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ÚJRA

CSEMÕ
A LEGVIRÁGOSABB

2018. 2019. Újra szilveszterezzünk
együtt a Templom téren !

részletek a 20. oldalon

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Békés, boldog karácsonyi ünnepet
kívánunk mindenkinek!
            Csemõ Község Önkormányzata

Ünnepélyes keretek között,
2018. november 16-án

Nagykõrösön hirdették ki a
verseny idei évi gyõzteseit.  

részletek a 2. oldalon

A  jubileumi,  25. versenyévben
az 1.000 fõ  feletti  falu

kategóriában  a  zsûri  döntése
alapján  gyõztes:  CSEMÕ!  
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Csemõ Község Önkormányzata és lakossága
büszke arra, hogy több mint két évtizede élen
jár a környezetszépítésben! A virágosítás, az
ápolt települési környezet a védjegyünkké
vált!

1997-ben si kerül t elnyerni  a legvi rágosabb
falu ki tüntetõ címet, és nagyon boldog
vagyok, hogy 21 év után ismét mél tónak
talál tatott CSEMÕ arra, hogy e nemes
versengés gyõztese lehet.

Az idei  év gyõztes települések:
1.000 fõ al atti  falu: Dozmat
1.000 fõ fel etti  fal u: CSEMÕ (nemzetközi
induló)
50.000 fõ alatti  város: Nagykõrös
(nemzetközi  induló)
50.000 fõ feletti  város: Szolnok
fõvárosi  kerület: Budapest, I V. kerület
 
Köszönettel  tartozom a Képviselõ-
testül etnek, a hi vatal i  dolgozóknak, a
közfoglal koztatotti  ál l ománynak, a helyi
ci vi l  szervezeteknek és a l akosságnak, hogy
az ápol t települési  környezet fenntartásához,
fej lesztéséhez hozzájárul tak.

Köszönjük a zsûr i , a fõzsûr i  és a
szervezõbi zottság bizalmát, minden
igyekezetünkkel  azon l eszünk, hogy mél tó
módon képvisel jük Magyarországot a 2019.
évi  Entente Florale Europe versenyben!

ÚJRA

CSEMÕ
A LEGVIRÁGOSABB

Dr. Lakos Roland
       polgármester

A  virágos  gyõzelem  t iszteletére  egy új  internetes
aloldalt  is  készítettünk   a  települési  weboldalon.
Összegyûjtöttük  az  eredményeinket,  díjainkat,
továbbá  feltöltésre  kerültek  videók  és virágos
képgaléria  is.
Köszönöm Tánczos  Tibor munkáját  és   segítségét.
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http://www.csemo.hu/viragos-csemo.php



3XXVIII. évfolyam 12. szám www.csemo.hu              2018. december

3

3

ÚJRA ARANYPÁVA DÍJAS A
CSEMÕI GYÖNGYVIRÁG NÉPDALKÖR

Csipkó Magdolna
mûvészeti vezetõ

Dr. Lakos Roland
polgármester

2018-ban is közeleg a karácsony…

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

A 2018. évben a szociális költséghelyen lévõ maradvány önkormányzati
kiegészítéssel lehetõséget ad arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan:

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

- a 65 év feletti nyugdíjasoknak karácsonyi édességcsomagot állítsunk össze,
- több, mint 200 család részére tartós élelmiszercsomagot készítsünk.

Fogadják tõlünk az idén is akkora szeretettel, mint ahogy készültünk arra, hogy sokaknak szerezzünk
örömet. A hivatal munkatársai még az ünnepek elõtt gondoskodnak az ajándékok kiszállításáról.

2018. 2019. Újra szilveszterezzünk
együtt a Templom téren !

részletek a 20. oldalon

A Gyöngyvirág Népdalkörrel 2018. november 17-én a KÓTA
országos népzenei minõsítõ hangversenyén ismét Aranypáva
minõsítést kaptunk.
Felkészülésünk során a legújabb összeállításainkat – ájfalusi és
bihari gyûjtésbõl származó népdalcsokrokat gyakoroltuk, már-
már unásig. Eleinte úgy tûnt, hogy minden összeesküdött
ellenünk. Hirtelen lebetegedés, a busz számára jelentéktelen,
de kék foltokkal járó óriási fékezés, majd a fellépés elõtt pár
perccel egyik dalos társunk esett le a lépcsõn…. Ezután
felfokozott idegállapotban léptünk a színpadra. 12 perces
mûsorunkat feszült figyelemmel énekeltük végig, majd nagyon
megnyugodva jöttünk le a dobogóról, mert nagy tapsot kaptunk,
s a zsûritagok is mosolyogva néztek vissza ránk. Az ebéd utáni
szabadidõnket a Szalajka-völgy pincéiben töltöttük, ki-ki a saját
ízlése szerint választott italt kortyolgatva beszélgettünk,
anekdotáztunk.
Az Aranypáva minõsítésre este 6 óráig kellett várni, amit egy
eredményhirdetés keretében Birinyi Józseftõl a KÓTA
társelnökétõl vehettünk át. Batyus bállal zártuk a napunkat
Egerben. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, a baráti jó
kívánságokat, és az értünk való drukkolást.
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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

hangversenyre
MEGHÍVÓ

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

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

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

Csemő minden
Lakosának b oldog

és  s ikeres új
esztendőt  k ívánok!

D r.  Kárpá ti  László

Kellemes  karácsonyi ünnepeket
és s ikerekb en gazda g boldog új

évet kíván a

G ÁSPÁR CSALÁD  KFT!

A VERSENYRE NEVEZETT ALKOTÁSOKAT 2018. DECEMBER
13-ÁN, 16 ÓRÁIG

LEHET LEADNI A KÖNYVTÁRBAN
VAS TIBORNÉNAK.

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.

Fellép: Armonia Incanta vonósnégyes
Az együttes 2006-ban alakult a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar mûvészeibõl.

Tagjai:
Balázs Barnabás – hegedû
Zsukova Natália – hegedû
Tóth Anikó – brácsa
Németh Kornél – cselló
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 BÖLCSÕDEI BEÍRATKOZÁS

Csemõ Község Önkormányzata, mint a Csemõi
Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõde fenntartója a
2018/2019-es nevelési évre vonatkozó
bölcsõdei beiratkozás idõpontját és módját az
alábbiak szerint határozza meg.

Beiratkozás idõpontja: 2018. december 13-14.
(csütörtök-péntek) 8. 00 – 12.00 óra között
Beiratkozás helye: Csemõi Nefelejcs Óvoda 2713
Csemõ, Petõfi S. u. 2. - intézményvezetõi iroda

 Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a

nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ
kártyája és Egészségügyi Kiskönyve,

- a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa és munkaviszony igazolás
(amennyiben a szülõ egyedül neveli a
gyermeket, csak az õ igazolása szükséges),

- a tartós beteg, ételallergiás gyermek esetében
a szakértõi vélemény fénymásolata,

-    házi-gyermekorvosi igazolás arról, hogy a
gyermek egészségi állapota alapján
bölcsõdében gondozható,

- amennyiben a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy
a jogosultságot megállapító határozat.

Általános tudnivalók a bölcsõdei felvétel rendjérõl
1. A Csemõi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõdébe

a) Csemõ község közigazgatási területén lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ
gyermek,
b) kizárólag szabad férõhely esetén, a
polgármester mindenkori elõzetes
jóváhagyásával, a nem csemõi lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkezõ, vagy Csemõben munkát végzõ
szülõ gyermeke vehetõ fel.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet értelmében
bölcsõdébe a gyermek 20 hetes korától 3 éves
korának betöltéséig, illetve annak az évnek
december 31. napjáig vehetõ fel, melyben a 3.
életévét betölti.

A bölcsõdébe való jelentkezés, felvétel
3.  A bölcsõdei ellátás igénybe vétele önkéntes, az

ellátást igénylõ törvényes képviselõje kérelmére
történik.

4. A bölcsõdei ellátás igénybe vételére irányuló
kérelmet az intézmény vezetõjéhez kell benyújtani.

5. A felvételi kérelem formanyomtatványát a
szülõ letöltheti a települési honlapról vagy
az óvoda honlapjáról, illetve beszerezhetõk
a Csemõi Nefelejcs Óvodában is.

6. A felvételi kérelemhez csatolni kell a
következõket:

- a gondozási díj megállapításához  jövede-
lemnyilatkozatot a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) Korm. rend. 5.  melléklete szerint
(letölthetõ a községi honlapról),

- a gyermek, és szülõje (törvényes képviselõje)
lakcímkártyájának fénymásolatát,

-  a gyermek anyakönyvi kivonatának fénymásolatát,
-  a gyermek TAJ kártyájának fénymásolatát,
-  a szülõ munkavégzése esetén munkáltatói igazolást,

(közös szülõi felügyeleti jog esetén mind a két
szülõ munkáltatói igazolását),

- jegyzõi határozatot arról, ha rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül,

- a Magyar Államkincstár egy hónapnál nem régebbi
határozatát/igazolását a folyósított családi
pótlékról, amennyiben a szülõk saját
háztartásukban 3 vagy több gyermeket nevelnek.

A bölcsõdei felvételnél elõnyt élvez különösen
az a gyermek:

- akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkezõ hajadon,
nõtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülõje
nevel és a szülõ munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

- akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek
száma a három fõt meghaladja és a szülõk
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban állnak,

-  akinek a szülõje, gondozója szociális helyzete miatt
a gyermek ellátásáról megfelelõ szinten nem
képes gondoskodni,

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, akinek szülõje vagy más
törvényes képviselõje igazolja, hogy
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll,

7. A kérelem elbírálásáról az intézményvezetõ a
védõnõ véleményének kikérésével a Gyvt.-ben
foglalt szempontok figyelembe vételével dönt.
A döntésérõl az intézményvezetõ írásban értesíti
a kérelmezõt.

8. Az intézményvezetõ döntése ellen a kérelmezõ
az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül
jogorvoslattal élhet, melyet Csemõ község
jegyzõjéhez kell benyújtani. A Jegyzõ a szülõt a
helybenhagyó vagy elutasító döntésérõl írásban
értesíti.

9. Férõhelyhiány miatti elutasítás esetén a jelentkezõ
„várólistára” kerül.
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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

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

Képviselõ-testülete

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2018.
november 20-án tartotta soros ülését.

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatta a Képviselõ-testületet
a két ülés között történt eseményekrõl. Örömmel számolt be a
Virágos Magyarországért versenyben elért I. helyezésrõl és a
nemzetközi versenyben való részvételrõl.

Döntött a Képviselõ-testület a „Csemõi Fészek” lakásfelújítási
támogatásra beérkezett pályázatok elbírálásáról. A 31 pályázatból
egyet kizártnak tekintett, mert már részesült korábban
önkormányzati támogatásban. 13 pályázó felelt meg az elõnyben
részesítõ feltételeknek, így közülük sorsolással választotta ki azt
a 10 pályázót, akit 200.000.- Ft értékû építõanyag utalványban
részesít.

Elfogadta a Képviselõ-testület a költségvetési rendeletének
módosításáról szóló elõterjesztést, illetve az önkormányzat III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Jóváhagyta a 2019. évi belsõ ellenõrzési tervet, és a szociális célú
tüzelõanyag támogatás felhasználásáról szóló rendelet-tervezetet.

Döntött a Képviselõ-testület a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett támogatási
kérelmekrõl is. A 13 „A” típusú  pályázót 10 hónapon keresztül
5.000.- Ft/hó ösztöndíjban, illetve a 2 „B” típusú pályázót –
amennyiben felvételt nyernek felsõoktatási intézménybe 3 tanéven
keresztül  5.000.- Ft/hó ösztöndíjban részesíti.

Elfogadta a Képviselõ-testület a Helyi Esélyegyenlõségi Programot,
illetve döntött 1 általános iskolai tanuló Arany János
Tehetséggondozó Programban történõ pályázatának
támogatásáról.

Döntött a Képviselõ-testület a polgármester jutalmazásáról, mellyel
az egész éves eredményes munkáját ismerte el és köszönte meg.
A testület a határozatait és rendeleteit vita nélkül, egyhangú
döntéssel hozta meg.
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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 . december  17 . ,  hé tfõ,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2018 . december  18. ,  kedd,
15.00-16.00 óra között a Határ
büfénél

2018 . december  19. ,  szer da ,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

BOLDOG ÜNNEPEKET!
A Csemõi Polgármesteri Hivatal minden munkatársa nevében
köszönjük ügyfeleink 2018. évi együttmûködését!

Minden kedves ügyfelünknek békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

ÜNNEPI MUNKAREND A HIVATALBAN

Nagy Erika
  aljegyzõ

A Csemõi Polgármesteri Hivatal
DECEMBERI
munkarendje az alábbiak szerint alakul:

December 15-én, szombaton NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

              17-tõl 21-ig a megszokott

                                   nyitva tartás szerint

              27-én 8-12 óráig várjuk ügyfeleinket

              28-án, pénteken NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

2019-ben
is várjuk
Önöket

tisztelettel!

Nagy Erika
  aljegyzõ

Dr. Lakos  Roland
   polgármester

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!

Köszönetet mondok...

...Nándori Józsefnek,

aki, alma felajánlásával
bövítette az önkormányzati
élelmiszer-csomagok tar-
talmát.

Dr. Lakos Roland

...Radics Zoltánnak,
  Radics Róbertnek,
  Radics Lászlónak,
  Dezsö Dénesnek,
  Nagy Ferencnek,

Dr. Lakos Roland

Köszönetet mondok...

 D R.  LAKO S R OLAND
polg á rm e st e r

(06-70) 600- 3844
e-ma i l :  po lg arme st er@c se mo .hu

web :  www.lakosroland .hu

Mindenkinek békés,
boldog ünnepeket

kívánok!

a közterületi ünnepi kivilágítás
kiépítésében való önzetlen felaján-
lásukért és közremüködésükért.
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Dobóczi Anikó védõnõ

Ikladi Tímea és Szépe László:
Gábor Bendegúz 2018.11.12.
Fischer d.

Farkas Vivien és Osgyáni Csaba:
Ármin Ferenc 2018.11.15.
Határ út

2018. november

SZÜLETÉSEK

Varga Kamilla és Kaszap Roland:
Kinga 2018.11.19.
Kiss A. u.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

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:
perszeusz@t-online.hu

Bejelentkezés telefonon:

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Lakosság!

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a
közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

JEGYZÕ
 munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2713 Csemõ, Petõfi S. utca 1.
Ellátandó feladatok: jegyzõ hatáskörébe tartozó valamennyi feladat

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet,
- Fõiskola, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- 6 hónap próbaidõ vállalása
- magyar állampolgárság
- Cselekvõképesség
- Büntetlen elõélet
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- közigazgatási vagy jogi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
önkormányzatnál szerzett vezetõi gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetõi
tapasztalat,
Felhasználói szintû ASP rendszer,
anyakönyvvezetõi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. melléklete
alapján alapul véve a 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletét is
Iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló iratok
hiteles másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés bizonylata)
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatban foglalt személyes
adatainak a pályázattal összefüggõ kezeléséhez hozzájárul
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatását

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lakos Roland
nyújt, a 36706003844 -os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

* * * *
A részletes kiírás olvasható és letölthetõ a

www.csemo.hu és a www.kozigallas.gov.hu
weboldalakon.

Benke Annamária és
Kistamás Zsolt:
Lenke 2018.11.23.
Mészáros L. u.

Abonyi Nikolett és
Nakladál Richárd:
Hanna 2018.11.28.
Dobó I. u.

 www.csemo.hu
 www.facebook.com/csemo.hu
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XIV. MediBall Országos Bajnokság

  Huszárné Szigeti Rózsa
                emeltszintû mediball oktató

EREDMÉNYEINK

A Csemõi Palotás Sportegyesület Fõnix
MediBall szakosztálya 16 versenyzõvel indult
útnak 2018. november 24-én hajnali négykor

Nyíregyházára, hogy részt vegyen a XIV. Országos MediBall
Bajnokságon. Lelkes kis csapatunk 20 kategóriában nevezett és
szerzett 6 arany, 4 ezüst és 6 bronzérmet és ezen kívül három
4. és egy 7. helyezést.
Ez alkalommal a résztvevõk száma elmaradt a korábbi 140-150 fõtõl,
most 107 versenyzõ érkezett a Bajnokságra.

Erre a versenyre a felkészülést kissé kapkodósnak
éreztük mivel 1-2 héttel késõbbre vártuk a verseny
idõpontját, valószínûleg ez a korai idõpont másokat is
meglepett és ennek tudható be az alacsonyabb számú
részvétel. Ennek ellenére minden versenyzõnk
maximálisan teljesített és az eredmény minden
várakozásunkat felülmúlta.
A nézõk és a versenytársak visszajelzése alapján is nagy
sikert aratott a csoportos formagyakorlatunk, amelyben
13 versenyzõ vett részt, ahol a legfiatalabb 10 a
legidõsebb 70 éves volt. De talán a legnagyszerûbb az
volt, hogy  részt vett benne pl. egész család mindkét
szülõ és a gyerekek, nagymama az unokájával, anya a
lányával. A versenyzõink önmagukhoz képest szinte
minden kategóriában kiemelkedõ teljesítményt
nyújtottak, különösen jól sikerültek a kreatív
gyakorlatok.
Büszkék vagyunk rá, hogy a verseny legfiatalabb és
legidõsebb versenyzõje is Fõnixes volt.
Minden csapattagnak köszönöm a tisztes helytállást, a
kitartó munkát, a szülõknek, hogy támogatják
gyerekeiket a sportolásban. Köszönöm mindenkinek,
aki támogat minket céljaink elérésében.
Külön köszönöm Dr. Lakos Rolandnak, Csemõ község
polgármesterének, Rimóczi Gábornak, a Táncsics Mihály
Általános Iskola igazgatójának, Bögös Istvánnak, a
Várkonyi István Általános Iskola igazgatójának,
Unghváry Tibornak, valamint Pappné Gyura Ildikónak
és Papp Zsoltnak a felkészülésben és utazásban nyújtott
segítséget.

1. helyezés
- Páros kreatív junior lány korosztály: Unghváry Veronika,
Gombos Dóra
- Egyéni kreatív (2 ütõ, 1 labda) GY2 lány korosztály: Verheugen
Elowyn
- Egyéni mérkõzés  GY2 lány korosztály: Verheugen Elowyn
- Egyéni kreatív (1 ütõ, 1 labda) GY2 fiú korosztály: Verheugen
Marco
- Egyéni mérkõzés GY2 fiú korosztály: Huszár Balázs
- Egyéni kreatív (2 ütõ, 1 labda) F2 nõi kategória: Huszárné Szigeti
Rózsa

2. helyezés
- Csoportos kreatív gyakorlat vegyes korosztály: Fábri Attiláné
Dudás Klára, Verheugen Nick, Alexandra van Der Vliet,
Verheugen Marco, Kósik Krisztina, Unghváry Veronika,
Verheugen Elowyn, Papp Andrea, Rimóczi Ádám, Borsos
Tiborné, Szigeti Ferencné, Rimóczi Istvánné, Huszárné Szigeti
Rózsa
- Egyéni kreatív (1 ütõ, 1 labda) GY2 lány korosztály: Verheugen
Elowyn
- Egyéni kreatív (1 ütõ, 1 labda) S fiú korosztály: Rimóczi Ádám
- Egyéni kreatív (1 ütõ, 1  labda) F3 nõi kategória: Borsos Tiborné

3. helyezés
- Egyéni mérkõzés gyerek 3 fiú korosztály: Verheugen Marco
- Egyéni kreatív (2 ütõ, 2 labda) GY3 lány korosztály: Kósik
Krisztina
- Egyéni kreatív (2 ütõ, 1 labda) GY3 lány korosztály: Papp Andrea
- Egyéni kreatív (1 ütõ, 1 labda) F3 nõi kategória: Alexandra Van
der Vliet
- Páros mérkõzés junior lány korosztály: Unghváry Veronika-
Gombos Dóra
- Páros mérkõzés vegyes korosztály: Huszár Balázs-Huszárné
Szigeti Rózsa

4. helyezés
Egyéni kreatív (1 ütõ, 1 labda) GY3 lány korosztály: Papp Andrea
Egyéni kreatív 1 ütõ 1 labda felnõtt nõi oktató kategória:
Huszárné Szigeti Rózsa
Páros mérkõzés serdülõ fiú korosztály: Huszár Balázs-Rimóczi
Ádám

7. helyezés
Egyéni kreatív 1 ütõ 1 labda gyerek 1 lány korosztály: Papp Ildikó
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TISZTELT SZÜLÕK! KEDVES GYERMEKEK!

 Dr. Megyeri Katalin
 gyermek háziorvos

Sajnos az orvosi rendelõben várni kell, de nagyon
igyekszünk, hogy megrövidítsük a várakozási idõt.
Jó, ha hoznak magukkal egy mesekönyvet vagy egy
gyermekeknek szóló újságot, amivel le tudják kötni
a kisbeteg figyelmét. Jobb, mint a telefont odaadni a
kicsik kezébe. Édes Kamaszaink, mindig örülünk,
amikor a ti kezetekben könyvet látunk. A váróban
kitett játékok, ceruzák, színezõk a kisebb gyermekek
várakozási idejének a könnyebb eltöltése miatt
vannak kitéve (melyeket idõnként
fertõtlenítünk). De ami fontos szabály, a
váróterem nem játszótér, csendesen, a
többieket nem zavarva játszanak a
gyermekek. Nagyon kérjük a szülõket, hogy
a játékokat ne vigyék haza, mert sajnos
sokszor nem kerülnek vissza. A gyermek
neveléséhez hozzátartozik, hogy ami nem
a miénk, azt nem visszük el.
Nem szerencsés, ha a vizsgálat elõtt a
gyermekek ropit, chipset rágcsálnak, színes
cukorkákat szopogatnak, ételfestékkel színezett
üdítõitalt isznak, mert ezek megnehezítik a torok- és
szájnyálkahártya vizsgálatát. Arról nem is beszélve,
hogy a finomságokat  a többi gyermek is
megkívánhatja, és bármennyire is kedvesek akarunk
lenni, nem tudhatjuk, hogy kinek milyen panasza,
ételallergiája van.
A várótermekben lévõ hõfokot minden évszakban
igyekszünk ideálisan beállítani. Kérjük Önöket, hogy
télen ne kabátban, sapkában várakozzanak, hiszen
az kényelmetlen és a gyermeknek melege is lesz.
Arról nem beszélve, hogy a vizsgálat is rövidebb ideig
fog tartani, ha nem a rendelõben kell kihámozni a
meleg ruhából a kisbeteget. Bátran használják a
fogasokat, és vigyázzanak a maguk és egymás
értékeire.
Nagyon kérünk mindenkit, hogy a rendelést felesleges
telefonhívásokkal (pl.mikor -és hol van rendelés) ne
zavarják. Tájékozódjanak!

A messenger üzenetekre is nagyon nehéz rendelés
közben válaszolni, diagnózist felállítani meg szinte
lehetetlen. Természetesen kérdezzenek bátran,
hiszen azért vagyunk, hogy segítsünk, de a „lábán
van egy pötty, mi lehet ez?” kérdésre nem lehet jól
válaszolni. Ha receptre, beutalóra, megbeszélt
igazolásra van szükségük, jelezzék telefonon, mi
elkészítjük és amikor jönnek érte kérdezzék meg a
következõ beteget, hogy beszaladhatnak-e elkérni.

A csecsemõknek a tanácsadás elején
nagyon szívesen írunk ki receptet, így nem
kell behozni egy betegekkel teli váróba.
Nagyon kérjük Önöket, hogy a javasolt
vizsgálatokra vigyék el gyermekeket,
hiszen azt az õ érdekükben kértük. A leletet
jöjjenek el megbeszélni. Ez nagyon fontos
az iskolai vizsgálatoknál. Sokéves szomorú
tapasztalat, hogy csak kevés gyermeket
vittek el a szülõk pl. szemészetre,
ortopédiára.

Azoknak a gyermekeknek, akik egyedül jönnek a
rendelésre, a szülõ írjon egy pár sort a számunkra,
hogy mikor lett beteg, milyen tünetei vannak és erre
milyen gyógyszert kapott. Nagyon nehéz úgy
gyógyítani, amikor a gyermek nem tudja, hogy volt-
e láza („anya nem mondta”), milyen gyógyszert kapott
(„egy fehér tablettát”) és, hogy a receptet mikor
tudják kiváltani.
Iskolai hiányzást csak betegség esetén igazolunk! A
családi okok (rokonlátogatás, síelés, „elaludtam”)
nem tartoznak ránk. Ezeket az iskola és az óvoda
hatáskörében kell megoldani. A szakrendeléseken
megjelenõket az adott helyen látják el igazolással.
Mi is van az „elvesztettem”, „nem találom”, „elázott”,
„elszakadt” igazolásokkal és táppénzes papírokkal?
Ezek bizony hivatalos dokumentumok (mint pl a
lakcímkártya), amiknek a pótlása ezentúl pénzbe
kerül.

A Csemöi Nefelejcs Óvoda  dolgozói
nevében áldott, békés karácsonyi

ünnepeket és sikerekben,
eredményekben gazdag boldog

      új évet kívánok!

Erdélyi Krisztina
óvodavezetö

A Gyermekünkért Alapítvány
kuratóriuumának nevében kellemes karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet kívánok minden
gyermeknek és családjának!

Lendérné Godó Márta
kuratóriumi elnök
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

semmibõl VALAMIT
kézmûves délelõtt gyermekeknek

a Községi Könyvtárban

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
december 8-án, szombaton

09.00 - 11.30 óráig
karácsonyfa dísz,

karácsonyi ajándék készítése.

A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!

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

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

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

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

Tisztelt Könyvtárlátogató!

A községi könyvtár
2018. DECEMBER 21-TŐL

2019. JANUÁR 1-IG
ZÁRVA TART.

Megértését köszönöm:
Vas Tiborné

T É G Y  E G Y  K Ö N Y V E T !
V É G Y  E G Y  K Ö N Y V E T !

A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
INFORMATIKAI ALAPISMERETEKET

átadó, kiscsoportos alkalmakat hirdet.

NAGYINET! - ET IDÕSEKNEK,

ÁLLÁSKERESÉST SEGÍTÕ
INFORMATIKAI OKTATÁST

TÖBB KOROSZTÁLY SZÁMÁRA.

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

A részvétel ingyenes!
A pontos kezdési dátumok egyeztetés alatt.

Jelentkezni lehet: (06-70) 360–8034 Vasné Irén

ajándékozza meg magát egy jó könyvvel!
a csemõi könyvtár és közösségi színtér

nyitva tartási idejében válogasson kedvére
adományba kapott könyveinkbõl!

BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁN:

A CSEMÕI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Kopáné Major Marianna

MÁRTON NAPI
 VETÉLKEDÕ

Kovács Krisztina
    pedagógus

Kalmár Tiborné

Pályaválasztás

Arató Zsófia
8. osztályos osztályfõnök

Az idei tanévben is megrendezésre került Márton nap alkalmával egy
játékos vetélkedõ az alsó tagozatos diákok számára. Ludas Matyi
története köré fonva próbálhatták ki a gyermekek ügyességüket,
gyorsaságukat. Idén a tornateremben rendeztük be a sportolásra
felkínált lehetõségeket, amit osztályonként próbálhattak ki a gyermekek.
Ugráló szõnyegen, keresztszökdeléssel melegíthettek be, mely komoly
koncentrációt igényelt. Volt szlalom futás, célba dobás, trambulinon
ugrálás, s medicinlabda dobás is, melynek során mindenki kíváncsian
figyelte, hogy kiben mekkora erõ lakozik.
Jó hangulatban töltöttük el a vetélkedõt. Kollégáimnak ezúton is
köszönöm a szervezésben, és a lebonyolításban nyújtott segítséget!

Nyílt nap a felsõ tagozaton

Már hagyomány, hogy novemberben minden felsõs osztályfõnök
kiválaszt a nyílt héten egy napot, amikor a szülõk
ellátogathatnak a tanítási órákra. Ezzel a lehetõséggel élve
betekinthetnek az iskolai munkába, láthatják hogyan
tevékenykednek az osztályközösségben gyermekeik. Voltak olyan
osztályok, ahol nagyon lelkesek voltak a szülõk, sokan eljöttek,
ugyanakkor olyan is volt, ahol sajnos csekély volt az érdeklõdés.
Örülnénk, ha ezeken a nyílt órákon még több szülõ venne
részt, mert a pedagógusok és a szülõk közti eredményes
együttmûködéshez ez is hozzájárulhatna.

Nyílt nap a pályaválasztás elõtt álló
diákok számára a Toldy Kórházban

2018.11.29-én megrendezésre került a második nyílt nap a Ceglédi
Kórházban. Iskolánkat 8 tanuló képviselte.
A rendezvény 13:00-kor kezdõdött az aulában, majd az elõadó teremben
hallgatunk meg három rövid elõadást. A csapatok leosztása után
megkezdõdött a helyszínek látogatása.
A gyerekek bemehettek a röntgenbe és egy zárt dobozban elhelyezett
tárgyról röntgenfelvételt készíthettek, majd a kép segítségével ki kellet
találni a doboz tartalmát.
Megtanultuk és kipróbáltuk, hogy kell a mûtétek elõtt bemosakodni és
milyen szabályai vannak. Miután mindenki megmosta megfelelõen a
kezét egy fekete doboz segítségével megnézhettük jól fertõtlenítettük-e a
kezünket.
 Mérhettek vérnyomást, ill. vércukor ellenõrzést is végeztek. Az intenzív
osztályon az újraélesztést tanulhatták meg és próbálták ki.
A mûtõbe is bemehettünk, természetesen beöltözve mûtõs ruhába, amit
a végén megkaptunk. A mûtõben a laparoszkópiás mûtéti eljárást
próbálhatták ki egy doboz segítségével. Volt Totó és a végén Activity.
Összességében jól sikerült és a gyerekek olyan területét is megismerhették
az egészségügynek, amit betegként, látogatóként nem. Sok érdekességet
láthattak, hallhattak és tapasztalhattak meg. A helyszíneken a csapatokat
pontozták és a legjobb csapatot jutalmazták. Jól éreztük magunkat, és
ha a kórház máskor is rendez nyílt napot, mi ott leszünk.

Pályaválasztást segítõ programjainkat novemberben is
folytattuk. A hónap közepén, 14-én rendeztük meg a
pályaválasztási szülõi értekezletet, melyre a hetedikes és
nyolcadikos diákok szüleit és a tanulókat vártuk. A járás
legtöbb középfokú intézménye képviseltette magát ezen
az értekezleten, melynek célja az adott intézmény és az
intézmény által kínált szakok/szakmák rövid bemutatása.
A középfokú iskolák képviselõi a felvételi eljárásrendrõl is
tájékoztatták a jelenlévõket pl. hol kérik a középfokú
felvételi vizsgaeredményeket és hol nem. A felvételi pontokat
általánosságban a következõképpen kell kiszámítani, ha a
középiskola kéri a felvételit: hozott pontok (7. osztály év
vége, 8. osztály félév magyar nyelv, irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv-összesen 50 pont) valamint szerzett
pontok (matematika felvételi 50 pont, magyar felvételi 50
pont). A központi írásbeli felvételi vizsga idõpontja 2019.
január 19. 10:00. Ha nem kéri a felvételi eredményeket a
„hozott pontokkal” kell számítani.
Felhívom a figyelmet, hogy a középiskoláknak megvan a
lehetõsége

· arra, hogy a kínált szaknak megfelelõen más
tantárgyakból is bekérje az évvégi, félévi
eredményeket,

· arra, hogy szóbeli felvételi vizsgát kérjen,
· arra, hogy egészségügyi alkalmasságit kérjen, stb.

Minden érintett szülõ, tanuló tájékozódjon a kiválasztott
intézmény honlapján, az Oktatási Hivatal honlapján, illetve
az osztályfõnököktõl.
In tézményünk ar ra törekszik , hogy miné l
zökkenõmentesebben történjen diákjaink továbbtanulása,
ezért november 20-án a nyolcadikosoknak pályaorientációs
foglalkozást tartott a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara szakembere. A
foglalkozáson játékos formában elsajátították
nyolcadikosaink, hogy milyen szempontokat kell figyelembe
venni a pályaválasztásnál és önismereti kérdõívet töltöttek
ki.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

                                  Gál János

ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Az idei jótékonysági bál november 17-én került
megrendezésre. Jándi István felkészítésével a
hagyományoknak megfelelõen a bált a 7-8. osztályos
tanulók nyitották meg látványos keringõvel. A
dekorációs elemeket a Csemõi Nefelejcs Óvodának,
Erdélyi Krisztina óvodavezetõnek, a díszítést pedig,
Bakó Tiborné Évikének és az iskolai dolgozók
kreativitásának köszönhetjük, mellyel sikerült az
évszakhoz igazodva egy szenzációs légkört
varázsolniuk. A világítást, mely meghitt hangulatot
teremtett a Polgármesteri Hivatalnak, dr. Lakos Roland
polgármester úrnak és annak felszerelését Radics
Zoltánnak, Radics Lászlónak köszönjük. A bál
gördülékeny levezényléséhez szükséges konferanszié
szerepét Palotainé Pozsár Marianna örömmel vállalta,
a szervezési feladatokból Ilyésné Bodor Erzsébet vállalt
tekintélyes részt.

Az est a vacsorával folytatódott, finom erõlevessel,
töltött káposztával, sült finomságokkal, süteménnyel.
A vacsora elkészítését Lendér József és kis csapata a
Csemõi Konyha Bt, az alapanyagot fõ támogatónk a
DPMG Zrt. biztosította. A sült finomságokhoz még
hozzájárult a Csilo és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. A vacsorát követõen Herendi Ákos szórakoztatta
a vendégeket, szokásának megfelelõen ismét jó
hangulatot teremtve.
Kiemelném Magyar János és családja által felajánlott
és külön tombolaként kisorsolt, közel 120kg sertést és
a vacsorához köretként felszolgált 10 kg jázmin rizst.
A családnak sikerült egy kis játékot is becsempészniük
- egy korán sem egyszerû rejtvénnyel - melynek szinte
valamennyi vendég óriási elánnal esett neki. A sikeres
megfejtõk között két darab kacsa került kisorsolásra.
A tombolasorsolás is nagy izgalommal telt. A fõdíj idén
is egy Wellness csomag volt a keszthelyi Superior
Hotelbe. A rengeteg felajánlásnak köszönhetõen -
többek között a Kleopátra Ékszerüzlet és Ötvösmûhely
által felajánlott arany nyaklánc, Bíró Gábor révén egy
kismalac, Palotás Pálinkaház, Pekriq Autóalkatrész Zrt,
Red Devil’s Pub és Pizzéria, Detti Kozmetikája és a
Veronika Szépségház kuponokkal – kvázi senki nem
ment haza üres kézzel. Természetesen köszönöm a
Szülõi Szervezetnek és mindazoknak, akik
támogatójegy vásárlással, felajánlásaikkal (sütemény,
savanyúság, befõtt, tombolatárgy) illetve jelenlétükkel
emelték a bál színvonalát és hozzájárultak az iskolába
járó gyermekek életének szebbé, jobbá tételéhez.

2018. november 28-án került sor a „Jó gyakorlat”
érzékenyítõ foglakozásunkra, melynek keretében 33
fõvel Budapestre utaztunk a Láthatatlan Kiállítást
megnézni.
Elõször egy születésétõl kezdve vak hölgy fogadott
bennünket, aki felkészített a kiállítás menetére.
Csoportunk négy részre osztva járta végig kísérõvel az
izgalmas és egyben megdöbbentõ, a vakok világát
bemutató helyszíneket. Volt lakásnak kialakított és
berendezett terem, de jártunk az utcán, a piacon, az
erdõben és egy étteremben is. Mindenkit nagyon
megérintett ez a „láthatatlan” utazás!
Ezután megismerkedtünk a Braille-írással. Újonnan
szerzett ismereteinket gyakorlatban is kipróbálhattuk,
hiszen írógép segítségével mindenki leírhatta Braille-
írással a nevét.
Mindannyiunk számára felejthetetlen élményt
jelentett ez a program.

                 (Kovács Krisztina, Monori Adrienn és Kalmár Tiborné
tanárnõk)

LÁTHATATLAN
KIÁLLÍTÁS

Kicsik a “Dobd a Kosárba”
versenyen

2018.11. 09-én, pénteken került megrendezésre az idei
tanév elsõ “Dobd a Kosárba” 1-2. évfolyamos sor- és
váltóversenyére Cegléden a Török János
Mezõgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és
Szakközépiskola tornatermében.  A feladatokat a
diákjaink néha hibázva ugyan, de becsületesen és
lelkiismeretesen végrehajtották.
A játékos feladatok célja nem a gyõzelem meg-
szerzésén alapult, hanem a kosárlabda, mint sportág
népszerûsítése mellett, az élményszerzés volt a
középpontban. Véleményem szerint ez sikerült is,
hiszen tanítványaimmal fülig érõ mosollyal hagytuk el
a helyszínt. A gyerekek már most izgatottan várják a
következõ megmérettetést.

    Sárik Viktor
testnevelõ-edzõ ISZSZ elnök
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TISZTELT ÁLLATTARTÓK!
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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

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.

Gyerek kategória:
I. helyezett Kovács Tamás
II. helyezett Huszár Levente
III. helyezett Virág Tibor Ákos
IV. helyezett Nagy Roland
V. helyezett László Tamás

Felnõtt kategória:
I. helyezett Bori Márton
II. helyezett Barta Béla
III. helyezett  KovácsTamás
IV. helyezett Bíró Gábor

Senior kategória:
I. helyezett Bori Attila Gábor
II. helyezett Kis György
III. helyezett Gáspár János
IV. helyezett Majoros Zoltán

December havához elérkezve tájékoztatni szeretném Önöket
az eboltások ez évi alakulásáról. A korábbi évekhez képest is
szokatlanul sok (kb. 160 db) kutya maradt beoltatlan eddig,
annak el lenére, hogy az ér intett gazdákat az oltás
szükségességérõl legalább egy alkalommal levélben hívtam fel
a figyelmét.
A központi adatbázisban (www.petvetdata.hu) az utolsó oltás
dátuma nyomon követhetõ, a chip számnak e honlap keresõjébe
írásával elérhetõ, ellenõrizhetõ.
A jogszabály alapján a kutyák akkor rendelkeznek megfelelõ
védettséggel, ha az oltásokat az alábbiak szerint rendben
megkapják:
- 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.
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.
Az oltás díjai

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

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

*  *  *
Az afrikai sertéspestis elleni védekezés szükségessé teszi a
sertéselhullások kivizsgálást. Kérem, amennyiben 2 hónaposnál
idõsebb sertése elhullik, értesítsen, mert a tetembõl mintát kell
küldeni vizsgálatra. A mintavétel és a vizsgálat díjtalan.
Ugyancsak a védekezés szempontjából fontos, hogy a
megbetegedések idõben állatorvosi kivizsgálás alá
kerülhessenek, kérem, sertésük megbetegedésérõl
tájékoztassanak!

*  *  *
A korábbiakhoz hasonlóan macska- és kutya ivartalanítási
akció lesz 2019. január-február havában az Eb óvó állatorvosi
rendelõben.
Az akció ideje alatt a díjak:

szuka:                18000 Ft,
kan:                10000 Ft,
nõstény macska: 10000 Ft,
kandúr macska   6000 Ft.

Szabjanak gátat a házi kedvencek korlátlan és mértéktelen
szaporodásának.

*  *  *
A község minden lakójának áldott karácsonyi Ünnepeket és
sikeres, boldog Újévet kívánok!

Veszettség elleni védõoltás, csak chippel megjelölt kutyának
adható be. Amennyiben az állat még nincs chippel ellátva, azt
az oltással egy idõben megkaphatja.

Dr. Kárpáti László állatorvos
  Eb óvó állatorvosi rendelõ

Megrendezésre került a
II. Csemõi Íjászpárbaj,

mely a következõ sikerekkel zárult le:
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Markoló géppel vízakna és kerti tó
ásása 2méter mélységig,
Csemő vonzáskörzetében.

(06-70) 770-6443

részletek és a helyszínek
e lapszám 4. oldalán olvashatóak.

INGYENES INTERNET
a település több pontján

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

AKCIÓS
KARÁCSONYFA VÁSÁR!

Kedvezményes áron
ezüstfenyõ kapható.

Zagyva Sándorné
2713 Csemõ, Rákóczi u. 3.

Telefon:
(06-53) 816 750

Mobil:
(06-20) 596-3553

Csemõ-Ceglédi járatunkra
keresünk 18 fõs kisbuszra

D kategóriával
autóbuszvezetõt.

Jelentkezni lehet:
Telefonon munkaidõben

(8.00-15.30):  0624/
260440 ill. 0670/9844630

Emailben:
office@ventonatrans.hu

A MÁRIA RÁDIÓ adása az
FM 88,3 MHZ

hullámhosszon egész nap hallgatható.

          Szeretettel köszöntöm
Édesany ámat ,
Herczeg Benőnét
80 .
szü le tésnapján !
 
Is ten  ál dását
kérem az é letér e!

Leánya:
Tünde,
családjával együtt 
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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

JÁTÉK
AKCIÓ!!

 Minden  Kedves Vásárlómnak kellemes ünnepeket kívánok!
Horváthné Tündi

m
in

di
g 

fr
is

s 
hí

re
k,

 in
fo

rm
ác

ió
k:

 w
w

w
.c

se
m

o.
hu

Étterem nyitva tartása

Péntek:
15.00-21.00

Szombat-vasárnap
13:00-21:00

 w
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.

meleg ruhák,  vastag
harisnyák nagy
választékban!

minden 5.000.-Ft
feletti játék vásárlás
esetén AJÁNDÉK!
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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

FAVÁGÁS
(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.

ALMA
VÁSÁR!

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

Ft/kg.

Csemő-Zöldhalom,
Mama d. 3.

Nándori József
 (06-70) 580-8050
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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
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SZILVESZTERI MULATSÁGSZILVESZTERI MULATSÁG
KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ÉVET a Templom téren, fûtött nagysátorban!

A RENDEZVÉNY INGYENES!

19.00-21.00 RETRO DISCO - DJ. SENTINEL
21.00-22.00 RETRO-LAND

23.00-tól MÁRIÓ, a harmonikás
ÉJFÉLKOR Újévi köszöntõ, TÛZIJÁTÉK
ÉJFÉL UTÁN BULI hajnalig a
              FOURTISSIMO zenekarral

           MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

ZENE -TÁNC- TÛZIJÁTÉK

A SÁTORBAN BÜFÉ ÜZEMEL
meleg egytálétel és virsli, forralt bor és forró tea

folyamatosan kapható.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:

CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - VIRÁG Bt. - CSEMÕI KONYHA Bt. -
ZÖLDHALOM TÜZÉP Kft. - BAU-TRANS Kft. - 7VEZÉR ÉTTEREM -

VARGA ISTVÁN - MÁRTON BALÁZS - LENDÉR JÓZSEF - TURCSÁN ISTVÁN

INGYENES BUSZJÁRATOK

indulnak HANTHÁZÁRÓL, a bolttól
18.30 és 20.30 órakor,

ZÖLDHALOMBÓL
19.00 és 21.00 órakor a térre,

majd
1.00 és 3.00 órakor vissza.

2018.
december 31.

19 órától

22.00-23.00 FOURTISSIMO ZENEKAR
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