását, az elsõ lakáshoz jutók támogatását, a Csemõi Hírmondó havilap
mûködtetését, a települési internetes és közösségi oldal mûködtetését, a
piac fenntartását.

A kötelezõ és önként vállalt feladatok ellátásán túl - korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen és a pénzügyi lehetõségeink figyelembe vételével - önerõbõl is
tervezünk, közel 50 millió forint összegben településfejlesztési feladatokat
elvégezni.

 2018-ban LENDÜLETESEN és RUGALMASAN!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Polgármesteri Hivatal munkarendje március és április hónapban
az ünnepek és a választás miatt az alábbiak szerint alakul:

- március 9-én (pénteken) 16.00 óráig lesz nyitva a Hivatal
- március 10-én (szombaton) munkanap, de a Hivatal ZÁRVA
- március 15-16-17-18-án a Hivatal ZÁRVA
- március 23-án (pénteken) 12.00-16.00 óráig a Hivatal kizárólag

választási ügyekben ügyeletet tart (megbízott bizottsági tagok
bejelentésének határideje).

- március 30-31. és április 1-2. HÚSVÉT – a Hivatal ZÁRVA
- április 6-án (pénteken) 16.00 óráig választási ügyelet (átjelentkezési

és mozgóurna bejelentési határidõ)

Tisztelettel felhívjuk az adóköteles polgárok figyelmét, hogy az I. félévi
adó fizetési határidõ közeledik. Az ünnepnapok miatt március 19-éig
fizethetõ be az adó kamatmentesen.

Bár ebben a pillanatban (február 28.) a tél még erõsen tartja magát, de
közeledik a tavasz, amikor a kerti hulladékok elégetését sokan megkezdik.
Kérjük, vegyék figyelembe a tûzgyújtás szabályait.

Figyelmüket és megértésüket köszönjük!

A fõösszeg - bevételi és kiadási oldalon is:
540.100.433.-Ft.

Tóth János
 jegyzõ
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Regisztrált csemõi
munkanélküliek -

FIGYELEM!

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzata az idei évben is pályázott közfoglalkoztatási
programokra. Ezek keretében biztosítja a lehetõséget arra, hogy a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõk a jogszabályban elõírt 30 napos
munkavégzési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

2013 óta nem rendelkezünk naprakész információkkal a munkanélküli ellátásban
részesülõkrõl, ezért kérjük a regisztrált álláskeresõ és/vagy foglalkoztatási
támogatásban részesülõ csemõi lakosokat, hogy jelentkezzenek a
közfoglalkoztatásra.

Jelentkezni lehet Nagy Erika aljegyzõnél a hivatal ügyfélfogadási idejében
személyesen vagy telefonon (06-53) 392-001.

Közmunka lehetõségét kínáljuk!

Adója egy százalékával
kérjük támogassa a

Csemõben dolgozó civil
szervezeteket

HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET

18702233-1-13

PACIDOKI ALAPÍTVÁNY
18711341-1-13

ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
18679030-1-13

GYERMEKÜNKÉRT
ALAPÍTVÁNY
18671537-1-13

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A nyitva tartás rendje:
2018. március 1-tõl

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

A nyitvatartási idõben gondnokok felügyelik a Sportcentrumot.

a SPORTCENTRUM
nyitvatartási

rendjérõl

Dr. Lakos Roland
   polgármester

100.000.-FT
NYOMRAVEZETÕI DÍJ!

2018.02.11-én Csemõ-Hantházáról eltûnt a
kutyusunk. RONI névre hallgat, 8

hónapos, fajtiszta Rottweiler ivaros
szuka. Színe fekete, jól elkülönülõ,

vörösesbarna jegyekkel.

Chip van benne.
Nagyon kedves, emberek iránt bizalmas

kutyus.

Kérjük a megtalálót vagy bárkit, aki
információval rendelkezik a kutyáról,

nagy összegû jutalom ellenében
jelentkezzen az alábbi NON-STOP

hívható számon:
 (06- 70) 515-2000

MENHELY AZ ÁLLATOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
18671537-1-13

A PÁLYÁK HASZNÁLATA INGYENES!

Február  végén úgy tûnt, hogy jégen csúszkálhatunk a naptári tavasz elsõ
napjaiban.Bár többször letakarítottuk a jégpályáról a havat, ez a néhány
fagyos nap nem volt elégséges ahhoz, hogy a JÉGPÁLYA HASZNÁLHATÓ
legyen. Figyelembe véve az idõjárás-elõrejelzést, mely szerint a hétvégén
erõteljes felmelegedés várható, így minden valószínûség szerint ezen a
télen nem lesz lehetõség korcsolyázni...
Továbbra is kérem, hogy a pályákat és az eszközöket mindenki csak
rendeltetésszerûen használja, és fokozottan ügyeljen a teljes terület
tisztaságára!
A mosdókat továbbra sem nyitjuk ki, ezt kérem, hogy mindenki vegye
figyelembe, mikor felkeresi a sportpályát!
Mindenkinek kellemes idõtöltést, hasznos testmozgást kívánok!

A tél után, tavasszal is biztosítjuk a
Sportcentrum használatát. Március 1-
tõl is nyitva tart a Sportcentrum.

ELTÛNT!
KERESSÜK!
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(06-70) 360-8034
csemoikonyvtar       indamail.hu@EZ AZ ÖN

HIRDETÉSÉNEK HELYE! hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

NÕNAPRA, szeretettel...

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

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 .

DUDOK JÁNOSNÉ  95 éves!

Dr. Lakos Roland
polgármester

Az Önkormányzat nevében Dr. Lakatosné
Bakonyi Magdolna Katalin a Szociális Bizottság
elnöke és Tóth János jegyzõ köszöntötte 95.
születésnapja alkalmából Gizike nénit!

Magyarország Miniszterelnöke aláírásával
hitelesített emléklappal, virágcsokorral  és
ajándékcsomaggal a kezünkben érkeztünk a
Kökény dülõbe 2018. február 27-én. A téli lepel
rátelepedett a kis tanyára, de a füstölõ kémény
is azt jelezte, hogy várnak bennünket.

Vendéglátónk meglepõdött, amikor átadtuk az ajándékokat. Mondván,
Õ nem gondolt ilyen sok szép mindenre. Dudok néni elmondása szerint a
család 1967-ben, azaz több mint 50 éve költözött Csemõbe, amelyet igazi
otthonának tekinti a ma már
népes család.
A beszélgetés során derült ki,
hogy 24 dédunoka született az
évek során, akik gyakran
jönnek a tanyára, ahol mindig
jól érezték magukat. A
dédunokák óriás tablóképét
büszkén mutatta meg Gizike
néni , aki  ma már csak
gyönyörködik abban a
tanyában, amelyet szorgos kezeivel éveken keresztül alakított, és amelyre
még ma is büszke lehet.

Községünk legidõsebb lakójának azt kívánjuk, hogy 100 éves korában is
ilyen egészségben köszönthessük! Isten adjon neki jó egészséget és hosszú
boldog életet!

Tóth János
   jegyzõ

“Az élet zenéjét a nõk adják, akik õszintén,
minden feltétel nélkül fogadják magukba a

dolgokat, hogy érzéseiken át szebbá alakítsák
át azokat.”

Csemõ Község Önkormányzata és a magam
nevében is kívánom Önöknek,

Kedves Hölgyeim,
 hogy ne csak ezen a napon lássák meg

férfitársaim az õket körülvevõ nõk
csodálatos lényét, mutassák ki köszönetüket
mindazért, amit a nõktõl kaptak és kapnak,

hanem tegyék emlékezetessé
egy szeretet-ajándékkal,

egy hála-szóval, egy hosszú öleléssel.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási
Hivatal Kormányablak és Okmányirodai
Osztályán (2700 Cegléd, Kossuth tér
1.)

2018. március 19-20. napokon
(hétfõn és kedden)

az infokommunikációs eszközök
karbantartására kerül sor.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy
valamennyi ügytípus tekintetében a
várakozási idõ megnövekedésére
lehet számítani, mivel a
karbantartás az ügyfélfogadással
egyidejûleg zajlik.

Továbbá átmenetileg rövid
idõszakokra rendszerleállás
várható, melyért elnézésüket és
türelmüket kérjük.

Ezen a napon az okmányirodai ügyek
zavartalan intézésére az Abonyi
Okmányirodában (2740 Abony
Kossuth tér 1.) van lehetõség.

Kérem további információért
forduljanak a Kormányablak
munkatársaihoz, akik készséggel állnak
az Önök rendelkezésére.
Szíves megértésüket köszönöm!

      Magdáné dr. Rostás Boglárka
          hivatalvezetõ-helyettes

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

mindig friss hírek, információk
 www.csemo.hu

 www.facebook.com/csemo.hu

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!

- Április 14-én 8-12 óráig Zöldhalomban
találkozzunk a közösségi háznál 7.30 órakor!
- Április 15-én 8-12 óráig Zöldhalomban
találkozzunk a Tájháznál 7.30 órakor!
- Április 21-én 8-12 óráig Hantházán
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@gmail.com) jelezze, hogy készülni tudjunk.
Természetesen a helyszíneken is van lehetõség csatlakozni hozzánk!

A hulladék szállítását CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA végzi.
    Telefon: (06-70) 385-8549.

2018. április 16-17. (hétfõ-kedd) ZÖLDHALOM
Alsóerdõ dûlõ – Ceglédi út – Határ út – Vett út által határolt terület

2018. április 18-19. (szerda-csütörtök) HOSSZÚ-CSEMÕ
Mikebudai út – Ceglédi út – Ereklyési út és a 15. dûlõ által határolt
terület

2018. éprilis 23-24. (hétfõ-kedd) ALSÓ–CSEMÕ
Határ út – Ceglédi út – Irsai út által határolt terület

2018. április 25. (szerda) HANTHÁZA
Kiss dûlõ – Ereklyési út – Mizsei út és Pesti út jobb és bal oldala

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

szervezõk:
Csemõ Község Önkormányzata

Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

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

KÉSZÜLÉKET ÉS AKKUMULÁTORT.
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

MENASÁGRA REPÜLJ....

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
ÉRETTSÉGIZETT VAGY

DIPLOMÁS ÁLLÁSKERESÕK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

A kulturális közfoglalkoztatási program keretében
a községi könyvtár is pályázott. Amennyiben a
benyújtott igényt jóváhagyják, lehetõség nyílik
határozott idõre munkanélküli álláskeresõ
foglalkoztatására.

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet:
Postai úton (Csemõi Községi Könyvtár és
Közösségi Színtér, 2713 Csemõ Petõfi S. u. 1. címre)

· telefonos elérhetõség, email cím, levelezési
cím megadásával,

· érettségi, fõiskolai, egyetemi diploma,
· a fentiekben megjelölt képesítések mellet,

bármely tanfolyam elvégzését igazoló
tanúsítvány/bizonyítvány fénymásola-
tának,

· önéletrajz, motivációs levél megküldésével
A jelentkezõkkel személyes beszélgetés, valamint
gyakorlati feladatok megoldásának minõsítése
után kerül sor a kiválasztásra.

Könyvtári, illetve informatikai jártasság elõny!
Információ: (36-70) 360-8034 Vas Tiborné

semmibõl VALAMIT
kézmûves délelõttök gyermekeknek

a Községi Könyvtárban

MÁRCIUS 10-én,
szombaton 10.00 - 11.30 óráig.

MÁRCIUS 24-én,
szombaton 10.00 - 11.30 óráig.
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!

A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
INFORMATIKAI ALAPISMERETEKET

átadó, kiscsoportos alkalmakat hirdet.
Jelentkezni lehet: (06-70) 360–8034

Vasné Irén

NAGYINET

Faragó Annamária jászfényszarui születésû rendezõnõ alkotását, a
Csíkszereda mellett levõ székelyföldi település, Csíkmenaság lakóinak
életét bemutató dokumentumfilmet tekintették meg a csemõi községi
könyvtárban a Ladányi iskola 7. és 8. osztályosai.  A rendezvényt Dr.
Lakos Roland polgármester nyitotta meg.
A film témája jól kiegészítette azt az ismeretanyagot, amellyel a tanulók
már találkozhattak a Határtalanul program keretében Erdélyben tett
utazásuk alkalmával. Ismét megbizonyosodhattak az ott lakók rendkívüli
összetartásáról, a hagyományok hétköznapokkal összekapcsolódó
ápolásáról. A menasági székely emberek sajátos, ízes humorát hiteles és
spontán módon adta vissza a film. A nyugodtság és a derû megjelent a
képkockákon a kenyérdagasztás során épp úgy, mint a székelykapu
faragása közben.
Az osztályok a film végén kiscsoportokra osztódva Erdélyrõl szóló
könyveket lapozgattak, majd a filmhez kapcsolódóan TOTÓ-t oldottak
meg.

                                                                                 V.I.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Szûcsné Major Györgyi
módszertani munkaközösség vezetõ

PADTÁRS Tantestületi SPORTNAP!

Február 21-én a nagycsoportos ovisok ismét
ellátogattak az iskolába a Csengõszó program
keretén belül.
Játékos télûzõ matematika foglalkozáson vettek
részt, ahol tél végi népszokásokról beszélgettek a
tanító nénivel, mielõtt  játékból mindenki fánkot is
sütött. Feladatlapra rajzolva kicsi állatok is kaptak
belõle, de itt gondolkodni és számolni is kellett.
Végül ragasztott sormintával, “cukorkákkal”
díszítették a papírfánkot. Búcsúzóul ritmus-
hangszerekkel felszerelve, rövid mondókával
lelkesen ûzték a telet. Jó hangulatú, vidám
délelõttöt töltöttünk így együtt. Szeretettel várjuk
a gyerekeket a következõ alkalomra is.

Bakó Tiborné
      tanító

2018.02.17-én, szombaton megrendezésre
került az elsõ tantestületi sport délelõtt. A
helyszín a Living Sport Tollaslabda Csarnok volt.
A program célja az volt, hogy a résztvevõ
pedagógusok együtt töltsenek egy vidám és
tartalmas sporttal teli délelõttöt, kedvet
teremtve ehhez egy mozgásban gazdagabb és
egészségesebb életmódhoz.

Szeretném megköszönni Arató Istvánné
igazgató asszonynak és minden kedves
kollégának az aktív részvételt és a hozzájá-
rulásokat.

Csengõszó

Kovács Krisztina
     testnevelõ

A ceglédi Várkonyi István Általános Iskola február
23-án egészségnapot szervezett, melyre dr. Zacher
Gábor toxikológus fõorvos urat és Fodor Gábor
tankerületi igazgató urat is meghívta elõadónak. A
Várkonyi tornaterme megtelt ceglédi és csemõi
diákokkal.
Dr. Zacher Gábor elõadásában felhívta a figyelmet
a drog és alkoholprevenciós egészségnapok
fontosságára, mert a fogyasztás visszaszorítása
alapvetõen jogi eszközökkel nem érhetõ el, ehelyett a
megelõzés a megoldás, az értékrend megváltoztatása
és jövõkép biztosítása a fiatalság számára.
Fodor Gábor a Ceglédi Tankerületi Központ
igazgatója nem csak a tankerület vezetõje, hanem
tanár és mentálhigiéniás szakember is. Az internet
veszélyeirõl tartott elõadást diákjainknak. Prezen-
tációjában saját tapasztalatait egyesítette olyan
videókkal, melyek bemutatják, hogy hogyan használ-
ják ki a tapasztalatlan fiatalokat (és akár a
felnõtteket is) az internet világában.
Hetedikeseink hang nélkül, nagy odafigyeléssel
hallgatták végig az elõadásokat. Köszönjük a
Várkonyi István Általános Iskolának, hogy részt
vehettünk színvonalas rendezvényükön.

Arató Zsófia
7.c. osztályfõnök

Iskolánk együttmûködött a Magyar
Tudományos Akadémián folyó Padtárs
kutatásban. A kutatás ideje alatt meghatá-
rozott módon alakítottak ki az osztályfõnökök
ültetési rendet a 3-8. osztályokban. A
megfigyelési idõ 2017. szeptember 1-jével
kezdõdött, és az elsõ félév végéig (2018. január
31.) tartott. A megfigyelésben a matematika,
anyanyelv és irodalom, valamint a magatartás
és szorgalom jegyek kaptak fontos szerepet.
Zárás az elsõ félévi bizonyítvány volt. A tanulók
ültetési rendjében fõ szempont volt, hogy a
padtársak segítsék egymás munkáját, a
tananyagot nehezebben elsajátító gyerekek
könnyebben tanuljanak. A kutatócsoport
többször kapott az intézménytõl visszajelzést
a folyamatról az osztályfõnöktõl, Arató Zsófia
kolléganõ irányításával. Gábor Edina
kutatásmenedzser a folyamat végén az
iskolában összegezte a vezetõséggel és a
kutatásban részt vevõkkel a tapasztalatokat.
Köszönet az iskola vezetésének és Arató Zsófia
kolléganõnek a folyamat irányításáért, a
kutatásban érdekelt kollégáknak az aktív
részvételért.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Kovács Krisztina
    testnevelõ

          Adlerné Boldog Katalin
                         tanító

Kézilabda az iskolában!

2018. február 8-án került  megrendezésre a Kossuth
Mûvelõdési Központ színháztermében az Ifjúsági Filharmóniai
bérlet második elõadása.
A Forgó együttes hangszerbemutatóval  egybekötött
népzenei összeállításán vehettünk részt. A zenekar tagjai
maguk is népzenegyûjtõk, és a magyar és más népek
népzenéjét formálják saját hangjukra.
Felcsendültek elõadásukban magyar népdalfeldolgozások,
de énekeltek eredeti nyelven még macedón dallamot is. A
gyerekek élõben láthattak és hallhattak olyan kevésbé
ismert hangszereket, mint a koboz és az ütõgardon.
Csodálatos zenei élménnyel gazdagodhattunk ezen a
délutánon.

 Monori Adrienn
ének-zene szakos pedagógus

Népzene újrahangolva

2018. 02. 13-án a
Ceglédi Kék Cápák
kézilabda szakosztály
U9 leány csapata
látogatott el isko-
lánkba és tartott
bemutató órát a 3-4

évfolyam lány tanulóinak.
Célunk az volt, hogy az iskolánkban a fiú
kézilabdaedzések mellett a lányoknak is legyen
lehetõsége ezt a sportot is elsajátítani. A bemutató
után sokan jelentkeztek. Hetente két alkalommal,
kedden 14:45-15:45, csütörtökön 13:15-14:00-ig
tartjuk az edzéseinket. Bízom benne, hogy a leányok
is megszeretik ezt a sportot és lehetõségük lesz a
késõbbiekben mérkõzéseken is részt venni.

Köszönöm Pudics Zsoltnak és az U9 leány csapat
minden tagjának, hogy ellátogattak iskolánkba.

Idén február 2-án tartottuk a Maci napot, mely
már hagyománnyá vált iskolánkban.
Rendhagyó volt benne, hogy most nem macikból
készítettünk kiállítást, hanem medvebarlangokból.
Az alsós tanulók már hetekkel korábban elkezdték
a készülõdést, így csodálatos alkotások születtek.
Ezeket a szülõk is megtekinthették, hiszen a
gyerekek meghívót is készítettek erre az alkalomra.
A program fõ része a 4. órában zajlott. Elõször a
tornateremben csalogattuk és táncoltattuk meg a
medvét a 2.a osztály segítségével. Utána egy kis
mackó torna következett. A tantermekbe vonulás
után izgalmas medvés feladatokat kaptak az
osztályok. Volt totó, keresztrejtvény, képrészlet
keresõ, puzzle és sudoku.
Minden csoport nagyon jól teljesített, így az
emléklapot, a filctollat és a mézes kekszet
mindenki megérdemelte. Köszönöm kollégáim
segítségét a felejthetetlen napért!

MACI NAP
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

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

Étkezési térítési díjak befizetése 2018-ban

Kopáné Major Marianna
                                                            tanító

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

Az idei tanévben is változatos programokat
szerveztünk iskolánk felsõ tagozatán a farsangi
idõszakhoz kapcsolódóan. Volt suli-mozi,
délutánonként Honfoglaló stratégiai játék, és
a hetet egy fergeteges farsangi bulival zártuk.
Hagyományainkhoz híven megválasztottuk a
8. osztályosok közül az iskola bálkirályát és
bálkirálynõjét, volt jelmezverseny és tombola.
A rendezvényen segítette munkánkat iskolánk
néhány volt tanulója a középiskolai közösségi
szolgálat keretében.
Az iskola diákönkormányzatának nevében
szeretnék köszönetet mondani Tokaji
Andrásnak, aki a zenét biztosította a jó
hangulathoz, Lendér Józsefnek és a konyha
dolgozóinak a gyönyörû tortákért, valamint
szeretném megköszönni minden segítõ
kollégám munkáját.
                                     Monori Adrienn

Dök segítõ pedagógus

Az idei évben február 9-én rendeztük meg alsó tagozaton
a farsangi mulatságot. A délutánt 13.00 órakor a 3. a osztály
nyitotta meg kis mûsorával, melyet a jelmezesek
bemutatkozása, felvonulása követett. Ismét ötletes,
humoros maskarákba öltöztek az erre vállalkozók. Ezután
közös játék és szórakozás várt a jókedvû gyermekekre, amit
felváltva a tornateremben és a saját osztálytermekben
lehetett folytatni. Remek délutánt töltöttünk együtt, ahol
a nevetésé, mókáé volt a fõszerep. Köszönjük a szülõknek
a süteményeket, üdítõket, finomságokat, mellyel emelték
a hangulat színvonalát.

ALSÓS FARSANG FELSÕS FARSANG
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“A,a,a,a farsangi napokban...”

Február elején a Farsang hetében minden kisgyermek és felnõtt napjai
izgalommal, várakozással és készülõdéssel teltek. A csoportszobák, az
óvoda folyosói különbözõ színes díszektõl pompázva arról árulkodtak, hogy
valami nagy esemény közeledik óvodai életünkben.
A hét elején megrendezésre került a Színnap. Ezen a napon a hét
csoportba járó gyermekek és felnõttek a kisorsolt színekbe öltözve jelentek meg, majd a délelõtt
folyamán minden csoport a saját színével játszott, alkotott, tevékenykedett.
Megkíséreltük a gyermekekkel közösen elûzni a telet, ebben segítségünkre voltak boszorkányok,
régi rigmusok, énekek.
Legvégül pedig jelmezbe bújva sok játékkal, mozgással, kézmûves tevékenységgel, vidám
mulatsággal zártuk a hetet.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a berendezések szállítását,
Polgármester úrnak, hogy a farsangi táncos mulatság idejére biztosította a zenét és a hangosítást.
A Csemõi Konyha Bt. dolgozóinak hálásan köszönjük az ízletes farsangi fánkot. Nem utolsó sorban
köszönetünket fejezzük ki minden kedves szülõnek, aki sütemény, lekvár felajánlásával, segítségével
hozzájárult a hét sikeréhez.

A Hagyományéltetõ Munkaközösség nevében
Szücs Mária
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HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS

GYÛJTÉSI IDÕPONT:

Zsákok gyûjtésének módja:
A sárga zsákokat a gyûjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az
ingatlana elé, mert a hul ladé kgyû jtõ gé pjármû  elhaladása u tán  kihelyezett
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:

ZÖLD ZSÁKOSSÁRGA ZSÁKOS
biológiailag lebomlócsomagolási

2018. március 5,19. 2018. március 26.

TISZTELT KUTYATARTÓK!

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

Közeledik a tavasz, idõszerû a kutyák veszettség elleni védõoltásáról tájékoztatást adni. Csemõ község területén az összevezetéses
oltások az elmúlt 4 évben már nem kerültek megszervezésre, ezért a jogszabály alapján nem tartom indokoltnak ez évben sem
ennek a formának a végzését. A megszokott külterületi helyszíneken ezért 2018-ban sem lesz oltás, de az „Eb óvó” állatorvosi
rendelõben az alábbi idõpontokban veszettségoltási napot tartunk:

- március 25. vasárnap: 8-10-ig
- április 7. szombat: 8-10-ig
- április 15. vasárnap: 8-10-ig
- április 21. szombat: 8-10-ig
- május 6. szombat: 8-10-ig.

A kutyaoltások idejére a rendelõ új helyre költözik (Petõfi u. 1.), errõl szórólap útján mindenki értesítést fog kapni.
Az oltás - elõzetes egyeztetés után - az állat tartási helyén is beadatható, ez ügyben a 06-20-9341276 telefonon hívhatnak.
Az állatorvosi rendelõ nyitvatartási idejében (hétköznap ½ 8 – ½ 9, 17-19-ig, szombaton ½ 9 - 10-ig) az akciótól függetlenül
bármikor lehetõség van a kutyák oltatására.
Egész évre folyamatosan akció: legalább 4 kutya oltatása esetén (szomszédok, családok esetén is érvényes) kiszállási díj nem kerül
felszámításra.
Külön akció a zöldhalmiak számára, ha:

március 26-án, hétfõn, vagy
március 28-án, szerdán ½ 8 – ½ 9 között bejelentkezik,

az oltást még aznap délelõtt, kiszállási díj nélkül beadom a kutyának.
Az oltás díjai változatlanok:               - kutya 4500 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 (az elõzõ oltás beadásától számítva) évente megkapja.

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

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

CSEMŐI HÍRMONDÓBAN!

hirdetésfelvétel
a Községi Könyvtárban!

(06-70) 360-8034
csemoikonyvtar       gmail.com@

lapzárta:
minden hónap 1-jén!

H I R D E S S E N
A
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 ÖKÖLVÍVÁS
A Csemõi Palotás Sportegyesület

ökölvívó szakosztálya várja új
tagjok jelentkezésétt.

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

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

0670/36 47 386
Gáspár Vivien

0630/47 97 307

Helyszín: Csemõi Piacon levõ
kisbolt feletti edzõterem

Ha szeretnél 
· egy fejlõdõ csapat tagja lenni, 
· testedet szeretnéd karbantartani,
· biztonságos hobbiedzésen vennél
  részt,
· vagy önvédelmet szeretnél
  tanulni,
· talán versenyeznél is,

                            akkor itt a helyed!

Kyokushinkai Karate

Köszönet Orosz Zoltánnak a 2017-es évi kitartó munkájáért! Egy hihetetlenül sikeres csapatot
hozott létre, hiszen a tavalyi évben a csemõi és törteli csapat mellett Nagykõrös is csatlakozott
hozzá. A területi  versenyek mellett Európa Bajnokságon, Diákolimpián és a
Magyarbajnokságon is dobogós helyezetteket értek el tanítványai. A karatékák minden
településen részt vesznek edzéseken bevállalva az utazást és idõt a fejlõdés érdekében, ezáltal
egy igazán készséges, lelkes és összetartó társaság jött létre.
A 2018-as évben sikeresen megalapították a Seijin Sportegyesületet, amihez jelenleg Csemõ,
Törtel és Nagykõrös tartozik.

Februárban megkezdõdött a 2018-as év versenysorozata:
A csapat egyik fele a II. Kiskun kupán versenyzett. A rendezvényen 8 országból közel 400
versenyzõje mérettette meg magát, ahol a mi versenyzõink Kumite-Knock Down
rendszerben indultak. 8 fõvel neveztünk. Gyerek I-ben Rafael Krisztián óriásit küzdve
- szerintünk és a nézõk szerint legyõzte az ellenfelét, de a bírok sajnos 3:2 arányban
másképpen látták. Gyerek II.-ben Rafael Ádám magabiztosan menetelve simán lett
Bajnok. Volt olyan mérkõzése ahol körülbelül 8-10 mp alatt gyõzött. Serdülõ lányaink
sajnos úgy szintén szerintünk bírói tévedés áldozatai lettek, de óriásit harcolva kaptak ki.
Elõször Hegedûs Dorina, majd Dankó Gabriella még az orosz ellenfelén is könnyen
túljutott, majd újra bírói döntéssel kihozták 3:2 összesitéssel az ellenfelét gyõztesnek. Serdülõ
fiú kategóriában Khirer Alex magabiztos küzdelmekben - szemre is látványos
megoldásokkal bajnoki címet szerzet. A felnõtt nõi A kategóriában Tajti Bianka elõször
indult és rögtön döntõt vívott, de az ellenfele jobban bírta erõvel és így a szépen csillogó
ezüstérmet nyerte meg. Felnõtt férfi B kategóriában Csajbók Attila 2 szenzációs gyõzelem
után jutott a döntõbe ahol óriási bírói tévedéssel úgy szintén 3:2 re kikapott. Tanulságos
kemény versenyen álltunk helyt!
A csapatunk másik része Martfûre ment versenyezni, ahol a kezdõk és a haladók is
megmérettették magukat. 11-en indultak kumitében (küzdelem) és 5-en aranyérmesek is
lettek, név szerint: Rafael Nóra, Bukovics Milán, Karsai Roland, Kádas Levente,
Végh Roland. Második helyezést értek el: Bene László, Dezsõ Norbert. Harmadik
helyezést pedig Bori Márton, Pál Cintia, Török Zoltán és Dobos Vivien. Katában
(formagyakorlat) pedig Szabó Nóra nyert bronzérmet!

Seijin Sportegyesület

Minden érdeklõdõt, régi és új tagokat is szeretettel
várunk edzéseinken az alábbi idõpontokban:

Kedd 16:30-18:30
Csütörtök: 18:30-20:30

Lehetõség van crossfit jellegû edzésen is részt venni,
ahol nincs küzdelem, és itt az erõ-, állóképesség

fejlesztés és kondíció növelés a cél.
Vasárnap: 10:00-11:00

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

Vadászháznál.

TURUL
ÍJÁSZ

Egyesület

Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését!

Gyakorlásra biztosítottak a feltételek
(a csapat rendelkezik az íjászat

gyakorlásához íjakkal és vesszõkkel).

Érd: GÁSPÁR JÁNOS
(06-30) 419-8622

Településfejlesztési és
Sport Bizottság elnöke

CSEMÕ az UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON!
2018.02.25-én

az egyesület négy tagja
részt vett a

Kiskunfélegyházán
megrendezett “Öröm”

terem íjász  versenyen:
Gáspár János, Huszár
Levente, Kiss György

Virág Tibor Ákos.

A versenyen részt vevõk jó
hangulattal és sok
tapasztalattal tértek haza.
A rendezvény keretein belül
megrendezésre került az
íjász párbaj  is, ahol

Huszár Levente
IV.  helyezett,

Virág Tibor Ákos
 III. helyezett lett.

Magyarország legrangosabb turisztikai seregszemléjén az UTAZÁS
KIÁLLÍTÁSON mutatkozott be CSEMÕ március elsõ hétvégéjén,
Budapesten. A standon számos szórólap várta az érdeklõdõket, a sikeres
totót kitöltõk csemõi ajándékokkal gazdagodtak. Reméljük sikerül a
látogatók érdeklõdését felkeltenünk településünk iránt!

Köszönöm Vas Tiborné munkáját!

Dr. Lakos Roland
polgármester
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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

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

felújítás, új házak szerelése.

FAKAN GÁBOR
(06-20) 973-9604

Vágysz egy új rucira,
gyere be a Tündi turiba.

Idõ és pénz spórolása
itt van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,
pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat hordani
ami nem jön veled szembe,
kérd, hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón
 itt megveheted.

TÜNDI TURI

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

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

ÚJ ÁRÚ
ÉRKEZETT!

pamut kapucnis
pulóver

AKCIÓSAN!

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

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

Étterem nyi tva tartása
Pentek-vasárnap 13 :00-21:00
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MINDEN MÉRETBEN
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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.

LAVANDERIA BT.

Idõpont egyeztetés, csoportoknak elõzetes bejelentkezés
Huszár Sándor (06-30) 547-5323,
Vas Tiborné (06-70) 360-8034

Csemõi Helytörténeti Gyûjtemény,
valamint

Orisek Ferenc állandó kiállítása
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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

Combos Bt.

939 m2

építési
telek

 (06-30) 476-3641
a Szabadság utcában

Dr. Bartha Klára
ügyvéd

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

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

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

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

· Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne
okiratba foglaltatni,

· Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó
gyermekelhelyezési, szülõi felügyeleti,
kapcsolattartási és gyermektartásdíj fizetés iránti
tanácsadásra és képviseletre van szüksége,

· Öröklési kérdésekben és hagyatéki eljárás ügyében jogi
tanácsot kér, végrendelkezni akar,

· Fizetési meghagyásos eljárást akar
kezdeményezni, 

· Egyéb okiratok szerkesztését kéri.

Mobil: (06-30) 299-9012
E-mail: drbarthaklara@gmail.com
Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25.

ügyfélfogadás: elõzetes idõpont egyeztetéssel

Keressen bizalommal, ha

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

e-mail: tarczali3@invitel.hu

az önkormányzattal
szerzõdött partner

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.

ZÖLDHALOMBAN
Oláh Pál tápboltjánál

LAVANDERIA BT.

TAKARÍTÁST vállalok Cegléden, és környékén.
(06-20)322-9638
Megbízható, precíz munakerő
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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 -1600-ig

Egészségházban
Kedd:   8 30 - 1130-ig

Zöldhalomban
Szerda: 8 30  -1130-ig

Egészségházban
Csütörtök: 8 30  -1130-ig

Zöldhalomban
Péntek: 8 30 -1130-ig

Egészségházban

FELNÕTT
HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK

GYERMEK
HÁZIORVOSI
RENDELÉS

FOGORVOSI
RENDELÉS

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

          Kedd:   8.00 – 12.00

          Szerda:13.00 – 18.00

          Csütörtök: 8.00 – 12.00

     Iskolafogászat:
          Péntek: 8.00 – 12.00

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

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

VÉDÕNÕI
SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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


