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XXVIII. évfolyam 11. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2018. november

Szeretettel hívjuk és várjuk
Önt és kedves Családját

 2018. december 2-án, vasárnap 14 órától
a Községháza aulájában tartandó

XII. SÜTI - BULIBA!
Ha felajánlásaikkal segíteni szeretnék a
rendezvény sikerét, kérjük Önöket, hogy a
süteményeket, tortákat 2018. december 2–án,
09.00 – 12.00 óra között juttassák el a
Könyvtár aulájába!

Bízunk benne, hogy elfogadják meghí-
vásunkat, és jelenlétükkel megtisztelik
jótékonysági rendezvényünket!

Újra jöjjön el egy sütire

M E G H ÍV Ó

    Lendérné Godó Márta
 Gyermekünkért Alapítvány
   kuratóriumának elnöke

2018.
2019.

Újra szilveszterezzünk
együtt a Templom téren!

sztárvendég:

részletek a decemberi Hírmondóban!

MÉZES DÓRA – FODRÁSZ
MAGYAR BAJNOK

Férfi felnõtt kategóriában
a szalon vágásban: III.
helyezést, modern klasz-
szikus frizura borbély
csatában: I. helyezést,
Férfi felnõtt borbély csata
+ szalon vágás összetett-
ben: I. helyezést ért el.

A Magyar Fodrász
Kozmetikus Közhasznú
Egyesület szervezésében
került sor a 60. Magyar
Bajnokságra október 28-
án, a Beauty & Style
Szépségipari kiállításon.

„A verseny elõtt i felkészülésben Ress Károly
mesterfodrász segített. Ez volt az elsõ országos verseny
amin részt vettem, nagyon örülök az elért eredményhez.
Biztos vagyok benne, hogy fogok még versenypásthoz
állni.” – nyilatkozta a gyõztes.

GRATULÁLUNK!
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A  KUTAK ENGEDÉLYEZÉSÉRÕL

www.csemo.hu

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat
alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri természetbeni
támogatásban részesítésére vonatkozó igény bejelentési határidõ október 15-én
lejárt.
A helyi önkormányzatok feladata volt az igénybejelentések elõszûrése,
összesítése és továbbítása a Belügyminisztérium részére. Ezt a feladatot
elvégeztük és október 17-ig továbbítottuk a bejelentéseket! Az igénybejelentések
ellenõrzését az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság végzi.

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRÕL

AMINT BÁRMILYEN KONKRÉT INFORMÁCIÓT KAPUNK ARRÓL, HOGY
AZ ELLENÕRZÉST KÖVETÕEN MELY ÁLLAMI SZERV, MILYEN ELJÁRÁS

KERETÉBEN, KINEK ÉS MIKOR ADJA A TÁMOGATÁST; AZT A
HIVATALOS CSATORNÁINKON (települési weboldal, települési
közösségi oldal, Csemõi Hírmondó) KÖZZÉ FOGJUK TENNI!

Különbözõ, hiteltelen internetes
és közösségi portálok saját
olvasottságuk növelése
érdekében hónapok óta, újra és
újra megjelentetnek álhíreket.
Ilyen például, mely szerint milliós
lakossági energetikai
korszerûsítési támogatást lehet
igényelni alanyi jogon. Az álhírt a
közösségi oldalak idõrõl idõre
felkapják, így mindig vannak, akik
hitelt adva az információnak,
keresik és igényelni szeretnék a
támogatást.

A Magyar Energiahatékonysági
Intézet már tavasszal
elhatárolódott az állítástól.

CSAK
A HIVATALOS

FORRÁSOKNAK
HIGYJEN!

A hírt terjesztõ internetes oldalak
és közösségi profilok tudatosan
ferdítik el az eredeti információt,
saját olvasottságuk és
népszerûségük növelése céljából.

NE DÕLJÖN BE!
TÁJÉKOZÓDJON!

HA A TELEPÜLÉSI
WEBOLDALON, a

TELEPÜLÉSI KÖZÖSSÉGI
OLDALON NEM LÁT ERRE

VONATKOZÓ HÍRT, VAGY A
CSEMÕI HÍRMONDÓBEN
NEM OLVAS ILYEN, VAGY

HASONLÓ LEHETÕSÉGRÕL –
AKKOR AZ NINCS!

Az utóbbi idõben nagyon megnövekedett az érdeklõdés a kutak
„bejelentésével” kapcsolatban, ezért az alábbiakban szeretnénk
tájékoztatást adni e témában:

A Vízgazdálkodási törvény 2016. június 4-i módosítása 2018. december 31-
ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítõket,
akik 2016. június 4. elõtt engedély nélkül létesítettek kutat. Ez alapján azok
a kúttulajdonosok, akik 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt
kérnek az engedély nélkül létesített kútjukra, büntetés kiszabása nélkül
megkaphatják azt.

Agrárminisztérium meghosszabbítaná a fúrt kutak bejelentésének
december 31-ig tartó türelmi idejét az Országgyûlésnek benyújtott
kormányjavaslat szerint.
A javaslat értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság alól, aki 2020.
december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül, vagy engedélytõl eltérõen
létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízi
létesítményt. A türelmi idõ meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítõ
és a mezõgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik. A
legalizált mezõgazdasági hasznosítású kutak tulajdonosai uniós
vidékfejlesztési pályázatokon is indulhatnak.

A PARLAMENT 2018. OKTÓBER 31-ÉN KEZDTE MEG A
JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS VITÁJÁT. Csak az elfogadott
jogszabály normaszövegének ismeretében lehetséges további PONTOS
tájékoztatást adnunk a fúrt kutak tulajdonosainak.

Ha a kutak engedélyezésérõl híreket hall a televízióban, rádióban –
keresse fel az önkormányzat hivatalos weboldalát (www.csemo.hu), nézze
meg a települési közösségi weboldalt, vagy olvassa a Csemõi Hírmondót
-  és ellenõrizze a hallott és olvasott információt!

 Dr. Lakos Roland
    polgármester

 Dr. Lakos Roland
    polgármester Dr. Lakos Roland

   polgármester
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a szociális célú tüzifa igénylésének feltételeirõl

Dr. Lakos Roland
polgármester

Az országos környezetszépítõ verseny
ünnepélyes eredményhirdetését
2018. november 16-án, pénteken
rendezik meg Nagykõrösön.

Ha kíváncsi arra, hogy hogyan értékelte
a zsûri CSEMÕ erõfeszítését, akkor
keresse a friss híreket a   települési
web-, és közösségi oldalakon.

www.csemo.hu

Csemõ Község Önkormányzata az idei évben is pályázott a Belügyminisztérium által biztosított szociális célú tûzifa
támogatásra. A támogatói okiratok szerint 180 m3 mennyiségû fa beszerzésére nyertünk támogatást. A támogatás
felhasználásáról, a jogosulti kör meghatározásáról rendeletet kell alkotnia a Képviselõ-testületnek.
Az alábbi feltételeknek megfelelõ személyek nyújthatnak be támogatási kérelmet az 1 m3 mennyiségû (kb.
7 q) tûzifára:

a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
idõskorúak ellátására, települési támogatásra jogosultak;

b.)a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetû gyermeket nevelnek háztartásukban.

A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek azok, akik egyedül élnek vagy
egyedülállóként nevelik gyermeküket, gyermekeiket és a fenti feltételek közül az
a.) és  b.) pontban meghatározottaknak együttesen megfelelnek.
A támogatási kérelmeket a Szociális és Kulturális Bizottság bírálja el, melynek
eredményérõl a kérelmezõ határozatot kap.

A támogatásban részesülõk részére az Önkormányzat térítésmentesen szállítja ki
a tûzifát 2019. január hónapban.
A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
(a következõ oldalon megtalálható, illetve a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ) lehet
benyújtani 2018. december 14-ig.

melyhez csak a “Csemo Free Internet” WiFi hálózatra kell kapcsolódni az
alábbi helyszíneken:

1. Szt. István út, központi buszmegálló
2. Sportcentrum
3. zöldhalmi orvosi rendelő

4. zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló
5. Vett út, 12. bolt

Huszonötödik alkalommal hirdették meg az idei évben a Virágos
Magyarország környezetszépítési versenyt, melyre CSEMÕ mellett 323
település nevezett. A települések értékelését szakmai zsûri végezte a
nyár folyamán, Csemõt – nagy büszkeségünkre – augusztus végén a
Fõzsûri is meglátogatta.
Ebben az évben több újítás is lesz, a versenyzõket az eddigieknél is több
különdíj és jubileumi díj is várja majd. A Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) idén is díjazza majd a a “Legvirágosabb úti cél”-t, ez azé lesz, aki a
Facebook oldalon a legtöbb közönségszavazatot kapja.

Idén is öt települési kategória van: ezer lakos alatti falu, ezer lakos feletti
falu, 50 ezer alatti város, és 50 ezer feletti város, Budapest kerületei
pedig idén is önálló kategóriában versenyeznek.
Az idei két fõdíjas település (város, illetve falu kategóriában) a 2019. évi
Entente Florale Europe környezetszépítõ versenyen képviseli majd
hazánkat.

Dr. Lakos Roland
   polgármester

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
környezetszépítési verseny 2018.
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Megjegyzés: A kérelmehez mellékelni kell a jövedelmi adatoknál feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat.
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A Csemõi Katolikus Közösség
tisztelettel meghívja Önt és kedves

családját
2018. december 15-én,

szombaton 17 órára
a Községháza Dísztermében

megrendezésre kerülõ
hangversenyre.

Vendégvárás, valamint a pályázati
mûvek megtekintése, szavazatok

leadása 16.30 órától.

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

Alkotópályázat

“ÉDES CSEMÕ”
MetLife sakkfesztivál

 2018. DECEMBER 2-ÁN AZ ISKOLÁBAN,
GYERMEKEKNEK ÉS FELNÕTTEKNEK!

hangversenyre
MEGHÍVÓ

A versenyre készített alkotásokon egy jelet kell csak feltüntetni és mellékelni kell
egy lezárt kisméretû borítékot, amelyre kívülre szintén a jelet kell rárajzolni.
A borítékban pedig egy papírlapon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét,
korcsoportját.
A borítékot le kell zárni.
A beérkezõ alkotásokból az immár hagyományos adventi hangversenyre egy kiállítást
rendezünk be. A gyõzteseket a koncert közönsége szavazással fogja kiválasztani.
A legjobbnak ítélt mûvek készítõi értékes jutalmakat kapnak.

A VERSENYRE NEVEZETT ALKOTÁSOKAT 2018. DECEMBER 13-ÁN,
16 ÓRÁIG LEHET LEADNI A KÖNYVTÁRBAN VAS TIBORNÉNAK.

     - Az óvodások számára téma a karácsonyfa.
     - Alsó  és felsõ tagozatosok számára téma a betlehemezés.
     - Középiskolások számára téma az éjféli mise

A verseny lebonyolítása: 8:30-9:30 regisztráció,
9:30-9:45 névsorolvasás, 9:45-10:00 megnyitó,
10:00-tól kb.14:00-ig mérkõzések.
Külön játszik az alsósok és a felsõsök mezõnye, 6
forduló, 2x10 perces gondolkodási idõvel.
Együtt játszik a középiskolások és a felnõttek
mezõnye, 6 forduló, 2x20 perces gondolkodási
idõvel.
Értékelés: 1-8. osztályig, külön értékelve minden
évfolyam. Külön értékelve a középiskolás és a
felnõtt kategória..
Minden kategóriában minimum az elsõ három lány
és fiú érmet kap, a kategória gyõztese kupa
díjazásban is részesül!
A Popon-Papp Kft jóvoltából TÍZ kupát osztunk!
A legtöbb pontot elérõ iskola gyönyörû serleget
vihet haza!
A negyedik fordulótól korlátlanul lehet fogyasztani
házi sütésû, finomabbnál finomabb süteményeket
és egész idõ alatt ingyenes büfé mûködik!
Nevezés: Elõzetesen kell nevezni, mert maximum
100 indulót tudunk fogadni! csemoisakk@gmail.com
e-mail címen, november 30-ig. Szükséges adatok:
név, osztály, iskola. Nevezési díj: 500ft/fõ
A Ladányi Mihály Általános Iskola tanulóinak
ingyenes!

Várunk kezdõ és haladó sakkozókat egyaránt!

A rajzok, képek méretei lehetõleg az A 4-es papírméretnek feleljenek meg.
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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

Ülésezett
a Képviselõ-testület

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

Nagy Erika
aljegyzõ

Munkaterv szerint a Képviselõ-testület következõ ülését
2018. november 20-án, kedden tartja.

A napirendekrõl a www.csemo.hu/aktuális híreink oldalon olvashat.

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Csemõ Község

Képviselõ-testülete, a polgármester és az aljegyzõ
2018. december 11-én, 16.00 és 17.30 óra között

a Községháza dísztermében KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk!

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2018. október
30-án tartotta soros ülését.

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatást adott a  szeptemberi
ülés óta történt eseményekrõl. Beszámolt a pályázatok alakulásáról.
Fõ napirendi pontként tárgyalta a Testület a Polgármesteri Hivatal
munkájáról szóló beszámolót, valamint a tanyagondnoki szolgálatok
munkájáról szóló szakmai beszámolókat.

Határozott a Képviselõ-testület a 2018. évi költségvetésének szociális
költséghelyén elkülönített keretösszeg felhasználásáról (nyugdíjasok
karácsonyi ajándéka, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
élelmiszercsomag).
Ismét dönteni kellett a Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról és Szakmai Programjáról annak érdekében, hogy a
mini bölcsõde kialakításához az engedélyezõ hatóságok
hozzájáruljanak.
Döntött a Képviselõ-testület a közmeghallgatás idõpontjáról is,
melyre 2018. december 11-én 16 óra és 17 óra 30 perc között kerül
sor a Községháza dísztermében.
Véleményeznie kellett a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala által meghatározott 2019/2020. tanévre vonatkozó
általános iskolai felvételi körzethatárról szóló javaslatot.
Az Egyebek napirendi pontok között 2 ingatlancsere lehetõségérõl
tárgyalt a Képviselõ-testület. Döntött arról, hogy a Homok utca végén
levõ több mint 7 ezer m2-es ingatlanát építési telkekre osztja fel.
Határozott a Testület egy közforgalom elõl elzárt, magánútnak
minõsített önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésérõl, valamint
támogatta a Polgármesteri Hivatal tulajdonában levõ 20 éves Suzuki
Swift személygépkocsi értékesítését.
A Képviselõ-testület a határozatait vita nélkül, egyhangú döntéssel
hozta (annak ellenére is, hogy az ülés rendjét Knyúl Hajnalka Ágnes
minõsíthetetlen viselkedésével megzavarta.)
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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.  november  14. ,  szerda,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2018 . n ovember 21 . ,  szerda,
15.00-16.00 óra között a Határ
büfénél

2018 . november  2 8. , szerda,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

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

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

ELKÉSZÜLT
AZ ISKOLAI SPORTPÁLYA ÚJ BURKOLATA

2017. és 2018. évi önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzata pályázatot nyert a helyi önkormányzatokért
felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszterrel közösen
meghirdetett Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra” címû pályázati kiírás 2017-es és 2018-as fordulójában is.

A meglévõ soft-court burkolatra két rétegben öntött gumi õrlemény
került.  A helyszínen készített gumiburkolat a beton felülethez hasonlóan,
terítéssel készült, ehhez a speciális gumiõrleményt egy rendkívül erõs
poliuretán ragasztóval keverték össze. A gumifelület teljesen sima,
egybefüggõ és hézagmentes lett, a felújítás részeként az új felület új
pályavonalazást is kapott. Az önkormányzat kicserélte a kapuhálókat is,
az õszi szünet után már használatba vehetik az iskolások az új pályát! A
pályázati elszámolás anyagát benyújtottuk a Magyar Államkincstár felé.
Köszönjük a Pannon Park Forest Kft-nek a gyors és precíz munkavégzést!

FELÚJÍTOTTUK A FOGORVOSI RENDELÕT
A pályázatban vállalt mûszaki
tartalom (a rendelõ belépõ és váró
helyiségeinek burkolatcseréje, a
falak festése, a vizesblokk és a
rendelõ fûtési rendszerének
teljes felújítása) mellett a felújítás
során kicseréltük a mosdók kis
ablakait és klímát is szereltünk a
rendelõbe. A kivitelezõ Divenire
Kft . volt, a  gyors és precíz
munkavégzésüknek köszön-
hetõen, bár 2018. december 31-
ig kellett a fejlesztést megvaló-
sítani, az önkormányzat már
november hónapban a pályázati
elszámolást is benyújthat ja.
Köszönjük!
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Dobóczi Anikó védõnõ

Tóth Tünde és Bognár Attila:
Attila 2018.10.04.
Matusz d.

Molnár Viktória és Mátyás Zsolt:
Péter 2018.10.19.
Fõ út

2018. október

SZÜLETÉSEK

Jónás Lívia Emma és
Korpácsi Zsolt Ferenc:
Enríkó Richárd 2018.10.20.
10. d.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Rendõrségi fogadóóra a
Községháza emeletén:

minden hónap ELSÕ PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

RENDÕRSÉGI
F O G A D Ó Ó R Á K

Dr. Lakos Roland
polgármester

Rendõrségi fogadóóra
Zöldhalomban: minden hónap

HARMADIK PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

INGYENES
TANÁCSADÁST

 tart a Csemõben bejegyzett
vállalkozások, civil szervezetek,

egyesületek, intézmények és
magánszemélyek számára.

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

(06-70) 526-98787

e-mailon:

Bejelentkezés telefonon:

Az idei évben is folytattuk
a  hulladékgyűjtési társadalmi munkát!

Októberben több helyszínen is önkéntesekkel gyújtöttük a szemetet a
külterületen.Az akció során közel 250 zsák szemetet gyűjtött a lelkes
csapat.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek az önkéntes
munkában, bármilyen formában támogatták a környezetszépítési
kezdeményezést.
Külön köszönöm Vas Tiborné szervező munkáját.

Akiknek köszönettel tartozom:

Dr. Lakos Roland
   polgármester

MI SZEDTÜK!

Almási Attiláné
Belányi Arnold
Belányi Alexandra
Belányi Zoltán
Bene Dávid
Bene Márkó
Bíró Bence
Bíró Gábor
Bíróné Fekete
Rozália
Bögös István
Czakó Ibolya
Czine Ádám
Czine Dávid
Csollák László
Csorba Nagy
Zsanett
Dávid Attila
Draband Miklós
Drabandné Bognár
Éva
Erdélyi Krisztina
Fityó János
Fokti Martin
Gáspár János
Gyura Norbert
Határ Roland
Horváth Bettina
Horváth Dominik
Horváthné Tünde
Hörömpő Csaba
Hörömpő László
András
Ilyésné Bodor
Erzsébet
Kalmár Tiborné
Károly László
Károlyi József
Károlyi Mihály
Károlyi Mihályné
Katona Béla
Katona Bence
Katona Noémi
Kecskés Szabolcs
Kenyó Gábor

a szemetet!

Jövőre folytatjuk!

Kis Mónika
Kiss Dávid
Kiss Roland
Lendérné Godó
Márta
Mezei Máté
Máté Melissza
Milus László
Mátyás
Milus Milán László
Molnár Attila
Nagy Bence
Nagy Mária
Németh Angéla
Pálinkásné Nyíri
Brigitta
Palásti Sarolta
Pap Józsefné
Papp József
Pólya Miklós
Pólya Miklósné
Puskel Milán
Puskel Pál
Radics Alex
Radics Bálint
Radics József
Radics Laura
Radics Melissza
Raffael Krisztián
Sáfár Józsefné
Szabó Róbert
Szabó Tamás
Szanda Dávid
Szanda Dominik
Székely Istvánné
Bea
Szigeti Ferenc
Szigeti Ferencné
Szunyog
Mercédesz
Tóth Eliza
Tóth Lászlóné
Turcsán István
(külön köszönet a
finom gulyásért.)

Újszászi Angelika
Váradi Gyula József
Varga Zsolt
Varga Zsolt András
Vári Józsefné
Vári Orsolya
Vas Tiborné
Vincze József
Zöldhalmi Barátok
Egyesülete (külön
köszönet a finom
paprikás krumpliért.)

perszeusz@t-online.hu
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KÖSZÖNJÜK...

Dr. Lakos Roland
   polgármester

... FOKTI TIBORNAK, hogy a külerületi
lomtalanítás lebonyolításához billentõs
pótkocsiját ingyenesen az önkormányzat
rendelkezésére bocsátotta.

2018. november 11-én,
vasárnap 8 – 13 óráig a

zöldhalmi közösségi házban.

Asztalfoglalás jelentkezési
sorrendben  kizárólag elõzetesen:
burescherika@gmail.com vagy a

06-30-823-5999-es telefonon. .

VALAMINT

GYERMEKRUHA ÉS
JÁTÉK CSERE-BERE

Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei
Október 14-én délelõttre Ruha

börzét és Bolha piacot hirdetett a
Községi Könyvtár Bureschné

Erikával közösen.

Helyszín a zöldhalmi Közösségi
Ház volt. A sikerre való tekintettel
november 11-én ismét egymásra
találhatnak jó minõségû ruhada-
rabok, dísz és használati tárgyak
új gazdáikkal.
                                           V.I.

A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
ALKOTÓ PÁLYÁZATOT

hirdet több korcsoportban és kategóriában
a Családok Éve alkalmából.

Pályázat tárgya:
· Saját családot ábrázoló, bemutató alkotás
· Pályázó által megismert idegen család

bemutatása
· Fiktív családábrázolás

Kategóriák:
1. Képzõmûvészeti technikák: akvarell, textil,

montázs, kollázs, képregény, báb (max. A3-as,
ill. 20cmx20cmx20cm-es térbeli méretben)

2. Irodalmi: vers (max. 20 soros), próza (max. 5
oldal)

3. Digitális Fotó (DVD-n vagy pendrive-on)
4. Film (DVD-n vagy pendrive-on max. 10

percben)
5. Egyéni pályázók életkor szerint:

¨ óvodás
¨ 1-2. osztályos
¨ 3-4. osztályos
¨ 5-6. osztályos
¨ 7-8. osztályos
¨ 9-12. osztályos
¨ felnõtt

6. Csoportos pályázók
¨ gyerek (max. 3 fõ)
¨ felnõtt (max. 3 fõ)
¨ családok

Díjazás: Kategóriánként legjobbnak minõsült pályázó(k)

Pályázati munkák benyújtásának határideje:
2018. november 30. péntek 16 óra

A beérkezett alkotásokat december, valamint január
hónapban kiállításon mutatjuk be.

További információ: Vasné Irén (06-70) 360-8034
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(06-70) 360-8034
csemoikonyvtar       indamail.hu@

hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

EZ AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK HELYE!

A CSEMÕI FALUVÉDÕ ÉS
SZÉPÍTÕ EGYESÜLET

X. honismereti kirándulása
képekben

2018.

2019.
sztárvendég:

részletek
a decemberi Hírmondóban!

Újra szilveszterezzünk
együtt a Templom téren !

Október 16-án,
kora délután tartotta elsõ
összejövetelét a csemõi

Baba-Mama Klub a Könyvtárban.
V.I.

Mészáros, Mészáros meg a Varga nyíregyházi ál latkert

Tokaj, belváros

Széphalom, Kazinczi múzeum

felsõbereczki turistaház -együtt a csapat

leereszkedésre várva...

Rákóczi vár, Sárospatak
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A Csemõi Nefelejcs Óvoda
Õszi Bálja

A báli szezon nyitásaként október 13-án megrendezésre került az óvoda
jótékonysági bálja. A báli bevételt, mint ahogyan a tavalyi évben is, az óvodai
csoportok karácsonyi ajándékára fordítjuk. A tavalyi évben is nagy izgalommal
bontogathatták a gyerekek a szebbnél szebb mesekönyvek, izgalmasabbnál izgalmasabb játékok,
hangszerek, kézmûves eszközök csomagjait. Nem lesz ez másként az idei karácsonyunkon sem. Ebben
az évben csoportonként 63.000 Ft értékben vásárolhatunk új eszközöket a gyerekeknek. Köszönjük
azoknak, akik eljöttek a bálunkra, és hajnalig, rendkívül jó hangulatban együtt mulattunk, valamint
köszönjük azoknak, akik tombolatárgy felajánlással, a vacsorához való élelmiszerrel, támogatójegy
vásárlással, valamint a helyszínen történõ anyagi támogatással hozzájárultak a bál sikeréhez!
Remélem, jövõre az óvodai bálon újra találkozunk!

Támogatóink:

Almási Attila és családja
Andó Tímea
Bába János és családja
Balog Renáta
Balogh Annamária
Belányi Zoltánné
Benke Józsefné
Bianca Koskodar
Bódi Pálné
Boros Albert
Bureschné Mihály Erika
Ceglédi Református Óvoda
Csala Flórián
Cseh Jánosné
Cseh Renáta
Cseh Róbert
Csemõ Község Önkormányzata
Csemõi Konyha Bt.
Csemõi Ladányi Mihály
Általános Iskola
Csipkóné Lengyel Szilvia
Csizmadi Mónika
Csontos Zsanett
Csorba-Nagy Zsanett és férje
Csõkéné Nagy Zsuzsanna
Dávid Attiláné
Deli Edina
Dinyák Mónika
Dománné Varényi Elvíra
Dr. Fazekas-Kurucz Krisztina
Dr. Lakos Roland
Dr. Megyeri Katalin
Eged-Wekerle Ilona
Erdélyi Krisztina
Fazekas Erzsébet és párja
Fekete Edina
Fityó János és felesége
Gál János és felesége
Gál József
Geresd Gyöngyi
Gyõri Magdolna
Határné Varga Hajnika

Hellebrand szülõk
Horváth Tiborné
ifj. Varga István
Jankovics Sándor és családja
Jánosi Zoltán
Jerzsele Family zenekar
Jó-Fa Kft.
Józsa Annamária
Kaczúr Kitti
Kalmár Sándor
Kapás Andrea és párja
Katus Tünde
Kereszturi Mónika
Kis Alexandra
Kis István
Kis Lászlóné
Kis Mónika
Klément borászat
Kovács Karolin
Kovács Krisztina
Kovács Zsolt
Kurucz Antalné
Lendér József
Lendérné Godó Márta
Lõrincz Friderika
Lõrincz Mihályné
Madai Mónika
Magyar János
Magyarné Kovács Mária
Maróthiné Dér Andrea
Mészáros István
Mézes Ferencné
Módra Balázs és családja
Mucsányiné Fekete Tünde
Nagy Andrásné
Nagy Andrea
Nagy Annamária
Nagy Barbara
Nagy Krisztina
Nedeczky Szilvia
Nép Anita
Ócsainé Hangya Anikó

Olasz Lászlóné
Oldal Krisztián
Orosz Katalin
Pákozdi Lászlóné
Pál Tünde
Pálinkás Julianna
Pálinkásné Nyíri Brigitta
Pataki Károlyné
Pataki Norbert
Pataki Tibor
Pólya Miklósné
Puskel D. Mónika
Revuczky Gyula és felesége
Romhányi Ferenc
(Tutti Foto Kft.)
Romhányi Ferenc és felesége
Sáfrány Kata
Sulyokné Németh Márta
Szabó Kata és párja
Szabó Zsolt
Szabóné Fityó Melinda
Székely István és felesége
Szentpéteriné Horváth Anita
Szilágyi Vivien
Szkulineczné Lassú Judit
Szondi Antalné
Szûcs Attiláné
Szücs Mária
Takács Tünde
Tokajiné Lendér Ágnes
Tóth Beáta
Tóth László
Uri-Kovács István és felesége
Varga Istvánné
Várkonyi Anita

Köszönjük!

Erdélyi Krisztina
  óvodavezetõ
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

(Sárik Viktor testnevelõ)

A FINA ÚSZÓ
VILÁGKUPÁN JÁRTUNK

Kalmár Tiborné
      szervezõ

Ismét papírgyûjtés lesz az iskolában
november 19-23-ig (hétfõtõl-péntekig),
reggelenként 7 órától a tanítás kezdetéig.
Aki késõbb tudja csak hozni a papírokat
beszéljen elõtte Csipkó Tibi bácsival!

Kedves Szülõk, Diákok!

Iskolánk ismételten csatlakozott a csemõi
falutakarítási akcióhoz. Az 50 körüli tanuló-
létszámmal és a gyerekek lelkesedésével nagyon
elégedettek vagyunk. Vannak olyan tanulók is,
akik mindhárom programon részt vettek. A
pedagógusok közül besegítettek nekem a munkába
Szunyog Mercédesz és Nagy Mária kolléganõim.
Az én csapatom ugyanazt az utat járta be, mint
tavasszal, ezért is kíváncsiak voltunk mi vár ránk
ott, ahol áprilisban alaposan összegyûjtöttük a
szemetet. Szomorúságunkra akadt munkánk bõven.
Nagyon sok zsákot töltöttünk meg szeméttel,
ugyanis még mindig sokan úgy gondolják, hogy a
dûlõutak mellett nagyon jó helye van a
flakonoknak, üvegeknek, fémdobozoknak és még
sok otthon feleslegessé vált holminak.
Kellemesen elfáradva, és a sok zsák láttán elége-
detten fejeztük be a munkát.
Köszönjük a finom ebédet és a süteményt a
szervezõknek. Jövõre is számíthatnak ránk!!!

„MI SZEDJÜK!!!”

Kalmár Tiborné

A jégkorong világbajnoksághoz hasonlóan ebben a tanévben is
lehetõség adódott a Magyar Úszó Szövetség által az iskolák tanulói
számára részt venni a FINA Úszó Világkupán, Budapesten a Duna
Arénában. Iskolánk élt a lehetõséggel és 2018. október 4–én 50
tanulóval jelen voltunk a színvonalas rendezvényen.
A diákok az ott eltöltött idõ minden percét élvezték, hiszen a résztvevõ
magyar úszókat buzdíthatták a különbözõ úszásnemek viadalában,
köztük olyan híres úszókat, mint pl.: Hosszú Katinka, Kapás Boglárka,
vagy Cseh László.
Köszönjük a Magyar Úszó Szövetségnek, hogy számunkra is
biztosítottak részvételi lehetõséget ezen a rendkívüli élményteli
programon. Reméljük, hogy lesz még lehetõségünk a jövõben hasonló
rendezvényeken részt venni tanulóinkkal! Köszönet jár még a
buszsofõrnek a gyors és megbízható szállításért Csemõ és Budapest
között, továbbá kolleganõmnek, Palotainé Pozsár Marianna tanárnõnek
a kísérõi segítségért! S hálával tartozunk Gundel Takács Gábornak,
amiért beleegyezett a közös kép készítésébe!

Szakmafesztivál
Minden évben kiemelt feladatként kezeljük a
pályaválasztást, hogy tanulóink továbbtanulása
minél sikeresebb, zökkenõmentesebb legyen.
Október 3-án a 3 nyolcadikos osztállyal a Cegléd
és Térsége Ipartestület szervezésében megren-
dezésre került Szakmafesztiválon jártunk.
A délelõtt folyamán üzemlátogatáson voltunk a
Komandor Kft. telephelyén, ahol az asztalos
munka szépségeibe pillanthattak be tanulóink. A
nap további részét az Ipartestület székházában
töltöttük. Diákjaink - érdeklõdési körükhöz
megfelelõen - kipróbálhatták magukat több
területen: asztalos, esztergályos, villanyszerelõ,
fodrász, mûkörmös, kozmetikus, varrónõ, cukrász,
pincér.
Idén elõször a Pályaválasztási kiállítás is a Cegléd
és Térsége Ipartestületi Székházban került
megrendezésre október 5-én. A legtöbb ceglédi
és néhány Cegléd környéki középiskola standjánál
tájékozódhattak nyolcadikosaink az adott
intézményrõl az ott tanító pedagógusoktól és az
ott tanuló diákoktól.
Köszönjük a Cegléd és Térsége Ipartestület
vezetõ ségének, hogy i ly en színvonalas
programokon vehettünk részt.

Iskolánk november 14-én, szerdán 16:30-tól
pályaválasztási értekezletet szervez a 7. és 8.
osztályos szülõknek, tanulóknak.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Arató Zsófia
pedagógus
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

                                  Kalmár Tiborné

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA LETTÜNK

Napjaink egyre szennyezettebb világában égetõen
fontos kérdés a környezet- és természetvédelem.
Iskolánkban fõleg természetismeret, földrajz, biológia
és osztályfõnöki órákon sokat foglalkozunk ezzel a
témával. Innen indult évekkel ezelõtt az az ötlet, hogy
megpályázzuk az Ökoiskola címet, ebben a tanévben
pedig már az Örökös Ökoiskola címre pályázhattunk.
A pályázatot Szunyog Mercédesz kolléganõmmel
készítettük el, a kiírásban rengeteg kritériumnak
kellett eleget tenni. Nagy örömünkre megfeleltünk a
követelményeknek, a címátadó rendezvény
Budapesten az Agrárminisztériumban volt, melyen
az oklevelet László Tibor Zoltán környezetvédelemért
felelõs helyettes államtitkár adta át. 

Sok eredmény van mögöttünk, de még több feladat
vár ránk.
Köszönjük az iskola tantestületének, diákjainak,
támogató szüleiknek és mindenkinek, aki részt vett
a munkában. Bízunk benne, hogy ez a lelkesedés
továbbra is megmarad.

„Kultúra és történelem”-
barangolás Erdélyben

Iskolánk már nyolcadik alkalommal pályázott és nyert
a Határtalanul program keretében meghirdetett -
Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek-
pályázaton.
Az idei évben 37 hetedik osztályos tanuló juthatott el
határon túl i  magyar lakta területekre. 2018.
szeptember 25-28-ig 4 csodálatos napot tölthettünk
el Erdélyben.
Az elsõ nap programjaiban szerepelt Nagyszalonta,
ahol felkerestük a Csonkatoronyban található Arany
János múzeumot, a szoborparkban pedig
megkoszorúztuk Arany János szobrát. Nagyszalonta
után egy rövidebb kitérõt tettünk Nagyvárad felé,
majd Bánffyhunyadon csodáltuk meg a népi
hímzésekkel teli református templomot. Utolsó
programunk ezen a napon Tordaszentlászlón volt, ahol
lelkesen kerestük Szent László aranyát. A kalandos
kincskeresés után értünk Torockóra, a szállásra.
 Második nap meglátogattuk a torockói Sebes Pál
Általános Iskola tanárait és diákjait, ahol tanulóink
közös programon vehettek részt az ottani iskolásokkal.

 Majd Kolozsvárra utaztunk, ahol felkerestük a Mátyás
emlékeket és Hunyadi Mátyás szülõházát. Ezután
ellátogattunk a Tordai sóbányába, a napot pedig egy
izgalmas túrával zártuk a Tordai-hasadékban.
 A harmadik napunk volt a leghosszabb, ekkor ugyanis
Székelyföld központjába, Székelyudvarhelyre
utaztunk hosszabb-rövidebb megállókkal. Sétáltunk
egyet Szovátán a Medve-tó körül, majd Korondon
idõztünk egy keveset. Farkaslakán Tamási Áron sírját,
Szejkefürdõn Orbán Balázs sírját, Székelyudvarhelyen
a névtelen Vándor Székely szobrát koszorúztuk meg.
Hazautazásunk napján is sok érdekes program várt
még ránk. Nagyenyeden megtekintettük a várat.
Innen Gyulafehérvárra mentünk a székesegyházba,
ahol megnéztük a Hunyadiak sírját. Gyulafehérvárról
Vajdahunyadra utaztunk, ahol megcsodáltuk a gótikus
várkastélyt. Utolsó állomásunk Aradon volt a
vesztõhelynél, ahol koszorúzással és mécsesek
gyújtásával emlékeztünk az aradi vértanúkra.
 Fáradtan, de rengeteg élménnyel tértünk haza. A
gyerekek és kísérõk nevében szeretnék köszönetet
mondani dr. Lakos Roland polgármester úrnak és az
iskola szülõi közösségének, hogy támogatták
kirándulásunkat.
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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.

 ÖKÖLVÍVÁS
A Csemõi Palotás Sportegyesület ökölvívó

szakosztálya várja új tagjait.

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00 órától

Péntek 18:00 órától

Helyszín:
Csemõi Piac épületének

emeletén lévõ edzõterem

Elérhetõség:

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

ÖRÖMÍJÁSZ
PÁRBAJ

2018.11.24.

Helyszín: a Közösségi Kiállító-
hely  (volt Vadászház épülete)

A  Csemõi Turul Íjászegyesület
által megrendezésre kerül a
második Örömíjász Párbaj,
melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Nevezés: 8:00-9:30
Párbaj: 10:00-tól

Nevezési díj:
mini: ingyenes
18 év alatt: 500 Ft
18 év felett: 1000 Ft
Az ár tartalmazza a meleg teát
és a zsíros kenyeret!

Kategóriák:
- mini
- gyerek lány
- gyerek fiú
- ifi
- felnõtt nõ
- felnõtt férfi

Érdeklõdni: Gáspár János
(06-30) 419 8622

A PÁRBAJON CSAK HELYIEK
KÖZÖTT LESZ

EREDMÉNYHIRDETÉS!

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. 14:00-tól 16:00-ig a csemõi
Vadászháznál.

Megrendezésre került az I.
Csemõi Íjászpárbaj, mely a

következõ sikerekkel zárult le:

Gyerek kategória:

I. helyezett Kovács Tamás
II. helyezett Huszár Levente
III.helyezett Bíró Bence

Felnõtt kategória:

I.helyezett ifj. Gáspár János
II.helyezett Barta Béla
III.Bori Márton

Senior kategória:

I. helyezett Gáspár János
II.helyezett Kis György
III. helyezett Bori Attila Gábor
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NEMZETI DOHÁNYBOLT
ZÖLDHALOMBAN

KERESSE AZ ÜZLETET
OLÁH PÁL TÁPBOLTJÁNÁL

A MÁRIA RÁDIÓ adása az
FM 88,3 MHZ

hullámhosszon egész
nap hallgatható.

Markoló géppel vízakna és kerti tó
ásása 2méter mélységig,
Csemő vonzáskörzetében.

(06-70) 770-6443

Megújult árukészlettel várjuk
régi és új vásárlóinkat!

A dohánytermékek mellett
hûtött italok és kaparós

sorsjegy is kapható.

Telefonfeltöltési lehetõség!

részletek és a helyszínek
e lapszám 4. oldalán olvashatóak.

INGYENES INTERNET
a település több pontján

ALMA
VÁSÁR!

Keddtől szombatig, 14 és 18 óra
között: 150.-Ft/kg.

Csemő-Zöldhalom, Mama d. 3.
Nándori József

 (06-70) 580-8050

Kedves szülõk, kedves gyerekek!

Szeretettel hívunk és várunk, ha már elmúltál 4 éves, minden hónap elsõ
vasárnapján a felnõtt istentisztelettel párhuzamosan,
délután 3 órától tartandó gyermek istentiszteletre.

Az alkalmat Petróné Klárika néni hitoktató fogja tartani, ahol
megismerkedhetsz bibliai történetekkel, közös éneklésben lehet részed,

kézmûvesedhetsz, teázás és sütizés közben.

Változik a felnõtt istentiszteletek kezdési idõpontja
2018.november 4-tõl az istentiszteletek, vasárnap délután 3 órakor

kezdõdnek.
Nagy szeretettel várunk mindenkit a református templomba.

A csemõi református gyülekezet hírei

                             Istvánfi Károly

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

(06-70) 36 47 386

Seijin Sportegyesület
Kyokushinkai Karate

Folyamatos jelentkezési lehetõség!
Vendég edzések,

versenyek kitartás szerint!

Szeptembertõl újra karate edzés,
kedden: 18.15-20.15 óra között.

Csütörtökön igény szerint felnõtt
edzés, vagy 14. évtõl 100 éves korig

erõsítõ-kondícionáló edzés!

Helyszín: Csemõi Piac épületének emeletén

Gáspár Vivien
(06-30) 47 97 307

EZ AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK HELYE!

hirdetésfelvétel
a Községi Könyvtárban!

lapzárta:
minden hónap

 1-jén!



         XXVIII. évfolyam 11. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2018. november
1 8

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

Gondoljon
a télre!

  Horváthné Tündi
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Étterem nyitva tartása

Péntek:
15.00-21.00

Szombat-vasárnap
13:00-21:00 w
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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.

Kapucnis pulóverek,
munkásruhák nagy

választékban!

nõi-, férfi kabátok
NAGY MÉRETBEN IS!
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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

Mucsi András

Veszélyes fák kivágása,
lebontása, darabolása

alpin technológiával is.

Fenyõfák, tujafák kivágását,
visszavágását vállalom.

az önkormányzattal szerzõdött partner

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

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

 (06-30) 635-3018 e-mail: tarczali3@invitel.hu
(06-30) 340-5032
(06-20) 535-0735

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.

FAVÁGÁS
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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
 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: 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:

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

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

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

          Szerda: 8.00 – 11.00

          Csütörtök: 13.00 – 16.00

    Zöldhalomban:
           Kedd: 13.00 – 16.00

           Péntek: 8. 00 – 11.00

    Tanácsadás:
    Csütörtök: 11.00 – 12.00 (Központ)
    Péntek: 11.00 – 12.00  (Zöldhalom)

Hétfõ:  12 00 -1600-ig
Zöldhalomban

Kedd:   8 00 - 1200-ig
Egészségházban

Szerda: 8 00  -1200-ig
Zöldhalomban

Csütörtök: 12 00  -1600-ig
Egészségházban

Péntek: 8 00 -1200-ig
Egészségházban

 Iskolafogászat:
          Péntek: 8.00 – 12.00

FIGYELEM!
2018. szeptember 28-ától

2019. márciusáig

FELÚJÍTÁS MIATT
ELKÖLTÖZÖTT A KÖZPONTI

ÜGYELET
(a gyermek és kistérségi is)

a Kossuth F. utca és a Kárpáti Aurél
utca sarkáról

A RÁKÓCZI ÚT 51-55. SZÁM
ALATTI ÉPÜLET FÖLDSZINTJÉRE

(a Tömörkény Patika vasútállomáshoz
közeli régi üzlete)

Telefonszám: 06-1/301-6969; 104;
112

Szóbeli tanácsadásra használható
telefonszám: 06-20/983-9269


