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Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2017. június

Csemõ
V I R Á G Ü N N E P E ,  F A L U N A P

fotók: Bálint Attila
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Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2017. június

Csemõ
VIRÁGÜNNEPE, FALUNAP

fotók: Bálint Attila
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      2017. június

Csemõ
VIRÁGÜNNEPE, FALUNAP

fotók: Bálint Attila

KÖSZÖNETTEL TARTOZOM

a kollégáimnak, a tanyagondnokoknak, Pólya Miklósnak és Pólyáné
Évikének, a közfoglalkoztatotti állománynak - akik segítették a
falunapi hétvége sikeres megrendezését, lebonyolítását.

KÜLÖN  KÖSZÖNETTEL TARTOZOM...

… Lendér Józsefnek a lebonyolításban való közremûködéséért,
… A HANGSZERPLÁZA (Monori Tamás, Monori Tibor,
Monori Bence) és a DSC (Marci, Zolika, Tibi, Laci) csapatának
a professzionális színpadért és megszólalásért,
... a RADICS TEAM tagjainak az energiaigény biztosításáért,
... Balázs Imrének és rezesbandájának, hogy a “mindenki
ebédjének” alapanyagát felajánlották és elkészítették,
… Nagy Erikának a szombati napi konyhafõnökségéért,
… Vas Tibornénak a szervezésben való közremûködéséért,
… a Csemõi Konyha Bt-nek a támogatásért,
... Horváth Antalnak a Palotás Pálinkákért,

       Dr. Lakos Roland
          polgármesterDr. Lakos Roland

    polgármester

XXVII. évfolyam 6. szám

Csemõ Község
Díszpolgára 2018-ban:

MAROSI MIHÁLY

Csemõ Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete egyhangú dön-
téssel választotta meg a Csemõi
Faluszépítõ Egyesület elnökét  dísz-
polgárrá.
Marosi Mihály kiemelkedõ közösségi
és közéleti tevékenységért részesült
elismerésben.

GRATULÁLUNK!

KÖSZÖNJÜK,
JEGYZÕ ÚR!

Bõ három év csemõi szolgálat
után, 2018. július 15-én
befejezõdött Tóth János
jegyzõi szerepvállalása.

Új állomáshelyén szakmai
sikereket és jó egészséget

kívánunk!
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A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓJA:
CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
AZ ELÕADÁS INGYENES!

PROGRAMELÕZETES!

AUGUSZTUS 19-én, vasárnap 20.00 órától
a Templom téren

 részletes program

 az augusztusi lapban

 Csemõ, Templom tér Augusztus 20.

 Csemõ Község

Önkormányzata és a Csemõi

Hagyományõrzõ Egyesület

közös szervezésében

 * halfõzõverseny

* tüzérbemutató

* népdal

*citera zenekar

* vadászkürt

* baranta bemutató

*gyalogharci bemutató

* táncház

* solymász bemutató

*regõs ének

* faluszépítõ verseny

díjátadó

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

ELŐREHALADÁS

A Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola
épületenergetikai felújítása

Dr. Lakos Roland
   polgármester

Dr. Lakos Roland
 polgármester

Ilyen volt

  ilyen lett

Megújult a Községháza
bejárati homlokzata!

Köszönöm szépen Illés Béla és csapata
építõipari, Fehér Géza és munkatársai villamos
szakipari tevékenységét, Kovács Istvánnak a
tervet és a mûvezetést; és végül, de egyáltalán
nem utolsó sorban a saját dolgozóinknak a
kivitelezésben való közremûködést.

TOVÁBB SZÍNESEDIK AZ ISKOLA

A pokoli hõség mellett is dolgoznak a kivitelezõk az
iskola szigetelésén. A „B” épület udvar felõli részére
a nemes vakolat már felhordásra került, az épület
többi homlokzatának „becsomagolásán” jelenleg is
dolgoznak. Közben 3 tornatermi ablak kivételével az
összes nyílászáró cseréje megtörtént, így júliusra az
utolsó, az „A” épületet is állványerdõ boríthatja.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A nyitvatartás a nyári szünet ideje alatt
az alábbiak szerint alakul:

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

a SPORTCENTRUM
nyitvatartási rendjérõl

A PÁLYÁK HASZNÁLATA INGYENES!

Dr. Lakos Roland
   polgármester

A mosdókat továbbra sem nyitjuk ki, ezt kérem,
hogy mindenki vegye figyelembe, mikor felkeresi
a sportpályát!
Mindenkinek kellemes idõtöltést, hasznos
testmozgást kívánok!
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Dr. Lakos Roland
polgármester

A ZÖLDHALMI TÁJHÁZ UDVARÁN, a nagy diófa árnyékában
várunk mindenkit szeretettel a nyári hónapokban egy kis
beszélgetésre - élõzenés aláfestéssel.

“Csemõi NYÁRI ESTÉK”

2018-ban is folytatódik a

ÚJ HELYSZÍNEN

ÉTELRÕL, ITALRÓL MINDENKI MAGA GONDOSKODIK!

Rossz idõ esetén a program elmarad, esõnap nincs!

INGYENES
RENDEZVÉNY

2018. JÚLIUS 28-ÁN, SZOMBATON 19.00 - 22.00 ÓRÁIG.

„ NOSZTALGIÁZZUNK”
VARGA PÁLLAL (PATYÓVAL) ÉS CSANÁD LÁSZLÓVAL

(CSIGÁVAL)!

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulaj-donosok és Földhasználók figyelmét,
hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani.

E határidõ után a védekezések ellenõrzését illetve a fertõzött területek
felmérését bel területen a te lepülés jegyzõje , külterületen a járási
földhivatalok mezõgazdászai végzik.
A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a területileg il letékes
növény- és talajvédelmi igazgatóságok (belterület   esetén a település
jegyzõje) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekû
védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

A földhasználó, a földtulajdonos köte les megtérí teni  a közérdekû
védekezés teljes költségét.
A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára kerülnek behajtásra.
A közérdekû védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv
növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni
védekezési kötelezettségét elmulasztja.
A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétõl
függõen 15.000–15.000.000.-Ft .
Kérem a Tiszte lt  Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidõre a
gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a parlagfû
mentesség mindannyiunk közös érdeke, nem beszélve arról, hogy gyors
intézkedéssel mentesülhetnek a kötelezõ határozat és bírság, közérdekû
védekezés költségének megfizetési kötelezettsége alól.

Dr. Lakos Roland
polgármester

FELHÍVÁS parlagfû elleni védekezésre

Elsõ alkalommal nyílt  lehetõség a profi
sakkozóknak Élõ-pontokat szerezni Csemõben.
Több mint 50 résztvevõvel iratkozott fel
községünk a FIDE országos versenyek sorába.
Június 16-17-én a Lajosmizsei Sakkör és Csemõ
Község Önkormányzatának szervezésében zajlott
a Virágos Csemõ Kupa. A versenyt megnyitotta
és teljes mellszélességgel, sok munkával segítette
Dr. Lakos Roland polgármester.

Károlyi József

A rendezvényen megjelent Solymosi László, a Pest
Megyei Sakkszövetség elnöke, és örömét fejezte
ki, hogy Csemõ is felkerült a magyar profi sakkozás
térképére. Az ország több településérõl érkeztek
felnõtt és gyermek versenyzõk, még Gyõrbõl is.
Nagy örömmel fogadták a résztvevõk a
polgármester úr által fõzött gulyást, melyet ezúton
is köszönünk. A Csemõi Palotás SE versenyzõi szép
számmal vettek részt a versenyen. Az
eredményekkel is elégedettek vagyunk.
Az “A” csoportban Füle Simon elsõtáblás játékosunk
második helyezést ért el, a “B” csoportban elsõ
Károlyi József, harmadik Bezzegh Partik lett.
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   CSEMÕ KÖZSÉG
   ÖNKORMÁNYZATA

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

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
hétfõtõl csütörtökig:

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

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA:
hétfõ: 9-11 óráig

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

TANYAGONDNOKSÁG:
Turcsán Isván:

(06- 30) 459-6443
Nagy László:

(06- 70) 360-7896
Szûcs Ferenc:

(06- 70) 360-7840
Oláh Attila:

(06- 70) 619- 5403

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Fogadóórák:

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

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

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

(éjjel-nappal hívható): 107

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
Csemõi Ki rendel tsége

a Csemõi Polgármesteri Hivatal épületében

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

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
O KMÁNYIRODA

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Idõpont foglalás: (06- 53) 511-415

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

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

BALLA TIBOR MIHÁLYT

a 90. születésnapja alkalmából Dr.
Lakos Roland polgármester és Nagy
Erika aljegyzõ köszöntötte az önkor-
mányzat nevében és az ajándékok
mellett  átadták azt az emléklapot,
melyet Orbán Viktor miniszterelnök
úr írt alá.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

Ilonka néni 90 éves!Tibor bácsi 90 éves!

Dr. Fekete László
házirorvos

Helyettesít
DR. TAKÁCS RÓBERT

a SAJÁT
RENDELESI IDEJÉBEN!

  2018. július 2-tõl
  2018. augusztus 3-ig
     szabadságon van.

Szabadságolás miatt a
gyermekorvosi rendelés

az alábbiak szerint módosul:

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

INGYENES
TANÁCSADÁST

(06-70) 526-9878
Bejelentkezés telefonon:

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

 tart a Csemõben bejegyzett
vállalkozások, civil szervezetek,

egyesületek, intézmények és
magánszemélyek számára.

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

2018. július 9.:  11-13-ig (Csemõ)
2018. július 10.:  14-16-ig (Zöldhalom)
2018. július 11.:  8-10-ig (Csemõ)
2018. július 12.:  10-12-ig (Csemõ)
2018. július 13.:  10-12-ig (Zöldhalom)

2018. július 16.:  11-13-ig (Csemõ)
2018. július 17.:  14-16-ig (Zöldhalom)
2018. július 18.:  8-10-ig (Csemõ)
2018. július 19.:  10-12-ig (Csemõ)
2018. július 20.:  10-12-ig (Zöldhalom)

2018. július 23.:  9-11-ig (Csemõ)
2018. július 24.:  12-14-ig (Zöldhalom)
2018. július 25.:  9-11-ig (Csemõ)
2018. július 26.:  13-15-ig (Csemõ)
2018. július 27. :  9-11-ig (Zöldhalom)

2018. július 30.:  9-11-ig (Csemõ)
2018. július 31.:  12-14-ig (Zöldhalom)
2018. augusztus 1.:  9-11-ig (Csemõ)
2018. augusztus 2.:  13-15-ig (Csemõ)
2018. augusztus 3.: 9-11-ig (Zöldhalom)

Rendel:
Dr. Nagy Gábor és Anikó

Rendel:
Dr. Megyeri Katalin és Csilla
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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

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

e -m a i l :
polg arm es t er@c se m o .hu

w e b :
www. lakos ro lan d .hu

JÚLIUS HÓNAPBAN NEM
LESZ POLGÁRMESTERI

FOGADÓÓRA!

FELHÍVÁS
Régi hagyomány, hogy az önkormányzat nagy
nyilvánosság mellett köszönti a csemõi lakóhelyû alap-
diplomásait.

Kérem az idei évben ELSÕ diplomájukat szerzett csemõieket
(családtagjaikat), hogy a diploma másolatukkal jelentkezzenek a Polgármesteri
Hivatal titkárságán augusztus 15-ig annak érdekében, hogy az augusztus 20-
i ünnepségen köszönthessük õket.

Dr. Lakos Roland
polgármester

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete újra

„MEGÉRI TANULNI”
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet
csemõi lakóhelyû, középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára

kiemelkedõ tanulmányi eredmény elismerésére.

Az önkormányzat döntése értelmében félévente 3 fõ gimnazista,  3 fõ
szakközépiskolás és 3 fõ szakmunkás tanulót támogat 5 hónapon keresztül 10.000.-
Ft-tal.

Ha szeretnél pályázni, az év végi bizonyítványoddal megteheted, küldheted e-
mailon (elérhetõségeidet is írd meg) a polgarmester@csemo.hu, vagy
behozhatod személyes a polgármesteri hivatalba.

A jelentkezéseket 2018. július 31-ig várjuk.

Az ösztöndíjat akkor kaphatjátok meg, ha az elõzõ félévben legalább 4,00 volt az
átlagotok. Nem jár a támogatás, ha évet ismételtek, ha az igazolatlan óráitok száma
a tanévben meghaladta a 10-et, illetve fegyelmi büntetés esetén.
Több azonos eredményû jelentkezõ esetén sorsolunk, egyébként a jobb tanulmányi
eredmény a döntõ.

Csemõ Község Önkormányzata az ösztöndíj támogatási rendszert a Csemõi
Ladányi Mihály Általános Iskola tanulóira újra kiterjesztette.

Minden évfolyam minden osztályából – az iskola pedagógusai által kidolgozott értékelési
szempontrendszer szerint – 1-1 diák részesül havonta 5.000.-Ft összegû támogatásban
– 5 hónapon keresztül.

A támogatottakról a pedagógusok döntenek most a 2017/2018-as nevelési év évvégi
eredményei alapján.

“Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitõl csak lehet!
Egyszer eljön az az idõ, amikor hálás leszel ezért magadnak.“

Sarah Caldwell

F O L Y T A T J U K !!!
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Dobóczi Anikó védõnõ

Katus Ilona Tünde és
Sebán József:
Viktória Ilona 2018.06.02.
Wass Albert u.

Fekete Tünde és
Mucsányi Norbert:
Lara 2018.06.06.
Matusz d.

2018. június

SZÜLETÉSEK

Muka Emese Ágnes és
Kollár István:
Emma 2018.06.12.
Dobi d.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Tordai Nikolett és Tóth Ferenc:
Georgina 2018.06.18.
Mikebudai u.

Neumann Melánia és
Gyõri Sándor:
Áron 2018.06.27.
Posta u.

Rendõrségi fogadóóra a
Községháza emeletén:

minden hónap ELSÕ PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

Rendõrségi fogadóóra
Zöldhalomban:

minden hónap HARMADIK
PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.

RENDÕRSÉGI
F O G A D Ó Ó R Á K

Dr. Lakos Roland
polgármester

Tóth Beáta és Geszteszi János:
Dorina 2018.06.24.
Szüret u.

KEDVES SZÜLÕK! KEDVES GYEREKEK!
Szeretettel hívjuk gyermekét egész napos HITTANOS

GYERMEKHETÜNKRE 2018. július 30-tól augusztus 3-ig
(hétfõtõl-péntekig) délelõtt 9.30 órától (gyülekezõ 9 órától!)

16 óráig a Csemõi Református Templomba.

Ha 6 évesnél idõsebb (nagycsoportos óvodás) vagy, szeretsz gyerekek között
lenni, bibliai történeteket hallgatni, énekelni, kézmûvesedni, játszani akkor neked
is ott a helyed!

A hittanos hét költsége – amely reggelit, ebédet, uzsonnát is biztosít a
gyerekeknek – 1.000,- Ft/fõ/hét. (A gyerekhétre a gyülekezet szívesen fogad
támogatásokat, felajánlásokat: zöldségfélék, gyümölcs, szörp.)
Jelentkezni július 15-ig lehet a jelentkezési lap (lásd a lap alján!) leadásával a
Csemõ, Petõfi u. 32. szám alatt (Istvánfi Károlyéknál).

Jézus Krisztus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket, és ne ti ltsátok el tõlem õket!”

(Márk 10,14)m

JELENTKEZÉSI LAP

Név:  _______________________________________

Életkor: _____________

Lakcím: _______________________________________

Telefon: ______________________

Gyermekem gyógyszer érzékeny:         igen                nem

Rendszeresen gyógyszert szed:            igen               nem

Gyermekem étel érzékeny:                     igen                nem

Gyermekem rovarcsípésre érzékeny    igen                nem

Szülő aláírása:
                       _______________________________________

Kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba
A Cegléd-újvárosi-csemői református gyülekezetből hatvanheten kirándultunk
a Tisza-tavi Ökocentrumba. Első állomásunk Kunhegyes volt, ahol
megtekintettük a református templomot, melyben áhítatot tartott Ócsai Tibor
lelkipásztorunk.
Poroszlóra érve először az Ökocentrum legfőbb látványosságában
gyönyörködtünk Közép-Európa legnagyobb édesvizű akváriumrendszerében.
Olyan élményben volt részünk, mintha a tó mélyén sétálnánk. Az
akváriumrendszer egy önálló ökoszisztémát rejt, 70 féle hazai hal mellett 15
kétéltű- és hüllőfajt mutat be. Ez az édesvízi akvárium Európában a
legnagyobb, különleges az alagút is, melynek üveg falán torzításmentesen
élvezhettük a cikázó halak látványát, és ahogy a viza, ez az egykoron hazánkban
élt halóriás, 1,5 – 2 méteres példányai átúsztak a fejünk felett.
Majd kishajókba szálltunk és bebarangoltuk a környező kis szigeteket, a
nádassal határolt szűk csatornákat, gyönyörködve a vízi világ növényeiben,
madaraiban.
Maradandó élményt nyújtott a 3D mozi is, mely a Tisza-tó az év mind a négy
évszakának szépségeit mutatta be.

Istvánfi Károly
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

Csütörtök: 13.00 – 15.30 óráig
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
Szerda:   13.00 – 15.30 óráig

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

(06- 70) 360-8034

Tisztelt Könyvtárlátogató!

JÚLIUS 18-28-IG, AUGUSZTUS 4-10-IG,
25-ÉN és 31-ÉN A KÖNYVTÁR

RENDEZVÉNYEK ÉS SZABASÁG
                       MIATT ZÁRVA TART.

Megértésüket köszönöm!

unalomûzõ szünidei programjai
vár benneteket!

júliusban és augusztusban

a könyvtár nyitvatartási idejében kézmûves
foglalkozás vagy társasjáték parti vagy
vetélkedõ/totó vagy mese felolvasás …

A programon való részvétel ingyenes

információ:
 (06-70) 360-8034

Vas Tiborné

Csemõi Községi Könyvtár
és Közösségi Színtér

A Csemõi Községi
Könyvtár és

Közösségi Színtér

újabb tanfolyamot indít azoknak,
akik szeretnék elsajátítani a

(szombat, vasárnap)

KOSÁRFONÁS TECHNIKÁJÁT
és azoknak is, akik már rendelkeznek
alaptudással, de kedvük lenne újabb

fogásokat megtanulni.

2018. AUGUSZTUS 11-ÉN ÉS 12-ÉN

Kezdõknek: 12.000,-Ft/fõ
Haladóknak: 15.000,-Ft/fõ
A technikát a KEZDÕK gyümölcsös/kenyeres
kosarak, a HALADÓK kerek piaci kosarak
fonásával sajátíthatják el.

Jelentkezést elfogadunk 1-1 napra is!
Befizetési határidõ: július 20.

A tanfolyam 8 fõ jelentkezése esetén indul.
info: (06-70) 360-8034

Augusztus 31–én, PÉNTEKEN
20 – 24 óráig éjszakai bátorságpróba

a PUTRISARKI ERDÕBEN.

A programon való részvétel ingyenes.
információ: 06-70-360-8034

Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
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(Kovács Krisztina és Sárik Viktor)

PROGRAMOK alsó tagozaton

(Kopáné Major Marianna
                 tanító)

2018. 06. 13-án került megrendezésre az Iskolai
sportnapunk. A diákoknak az osztályfõnök
vezetésével kilenc helyszínen kellett végigmenni
és pontokat gyûjteni. A feladatokra mindenhol
maximum 20 perc állt a rendelkezésre.
A sportnapot próbáltuk úgy megszervezni, hogy
legyen benne újdonság a diákoknak és
felnõtteknek egyaránt. Megismertettünk a
gyerekekkel több olyan játékot és sportot is, amit
akár nyáron is játszhatnak.
A feladatok között volt: Röplabda, Csörgõlabda,
Darts, Sport-Activ ity, Ügyességi feladatok,
Kosárlabda, Célbadobás, Petanque, Hedbanz
társasjáték csoportosan.
A rendezvényünk jól sikerült a gyerekek szuperül
érezték magukat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Tábori Évának
és Tábori Lászlónak, hogy a Darts táblával
színesíthettük programunkat és lehetõséget
kaptak a diákok, hogy megismerjék ezt a kiváló
sportágat, valamint minden kollégának, akik
segítségünkre voltak!

SPORTNAP Évek óta hagyomány, hogy a tanév végéhez közeledve
egy teljes hét keretében emlékezünk iskolánk
névadójára. A Ladányi napok keretén belül
megrendezésre kerül a sportnap alsó és felsõ tagozaton
is.  Az alsósokkal idén is a helyi sportpályán tartottuk
meg a játékos programot. A gyerekek önállóan,
állomásról állomásra haladtak, ahol a tanító nénik
várták õket különféle izgalmas feladattal. Minden
feladat elvégzése után pontozást kaptak a már elõre
elkészített menetleveleikbe.  Az állomások körbejárá-
sát követõen minden évfolyam osztályai
megküzdöttek egymással kötélhúzásban. Fáradtan
tértünk vissza az iskolába, ahol az osztályokban
eredményhirdetés zajlott, kiemelve kik voltak azok a
gyermekek, akik a legeredményesebben sportoltak. A
napi munka „fizetsége” pedig a mindenkinek jól
megérdemelt jégkrém volt.

Év végi lazításként - az utolsó napokban - új
programmal kedveskedtünk kisdiákjainknak. Házi
mozizást rendeztünk évfolyamonként, a gyermekek
kedvenc mozifilmjeibõl válogatva.  S hogy minél
nagyobb legyen az élvezet, az izgalmas, mulatságos
filmezéshez stílusosan popcornt kínáltunk a
nézõközönségnek. A gyerekek rendkívül élvezték ezt
a különleges délelõttöt.
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 BEFEJEZÕDÖTT
A TANÉV

(Arató Istvánné és Arató Zsófia)

2018. június 16-án
elballagott tanulóink

2018. június 16-án a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskolában a
nyolcadik osztályosok ballagásával és az évzáróval befejezõdött a tanév.
Ezen a napon szólt utoljára ballagó diákjaink tiszteletére a csengõ,
ezen a napon lépték át utoljára „ladányis” diákként az intézmény
kapuját. Kívánunk nekik sok sikert az elkövetkezendõ idõszakhoz!
Tanulóink közül 24-en értek el kitûnõ tanulmányi eredményt: Bíró
Jázmin Csenge, Fityó Jázmin, Nagy Rea Ágota, Pankotai Nóra, Petrovics
Zsombor István, Gál Barbara, Mótyán Petra, Fokti Kitti, Koskodár
Andrea Emília, Kovács Krisztina, Csipkó Mira, Molnár Dávid József,
Tóth Balázs, Dancs Levente, Gál Barnabás, Kovács Botond Bálint,
Tóth Kata Krisztina, Gyura Vivien, Hantházi Vivien, Pankotai Boglárka,
Pólya Zsófi, Strázsi Ferenc Csaba, Bánóczki Péter, Bánóczki Tamás.
Bánóczki Péter, Bánóczki Tamás tantestületi dicséretben is részesültek.
Iskolánk szép hagyománya, hogy a nevelõtestület döntése alapján
pedagógusok, diákok és külsõ segítõk munkáját a- legmagasabb
elismeréssel-, Ladányi díjjal ismeri el. Tanulóink közül Ladányi díjas
lett: Papp Zsolt 8.b osztályos tanuló, pedagógusaink közül Oszláncziné
Dalos Zita, Szûcsné Major Györgyi.
Iskolánkat támogató 8 éven át tartó tevékenységet külön köszönjük a
következõ szülõknek: Fejes Kornélia, Forgách Andrea, Kovács Mónika,
Pappné Gyura Ildikó, Foktiné Balog Erika.
A pedagógusnap alkalmából a tankerület igazgatója oklevéllel ismerte
el Förhéczné Bartha Melinda, Kalmár Tiborné, Ráczné Székely Rózsa
pedagógusok eredményes munkáját.
A Ceglédi Tankerületi Központ média csoportjában való eredményes
és lelkiismeretes munkájáért elismerõ oklevélben részesült Papp Zsolt
8.b osztályos tanulónk.
Többéves kiemelkedõ sporttevékenységért serleget kapott a
Sportegyesülettõl: Ujszászi Angelika Hanna, Ujszászi Szabolcs Bence,
Bognár József, Mészáros Bence, Rafael Nóra.
Köszönetet mondok a segítõinknek, az önkormányzatnak, a
tankerületnek és a támogatóinknak, hogy a gyerekek és az iskola
dolgozói ilyen körülmények között dolgozhattak.

2018. június 16-án elballagott tanulóinktól búcsúzunk:
„Egyikünk élete sem könnyû.
És akkor? Legyen bennünk
kitartás és mindenekelõtt
bízzunk önmagunkban.
Hinnünk kell benne, hogy
tehetségesek vagyunk valamiben
és ezt a valamit – kerül, amibe kerül –
meg tudjuk valósítani.”
(Marie Curie)

8.a osztály
osztályfõnök:

Förhéczné Bartha Melinda

Békési Erik
Danó Elek
Dér Tifani Lili
Diós Vanessza
Domina Imre
Farkas Marcell László
Illés Viktor
Kaszab-Varga Ambrus

8.b osztály
osztályfõnök:

Oszláncziné Dalos Zita

Bene Viktor
Bognár József
Czakó Mónika Ramóna
Fokti Fanni
Hörömpõ Ferenc
Hörömpõ Zsuzsanna
Kis Krisztina Gabriella
Kormos Kinga

Lakatos László
László Dávid
Mártha Roland
Nagy Alexandra
Sebõk Bernadett
Unghvári Imre Márk
Varga Adrienn
Veres Bernadett

Lendér Melinda
Makai Csaba
Mohella Erik
Nagy Ádám Gábor
Papp Zsolt
Pálinkás Dominik
Pálinkás Evelin
Szabó Nikolasz

Speciális osztály
osztályfõnök:

Kõházi Kis Gerzsonné

Harsányi Sándor Levente

 www.iskola.csemo.hu
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DIPLOMÁS ÖREGDIÁK ÖNÉLETRAJZ

FÖRCHÉZNÉ BARTHA MELINDA

Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse

-Mikor járt Csemõbe, milyen emlékei vannak az
itteni tanárairól, diákéletrõl, mit vitt magával
ebbõl az iskolából, milyen útravalót, szellemi-
séget?

Bartha Melindának hívnak. Tõsgyökeres csemõi vagyok.
Az óvodába is ide jártam, majd a
nyolcvanas években a Csemõi Általános
Iskola falai között tanultam kitûnõ
eredménnyel végezve. Az elsõ és második
osztályunk a mostani Civil terem helyén
volt. Nagy Zsuzsika tanító néni tanított
meg írni-olvasni, örökre hálás vagyok neki
érte! Mindig szerettem szerepelni, szívesen
szavaltam az iskolai rendezvényeken,
részt vettem a legkülönbözõbb
szakkörökön a csecsemõgondozástól az
elsõsegélyig. Az úttörõ évek alatt
õrsvezetõje voltam a Mókus õrsnek.
Felsõben Kollár Jánosné volt az osztály-
fõnököm és magyar tanárom. Takáts
Lászlónénak köszönhetõen azonban a
matematikát is nagyon szerettem, számos megyei versenyt
is megnyertem. Az akkoriban indult Szuperinfót évekig
én postáztam minden pénteken a belterületi házakba. Azt
a szellemiséget vittem innen tovább, hogy nincs lehetetlen,
minden sikerülhet, ha kitartóan állok hozzá.

- Hogyan állta meg a helyét a középiskolában,
mi befolyásolta a pályaválasztását?

A ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban tanultam tovább.
Már akkor szívügyem volt, hogy ne csak magamat
fejlesszem a tudás terén, hanem másokat is segítsek ehhez
hozzá. Gimnazistaként általános iskolásokat korrepe-
táltam matematikából. Nem volt számomra kérdés, hogy
majd tanár szeretnék lenni. Így kerültem Egerbe , az akkori
Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolára.

- Hol, mikor diplomázott, milyen munkakörben
dolgozik, szakmai életútja?

A 90-es években diplomáztam magyar szakon, és
idõközben férjhez mentem Dunántúlra. Pályafutásom így
ott kezdõdött. A Gróf Széchenyi István Mûszaki Szak-
középiskola magyar, levelezési ismeretek, kommunikáció,
és tárgyalástechnika tanára voltam évekig. A szívem
azonban hazahúzott. Lokálpatrióta vagyok. Így 2000-tõl
iskolánk magyar tanáraként dolgozom. Megélhetem, hogy
valahai tanárom, például Kalmárné Marika, mostani
kollégám és a mai napig örömmel veszem szakmai
útmutatását, amit ezúton is hálás szívvel köszönök meg.

Szakmai életutam? Sok-sok képzésen, tanfolyamon
gazdagítottam tudásomat. Néhányat emelnék ki belõle:
önismereti tanár, drámapedagógus, drogprevenciós
szakember, etika tanár, személyiségfejlesztõ tréner.
A sport, a színház, a kultúra összefonódott a nevemmel,
számos tábort, kirándulást, rendezvényt szerveztem és
szervezek.

- Mit tudhatunk a magánéletével kapcsolatosan?
Különleges házasságban éltem 18 évig, ennek
köszönhetõen több, mint 35 országba eljutottam, számos

kultúrát, etnikumot megismertem, olyan
sajátos látásmódom alakult ki közben,
amely gazdagítja tanítási munkámat is.
Nagy szívfájdalmam, hogy saját
gyermekem nem tudott születni, de
boldogsággal tölt el az, hogy mégis teljes
lett az életem két kisgyermek otthonomba
fogadásával.
- Csemõhöz fûzõdõ viszonya, emlékei?
Mindig büszkén és elismeréssel mondom
ki, hogy Csemõben lakom, itt élek.
Meghatározó volt az az életemben,
amikor példaképem, édesanyám vezette
a települést. A falu ügye így válhatott a
családunk személyes szívügyévé is. Ezért
maradtam a számos csábítás ellenére itt

tanító tanár, ezért építettem ide házat, mert boldogsággal
tölt el, hogy részese lehetek aktívan én is annak, hogy a
gyerekek tanításán és jellemformálásán keresztül a
falumnak én is maradandót tudjak adni.

- Üzenete a jelenlegi iskolásoknak:
Most, mint öregdiák iskolatársatok szólok hozzátok.
Kívánom, hogy meg tudjátok becsülni magatokat, azt ,
hogy ennek az iskolának a vezetése és tantestülete mindig
azon munkálkodott és munkálkodik ma is egy emberként,
hogy belõletek a legjobbat hozza ki, hogy találjátok meg
helyeteket az életben, örömet a munkátokban,
családotokban. Tanulni egyik korban sem könnyû, mindig
erõfeszítés, mindig áldozattal jár, de ez a kulcsa annak,
hogy az élet ne csak sodorjon benneteket ide-oda, hanem
legyen lehetõségetek tudatosan választani, mindig,
mindenben. Kedves volt diákjaim! Remélem az idõ engem
igazol, és következetes szigorúságom, az átadott tudás
hozzásegített benneteket, hogy nagyszerûen megálljátok
a helyeteket az életben!

Mottó:”Képzeld el, amit kívánsz! Kívánd, amit
elképzelsz! Teremtsd meg, amit kívánsz!”

/George Bernát Shaw/

A 40. jubileumi tanév befejezõdésével ezennel
diplomás öregdiák önéletrajz sorozatunk is
bezárul. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
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40. JUBILEUMI TANÉV ZÁRÓAKKORDJA

 www.iskola.csemo.hu

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

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

          Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse

2018. június 8-án zajlottak jubileumi tanévünk utolsó kiemelt
programjai.
Reggel iskolánk névadójára, Ladányi Mihályra emlékeztünk
ünnepi mûsor keretében. Délután pedig immáron a
hagyományosnak mondható Iskolai Gálával záródott a
jubileumi programsorozat.
Az eseményen közel 200 tanulónk szerepelt. A felkészülés
hónapokon át zajlott a szaktanárok vezetésével. A terem
dekorációjával is a sokszínûséget, nyitottságot, szabadságot,
kreativitást szerettük volna érzékeltetni,  amelyekrõl a
gyerekek produkciói  is szóltak. Ízelítõ a repertoárból:
Volt lángnyelv tánc, szavalatok, tánc örökzöld és mai
slágerekre, elhangzottak mondókák, dalok angolul, esernyõ
tánc, Lázár Ervin: A fájós fogú oroszlán címû mesejelenete,
Cup Song-ozás mediball gyakorlattal, zongorajáték, a
Micimackó paródiája, Jándi István növendékeinek tánca.
Az est fénypontja pedig a múlt találkozása volt a jelennel:
megszólalt különleges énekkarunk. Az iskola volt és jelenlegi
tanulói léptek fel egy dal erejéig a 40. évforduló alkalmából.
Demjén Ferenc: Várj, míg felkel majd a nap címû dalát adták
elõ.

A 40. jubileumi tanév programsorozata ezzel lezárult.
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TISZTELT
KUTYATARTÓK!

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

  VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁS

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

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

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

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

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

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

TURUL
ÍJÁSZ

Egyesület

Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését!

Gyakorlásra biztosítottak a feltételek
(a csapat rendelkezik az íjászat

gyakorlásához íjakkal és vesszõkkel).

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

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

Vadászháznál .

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

(06-70) 36 47 386
Gáspár Vivien

(06-30) 47 97 307

Seijin Sportegyesület
Kyokushinkai Karate

2018. 06.23-án részt vett
csapatunk 4 tagja a szentesi III.

ÖsszKyokushin Karate
Világbajnokságon, ahol VI.

helyezett lett Dankó Gabriella,
IV. helyezett lett Rafael

Krisztián és I. helyezést ért el
Rafael Ádám és Khirer Alex.

A nyári idõszakban heti egy edzés igény
szerint elõre egyeztetett idõpontokban!

Telefonos elérhetõségen
minden további  információ.

Folyamatos jelentkezési lehetõség!

Helyszín: Csemõi piactéren levõ üzlet
helyiség feletti edzõterem

 ÖKÖLVÍVÁS
A Csemõi Palotás Sportegyesület ökölvívó

szakosztálya várja új tagjait.

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00

Péntek 18:00

Helyszín:
Csemõi Piacon lévõ kisbolt

feletti edzõterem

Elérhetõség:

Csapatunk 5 fõvel képviseltette magát a
Tápiószelei Szabadíjászversenyen, ahol
senior kategóriában DECSI SÁNDOR I.,

GÁSPÁR JÁNOS V.  helyezett lett.
Gyermek kategóriában BÍRÓ BENCE I.,

HUSZÁR LEVENTE II.,
KOVÁCS TAMÁS IV. helyezést ért el.

Tóth Attila  (06 30) 275 7573
Bódi Béla (06 20) 212 2245

                                                                                                                       Edit óvó néni
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Az “Erdõk könyve” kelt életre az Erdei Óvodában

Ebben az évben június 18-án indultak az óvoda nagycsoportosai
az Erdei táborba és tíz napig ismerkedtek a természet apró
és nagyobb élõlényeivel. Községünk önkormányzata által, a
civil szervezetek számára kiírt pályázaton óvodánk
Gyermekünkért Alapítványa ebben az évben is megkapta a
kért összeget.
A tábor helyszíne a régi vadászház helyén teljesen megújult
Kulturális Kiállítóhely volt, melyet Polgármester Úr bocsátott
rendelkezésünkre.
Mindennap 7.30-kor indultunk a gyerekekkel - természetesen
gyalog -, mire kiértünk reggelivel várt bennünket Marika és
Mónika néni, akik készítették számunkra az ebédet és az
uzsonnát is, majd délután ismét sétálva jöttünk vissza az
óvodához.
A tábor célja, hogy a gyerekek megismerjék a környéken
élõ fa-, növény-, állat-, madár- és rovarfajokat, ezért aztán
fürkésztünk, kutattunk, gyûjtögettünk. Építettünk ágakból
„házikót”, készítettünk a gyerekeknek akadálypályát.
Rajzoltunk, festettünk, fûrészeltünk, szögeltünk, koszorút
fontunk és még sok mindent csináltunk.
Barangolásaink során elsétáltunk a Putrisarki erdõ nagy
tisztására, megnéztünk egy közeli vaditatót, majd az erdõn
keresztül vágva egy igazi rókavárat is szemügyre vehettünk.
Farkas Zoltán erdész vezetésével bementünk az erdõ sûrûjébe,
ahol óriási madárfészket láttunk és megmásztunk egy igazi
vadlest is.
Labát Ferenc vadász ez alkalommal is vendégünk volt és
elhozta nekünk trófea gyûjteményét, majd szarvasbõgést is
bemutatott nekünk.
Ebben az évben is kirándultunk a Katalinpuszta mellett lévõ
Gyadai Tanösvényre, ahol rengeteg látnivaló és élmény
tárult fel elõttünk. Láthattunk új növény- és állatfajokat is.
Varga Zoltánnal kürtõs kalácsot süthettünk faparázson a
gyerekek nagy örömére.
A tábor utolsó estéjén, megleshettük a környékbeli vadakat
Farkas Zoltán és Labát Ferenc közremûködésével, jármûveken
utazva szemléltük a háborítatlan tájat, ahol végre láthattuk
az erdõ lakóit elõbújni rejtekhelyeikrõl. Láttuk az õzet, a
dámvadat, a nyulat, a fácánt, a rókát. Ezt követte a
tábortûz, melynek lángjánál és melegénél búcsúztunk a
tábortól. Rengeteg élménnyel a tarsolyunkban távoztunk a
megújult táborhelyünktõl, és a számunkra jól ismert „Vén”
eperfától.
Bízunk benne, hogy jövõre is lesz lehetõségünk ilyen sok
élmény megszerzésére.
Az alábbi személyeknek mondunk köszönetet azért, hogy a
tábor létrejöhetett: Erdélyi Krisztina óvodavezetõnek, Dr.
Lakos Roland polgármester úrnak, Farkas Zoltán erdésznek,
Labát Ferenc vadásznak, Nagy Ambrusnak, Pék Csabának,
Varga Zoltánnak és minden Szülõnek, akik önzetlenül
támogattak bennünket és elhalmoztak minket mindenféle
finomsággal.

   Pákozdiné Lászlóné
                                                                                                                       Edit óvó néni
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FAKAN GÁBOR

(06-20) 973-9604

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

felújítás, új házak szerelése.

FAKAN GÁBOR
(06-20) 973-9604

Dr. Bartha Klára
ügyvéd

Vágysz egy új rucira,
gyere be a Tündi turiba.

Idõ és pénz spórolása
itt van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,
pénztárcádat kíméli.

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

Egyedi ruhádat olcsón
 itt megveheted.

TÜNDI TURI

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

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

szezon  közi
LEÁRAZÁS !

  Horváthné Tündi
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Étterem nyitva tartása

Keddtől-péntekig:
15.00-21.00

Szombat-vasárnap
13:00-21:00
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· Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne vásárolni,
eladni, ajándékozni vagy bérelni,

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

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

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

· Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne okiratba
foglaltatni,

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

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

· Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 
· Egyéb okiratok szerkesztését kéri.

Keressen bizalommal, ha

Mobil: (06-30) 299-9012

E-mail: drbarthaklara@gmail.com

Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25.

ügyfélfogadás: elõzetes idõpont egyeztetéssel

VILLANYSZERELÉS: (06-30) 416-1684

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

Nyári ruhák 300.-Ft-tól,
Pólók 200.-Ft-tól,
Rövid nadrágok

 300.-Ft-tól.
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DEMAND – 2001 BT

 • cégalapítás
 • adóbevallások elkészítése

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

FAVÁGÁS

Kosaras  autó  rendelkezésre áll!

(06-30) 333-5086

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

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

Kis Piroska

Régi padot, lócát,
kelengyés ládát, faragott
széket, polcot vennék!

Telefon: 06-20-955-2520

Mucsi András

Veszélyes fák kivágása,
lebontása, darabolása

alpin technológiával is.

Fenyõfák, tujafák kivágását,
visszavágását válllalom. az önkormányzattal szerzõdött partner

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

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

 (06-30) 635-3018 e-mail: tarczali3@invitel.hu

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

KERESEK

Egyéb fák, facsoportok
ritkítása, kivágása.

Csemõ, Bem u. 8.

A temető fenntartásáról szóló 15/2017. (XI. 27.) számú helyi rendelet 27. §-a a csemői
temető területén belüli minden szakmai feladat ellátására a temető üzemeltetésére
szerződött önkormányzati partnert jogosítja fel kizárólagosan.

Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere
a Tankó, Walter és Társa Kegyeleti Kft.
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KÖZPONTI
ORVOSI

ÜGYELET

Dr. Takács Róbert rendel:

Dr. Fekete László rendel:

FELNÕTT
HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK

GYERMEK
HÁZIORVOSI
RENDELÉS

FOGORVOSI
RENDELÉS

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

          Kedd:   8.00 – 12.00

          Szerda:13.00 – 18.00

          Csütörtök: 8.00 – 12.00

     Iskolafogászat:
          Péntek: 8.00 – 12.00

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

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

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

   Önálló Csecsemõ-, és Kisgyermek tanácsadás:
   I. körzet: szerda: 13.00 – 15.00 Zöldhalom
  II. körzet: csütörtök: 8.00 – 10.00 Központ

Az aktuális
állatorvosi ügyeleti

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

olvashatják!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

CSENGE
GYÓGYSZERTÁR

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

      TEL: 392-150

Kérjük az ügyeletet csak indokolt
esetben vegyék igénybe!

Megértésüket köszönjük!

Hétfõ:  12-16-ig
Zöldhalomban

Kedd:   8-12-ig
Egészségházban

Szerda: 8-12-ig
Zöldhalomban

Csütörtök: 12-16-ig
Egészségházban

Péntek: 8-12-ig
Egészségházban

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

Nyitva tartás:

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

gyermekorvosi ügyelet
53/311-200

telefonszáma megszûnt!
A telefonhívások kezelése egy központi

hívószámon a budapesti irányító
központban történik.

Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon) a
gyermekorvosi ügyelet

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

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

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

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

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

Természetesen minden egyéb sürgõs
esetben a mentõszolgálat

a 104-es hívószámon továbbra is
hívható!

II. körzet - Központ
2713 Csemõ, Szt. István út 29.
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-001/112 mellék

VÉDÕNÕI MOBIL: (06 - 70) 360 - 7925

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

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

Iskolavédõnõi fogadóóra:
 szerda: 13.00 – 15.00 Központ

Dr. Fekete László
2018. 07.02-tõl 2018.

08.03-ig szabadságon van.
Helyettesíti Dr. Takács Róbert

a saját rendelési idejében.

Dr. Megyeri Katalin

Dr. Megyeri Katalin
2018. 07.09-tõl 2018.

07.20-ig szabadságon van.
Helyettesíti Dr. Nagy Gábor.

A júliusi rendelések
pontos idõpontjai a

8. oldalon olvashatóak.


