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2019-re, szeretettel…
Az ember fogadkozik, hogy mit csinál majd másként az újévben,
hiszen mindenki tudja, hogy a jövõ tõlünk függ.
A holnapot mi alakítjuk, mi tehetjük szebbé,
jobbá az elkövetkezõ napokat, hónapokat.
Mindenki ugyanazt szeretné: egy
biztonságos, kiszámítható,
boldog életet.

Kívánom, hogy az újévben is
maradjon annyi melegség a szívekben,
amely kitart a következõ évig.
A világ rohanó zajában is figyeljünk
egymásra, a szeretet, a béke és a nyugalom
töltse be otthonaikat! Hozzon az újesztendõ
olyan változást mindenki életébe, amely
boldogabbá, eredményesebbé teszi mindennapjaikat.

Kedves Csemõiek!

Egészségben, eredményekben és
mosolygásban gazdag újévet kívánok
mindenkinek!

Dr. Lakos Roland
     polgármester

mindig friss hírek, információk:
 www.csemo.hu  www.facebook.com/csemo.hu

            a közösségi oldalon:
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2018-RÓL, RÖVIDEN...

Dr. Lakos Roland
   polgármester

Szép és eredményes évet zártunk!
Büszkék lehetünk arra, hogy amit elterveztünk, azt végre is tudtuk hajtani!

Biztonsággal mûködtettük az intézményeinket, több pályázati fejlesztést (iskola energetikai felújítása, sportpálya
burkolatcseréje, fogorvosi rendelõ felújítása) sikerült befejeznünk. Önerõbõl költöttünk kamerarendszer és
wifipontok kialakítására, automata öntözõrendszert telepítettünk a Templom térre, és új fasort telepítettünk a
temetõhöz vezetõ útra - csak, hogy a jelentõsebb eredményeket soroljam.
Külön öröm számomra, hogy az idei évben olyan új
szolgáltatásokkal tudtuk bõvíteni a szociális típusú ellátások
körét, mint a „Megéri tanulni” ösztön-díjpályázat, a nyári
beiskolázási támogatás és „Csemõi fészek” helyi lakás felújítási
program pályázata.
Elégedetten gondolok vissza a 2018-as év rendezvényeire:
sokan és jót szórakoztak a virágvásáron, a falunapon, augusztus
19-én és 20-án, a szüreti mulatságon.
Tavasszal és õsszel is sokan vettek részt a helyi
környezetszépítési társadalmi munkákban.

Kétség kívül a legnagyobb siker az, hogy 1997 után, 2018-ban
újra elsõ helyen végzett CSEMÕ a “Virágos Magyarország”
verseny 1000 fõ feletti falu kategó-riájában, ezzel jogot
szereztünk arra, hogy az Európai Virágos Városok és Falvak
versenyében Magyar-országot képviseljük 2019-ben.

Csalódott vagyok amiatt, hogy a külterületi útfejlesztési
pályázatunk kivitelezési munkáit nem tudtuk a 2018-as
esztendõben elkezdeni. Ez egy nyertes pályázatunk, aminek
az elõkészítõ (közbeszerzés, mûszaki ellenõr kiválasztása, szerzõdéskötés, mûszaki tartalom pontosítása) munkáival
egész évben dolgoztunk, de mire minden engedélyt és jóváhagyást beszereztünk, addigra bejött az évszaknak
megfelelõ, csapadékos idõ.
Idén, ahogy az idõjárás engedi, megkezdjük, és reményeim szerint 150 nap alatt be is fejezzük a kivitelezést.
Ennek a pályázatnak a másik támogatási eleme, hogy vásárolhattunk egy földútkarbantartó (gréder) és egy
mulcsozó (ágaprító) gépet is, melyeket ugyan megvettünk, de a beadott elszámolást az irányító hatóság még
nem hagyta jóvá. Így bár õsszel szerettük volna használatba venni az eszközöket, de nem mertük addig, míg
nem kapunk visszaigazolást az elszámolás elfogadhatóságáról és a támogatás kiutalásáról.

Sokan és sokat dolgoztunk!
Mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult a település fejlõdéséhez. Külön köszönöm a Képviselõ-
testület partnerségét és támogatását, valamint a közvetlen munkatársaim: Nagy Erika, Bezzeg
Szilvia szakmai, Lendér József szervezõ munkáját!
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A VP pályázat 2017. február 01-én
benyújtásra került a MÁK elektronikus
felületén.
Az elõzetes értékelés alapján a
projekt teljes mértékben megfelel a
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 felhívás tartalmi
értékelési szempontjainak.
Az értékelésnél a maximális
pontszám 84…88 %-át elérhetjük.

Dr. Lakos Roland
polgármester

IZGALMAS ÉV ELÉ NÉZÜNK!
2019

.

Az egyik, hogy zárul a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklus, és a vállalásainkat szeretnénk
teljesíteni.
Kiemelt cél a felújított kulturális kiállítóhely (volt vadászház) környezetének rendezése, öko-
centrummá fejlesztése. Az épület tetõterében szálláshely kialakítására LEADER pályázatunk van
beadva.
Van szerencsém bejelenteni, hogy Magyarország Kormánya 1806/2018. (XII.23.) határozatával
25.000.000.- Ft céltámogatást ítélt meg az öko-centrum kialakításához. Köszönjük a
támogatást!
Külön köszönöm Banai Péter Benõ Úr, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelõs
államtitkárának közbenjárását és támogató segítségét!

Szeretnénk továbbá, ha a zöldhalmi tájház és buszmegálló közötti önkormányzati területen
sikerülne kiépítenünk egy pihenõ és szabadidõ funkciókkal is bíró kisközpontot.

Pénzügyi lehetõségink függvényében bevizsgált közkutakat tervezünk az alsó-csemõi, a
zöldhalmi és a hantházai településrészeken.

A másik cél, hogy felkészüljünk a virágos versenyre, a nemzetközi zsûri látogatására és
Magyarország külföldi képviseletére.
A verseny NEM CSAK a virágos környezet szemlézésérõl szól, sokkal több annál!
Nyilvánossá váltak az értékelési szempontok, mely szerint az épített és fenntartható környezet,
a környezeti nevelés, a tervezés, a turisztikai vonzerõ és a környezet ápoltságát és a
kommunikációt is együttesen vizsgálja majd a zsûri.

Ahogy eddig is, úgy a jövõben is számítunk a lakosság segítségére, mert az önkormányzat csak
széles körû együttmûködéssel lehet sikeres! A képviselõ-testület megtette az elsõ lépést!

Az idei évi tiszteletdíjukat a képviselõk (és a tiszteletdíj mértékéig a polgármester is)
felajánlották a sikeres szerepléshez, továbbá személyes közremûködésükkel szervezzük egy–
egy településrészen a teendõket!

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk! Fogjunk össze! Örülünk a pénzbeli
felajánlásoknak, és annak is, aki társadalmi munkában tud és akar részt venni az ápolt környezet
fenntartásában.
2019. január 11-ére a Magyar Turisztikai Ügynökség felkészülési értekezletet hirdetett. Az ülés
után már „tisztábban látunk” a feladatainkat illetõen, amirõl a Hírmondó februári számában
részletesen írni fogok.

 Két nagyon fontos cél köré építjük fel a 2019-es esztendõt!

A versenyben való szereplésünket támogatja:
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2018-ban
SZÜLETTEK

JANUÁR
Mótyán Zalán Attila 2018.01.02.
Bognár Nimród 2018.01.04.
Kiss-Dér Léla 2018.01.06.
Kovács József Richárd 2018.01.08.
Muk Krisztián 2018.01.09.
Sarkadi Viktória Katalin 2018.01.11.
Sütõ Boglárka 2018.01.14.
Szabó Dóra 2018.01.14.
Hörömpõ Gyõzõ 2018.01.16.
Ruppert Dorián Adrián 2018.01.20.
Borza Veronika 2018.01.20.
Makula Kevin 2018.01.22.
Baliga Marietta Beatrix 2018.01.28.

FEBRUÁR
Fityó Luca 2018.02.05.
Patály Ajra Denissza 2018.02.06.
Szívós Nara 2018.02.12.
Dinyák Kevin Norbert 2018.02.17.
Telek Maja Mónika 2018.02.19.

MÁRCIUS
Szabó Emese Emma 2018.03.01.
Sebõk Lara 2018.03.08.
Kasza Máté Attila 2018.03.09.
Tóth Kristóf Károly 2018.03.11.
Kovács Nóra 2018.03.13.
Máté Alissza Kata 2018.03.18.
Csala Zente Péter 2018.03.26.

ÁPRILIS
Virág Gábor 2018.04.05.
Ribár Pál 2018.04.05.
Dér Maja Mirella 2018.04.19.
Sukó Izabella Noémi 2018.04.15.
Patai Áron 2018.04.19.
Illés Ingrid Dorina 2018.04.25.
Fazekas Gábor 2018.04.26.
Máté Olívia 2018.04.29.

MÁJUS
Brablecz János Krisztián 2018.05.09.
Ribár Laura Barbara 2018.05.11.
Kiss Kemál Dzsínó 2018.05.16.
Szondi Hanna 2018.05.18.
Nagy Milán Dávid 2018.05.29.

JÚNIUS
Sebán Viktória Ilona 2018.06.02.
Mucsányi Lara 2018.06.06.
Radics Melinda Olívia 2018.06.09.
Kollár Emma 2018.06.12.
Práder Lilla 2018.06.12.
Tordai Georgina 2018.06.18.
Gesztesi Dorina 2018.06.24.
Gyõri Áron 2018.06.27.

JÚLIUS
Demcsik Zsolt 2018.07.07.
Lakatos Seron 2018.07.08.
Fekete Richárd Alex 2018.07.22.
Mészáros Noel 2018.07.22.
Lakatos-Venczel Virág 2018.07.24.
Sebõk-Dömös Zovárd 2018.07.27.

AUGUSZTUS
Brablecz Zsuzsanna Fatima 2018.08.01.
Szondi Gábor Kevin 2018.08.06.
Fehér Krisztián 2018.08.06.
Máté Eisa Dorina 2018.08.03.
Németh Dominika 2018.08.10.
Soós László Levente 2018.08.11.

Bognár Hanna Andrea
                            2018.08.24.
Bisztrán Benett Márk
                            2018.08.29.

SZEPTEMBER
Szûcs Adrienn 2018.09.04.
Kozák János 2018.09.04.
Tárnok Lara 2018.09.15.

OKTÓBER
Bognár Attila 2018.10.04.
Farkas Krisztián Gábor
                             2018.10.17.
Mátyás Péter 2018.10.19.
Jónás Enríkó Richárd
                             2018.10.20.

NOVEMBER
Szépe Gábor Bendegúz
                             2018.11.12.
Kaszap Kinga 2018.11.19.
Kistamás Lenke 2018.11.23.
Hegedûs Aliza Szabina
                             2018.11.25.
Nakladál Hanna 2018.11.28.

DECEMBER
Török Nikolasz 2018.12.24.
Meszes  Tamás 2018.12.30.

minden újszülött
érkezésének

szívbõl örülünk!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Lakos Roland
polgármester

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült
háztartások egyszeri támogatásaként Csemõ Község
Önkormányzatát 7.008.000.-Ft támogatásban
részesítette a Belügyminisztérium.

A fenti összegbõl kizárólag az Önkormányzathoz 2018.
október 15-éig igénybejelentést tett 584 háztartás
részesülhet (háztartásonként) 12.000 Ft összegû
tüzelõanyag támogatásban.

A háztartások a támogatási összegrõl UTALVÁNYT
kapnak az önkormányzattól, mely szigorú számadású
nyomtatványokat 2019. január 14-18. napja között,
postai úton juttatunk el az igénybejelentõknek.

Az utalvány az önkormányzattal szerzõdött KIS TÖRP
Kft (2713 Csemõ, Kossuth L. u. 27.) és Oláh Pálné egyéni
vállalkozó (2713 Csemõ, Ceglédi út 29/A.) telephelyein
válthatóak be, az igényelt tüzelõanyagfajtára (fa, szén,
fabrikett, gázpalack), legkésõbb 2019. december 15-
ig.
A névre szóló utalványokon fel van tüntetve, hogy a
jogosultak melyik tüzépen válthatja be.

A támogatást nem lehet a fûtõanyag szállítási
költségeire fordítani, annak biztosítása a támogatott
háztartást terheli!

A TÉLI  REZSICSÖKKENTÉSBEN 
KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT

HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE

FÚRT KUTAK BEJELENTÉSE

Dr. Lakos Roland
   polgármester

AZ ÚJ HATÁRIDÕ:
2020. DECEMBER 31.

                  2018. december 20-án a Magyar Közlöny
                 207. számában kihirdetésre került, 2018.
                       december 21-én hatályba lépett az
                       egyes belügyi tárgyú és más kapcso-
                         lódó törvények módosításáról szóló
                               2018. évi CXXI. törvény, amely
módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.
törvény fúrt kutak bejelentéséhez kapcsolódó
határidejét.

A módosítás értelmében:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól
az a létesítõ vagy üzemeltetõ, aki az egyes belügyi
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelõzõen engedély
nélkül vagy engedélytõl eltérõen létesített vagy
üzemeltet felszín alatt i vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig
kérelmezi.”

A türelmi idõ meghosszabbítása a házi vízigényt
kielégítõ és a mezõgazdasági öntözési célú kutakra
egyaránt vonatkozik!

A DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN - AMÍG AZ
ELJÁRÁSRENDET TISZTÁZÓ JOGSZABÁLY NEM
JELENIK MEG - ADDIG A TULAJDONOSOKNAK
SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGE NINCS!

Az eljárási rendet várhatóan a jövõ tavaszi ülés-
szakban határozza meg az Országgyûlés.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából,
2019. január 22-től

ERCSEI LENKE
naív szobrászművész
kiállítását tekinthetik meg a
Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér emeleti termében.

A tárlat a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható.



         XXIX. évfolyam 1. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2019.  január
6

   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

Nagy Erika
aljegyzõ

A Képviselõ-testület december 11-én tartotta legutóbbi ülését 14.00
órától a Községháza Dísztermében. A Testület a munkaterv szerinti
2018. évi utolsó ülésen határozatképes volt, mivel az ülés
kezdetekor a Testület valamennyi tagja jelen volt.
A Testület ülésén a döntéseit valamennyi esetben egyhangúlag
hozta.
Az 1./ napirend során a polgármester tájékoztatást adott az elõzõ
ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl. Tájékoztatta a
Képviselõ-testületet, hogy a téli rezsicsökkentésre beérkezett
igényekre a Belügyminisztérium elkészítette és megküldte a
támogatói okiratot, illetve a pénzügyi fedezet is megérkezett az
önkormányzat számlájára. A támogatás kiosztásának módját a
helyi viszonyok figyelembevételével kell az önkormányzatnak
megállapítania. A támogatás természetbeni támogatás, ezért olyan
vállalkozókat kell találni, akik vállalják a tûzifa, szén, gázpalack
és pellet beszerzését, illetve a jogosultak részére történõ kiadással
járó adminisztrációt. Rögzíti a támogatói okirat, hogy a
fûtõanyagok kiszállításának feladata és költsége az igénylõt
terheli (errõl részletesen az 5. oldalon olvashatnak).
A 2./ napirend keretében a Testület megtárgyalta és elfogadta a
mini bölcsõdei ellátásról és a fizetendõ gondozási személyi térítési
és étkezési térítési díjról szóló helyi rendeletet.
A 3./ napirend tárgya egy pályázat benyújtása volt. A
Pénzügyminisztérium „Bölcsõdei fejlesztési program”címû pályázati
kiírására 8 férõhelyes mini bölcsõde kialakítására és
felszerelésére adott felhatalmazást a jelentkezés benyújtására, a
tulajdonában levõ, Piac tér 3. szám alatti ingatlanon levõ épületben.
A 4./ napirend keretében a Testület a tanyagondnoki szolgálat
rendszerének átalakításáról döntött. A jelenleg mûködõ 4
szolgálat helyett a község teljes külterületét lefedõ 3 körzet
kialakításának helyi szabályai kidolgozására kérte fel az aljegyzõt
és a polgármestert.
Az 5./ napirend során a Testület elfogadta az Önkormányzat 2019.
évi munkatervét.
A polgármester az ülést 15.10-kor bezárta.

Közmeghallgatás

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a
munkatervben tervezettnek megfelelõen december 11-én 16.00
órától Közmeghallgatást tartott. A Képviselõ-testület valamennyi
tagja jelen volt, valamint 3 fõ hallgatóság.
Pólya Miklósné, a Csemõi Palotás Sportegyesület elnöke röviden
tájékoztatta a Képviselõ-testületet az egyesület mûködésérõl, a
szakosztályok eredményeirõl. Köszönetét fejezi ki az önkormányzat
által biztosított anyagi támogatásért. Felajánlotta a jövõ évi
nemzetközi virágosítási versenyre való felkészüléshez az egyesület
támogatását.
Arató Istvánné, a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola
igazgatója köszönetét fejezte ki a Képviselõ-testületnek az
iskolában az idei évben végrehajtott két nagy fejlesztési projekt
megvalósításáért.
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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

2019 . j an uár  2 2. ,  kedd,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2019 . j an uár 2 3. ,  szerda,
15.00-16.00 óra között a Határ
büfénél

2019 . január 24 . ,  csütör tök,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

KÖSZÖNET a szilveszteri mulatság sikeréért

 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

Regisztrált csemõi
munkanélküliek - FIGYELEM!

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzata az idei évben is pályázott közfoglalkoztatási
programokra. Ezek keretében biztosítja a lehetõséget arra, hogy a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõk a hosszú távú munkavégzést  biztosítson.

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

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

Közmunka lehetõségét kínáljuk!

Szeretnék köszönetet  mondani
azoknak, akik akár munkájukkal, akár
anyagi  vagy tárgyi  eszközökkel
hozzájárul tak a  sz i lveszter i
rendezvény sikeréhez!

Köszönöm a Képviselõ-testület
támogatását!
A sátor berendezését és a környezet

rendbetételét a Hivatal munkatársainak, Radics Ambrusnak, Radics
Zoltánnak kell megköszönnöm.
Köszönöm Márton Balázsnak az ingyenes buszjáratokat, a vendégek
szállítását.
A sátor melegérõl Sáfár József, a fûtõtestek tankolásáról id. Varga
István gondoskodott.
A folyamatos muzsikáért Nagy Csabát , i f j .  Tokaji  Andrást ,  a
Fourtissimo zenekart illeti köszönet.

ÉS VÉGÜL, DE NEM UTOLSÓ SORBAN KÖSZÖNÖM AZOKNAK A
VENDÉGEKNEK A JELENLÉTÉT, AKIKKEL EGYÜTT

ÜNNEPELHETTÜNK!

Köszönetet mondok mindazoknak, akik drága feleségem
KELEMENNÉ PÁKOZDI IBOLYA temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.
Külön köszönetet mondok polgármester úrnak és a
kollégáinak, akik tisztelték és szeretették Őt!

Dr. Lakos Roland
   polgármester

                                                       Kelemen Imre
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PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

INGYENES
TANÁCSADÁST

 tart a Csemõben bejegyzett
vállalkozások, civil szervezetek,

egyesületek, intézmények és
magánszemélyek számára.

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

(06-70) 526-9878

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

Bejelentkezés telefonon:

 www.csemo.hu
 www.facebook.com/csemo.hu

RENDÕRSÉGI
FOGADÓÓRÁK

Dr. Lakos Roland
polgármester

A felújított zöldhalmi rendelõ
épületében külön bejárattal
kialakításra került egy rendõrségi
körzeti megbízotti iroda, ahol
novembertõl rendszeresen fogadó-
órát tartanak a körzeti megbízottak.

Rendõrségi  fogadóóra a
Községháza emeletén:
minden hónap ELSÕ
PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.

Rendõrségi fogadóóra
Zöldhalomban:
minden hónap HARMADIK
PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.

A CSEMÕI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG 2018-BAN IS
MEGHIRDETTE

ADVENTI ALKOTÓPÁLYÁZATÁT.

Alkotópályázat

A kiírásra 61 alkotás érkezett 3 korcsoportban, melyek közül a december
15-ei karácsonyváró koncert közönségének szavazatai alapján  választódott
ki a három gyõztes.
Óvodás korcsoportban Kemenczei Bálint (Csemõi Nefelejcs Óvoda
Napraforgó csoport)
Alsó tagozatos korcsoportban Kovács Krisztina  (Csemõi Ladányi
Mihály Általános Iskola 3. b)
Felsõ tagozatos korcsoportban Botló Zsolt (Csemõi Ladányi Mihály
Általános Iskola 6. b).

Gratulálunk a gyõzteseknek, és mindenkinek köszönjük az alkotómunkáját!

Karácsonyi ünnepség
a hittanos gyermekek mûsorával

A református templomban, a hittan órákra járó gyermekek, énekekkel,
versekkel tették ünnepélyesebbé a karácsonyt, Jézus Krisztus
születésének örömnapját. Ócsai Tibor lelkészünk és Petró Mihályné
hittantanár - segítségével készültek fel az óvodások, iskolások.
Templomunk kicsinek bizonyult, pótszékeket is kellett beállítani, hogy
mindenki elférjen.
Szeretetvendégséggel folytatódott az alkalom, ahol a gyülekezet asszony
tagjai által sütött, finomabbnál finomabb, süteményekkel kínáltuk a
résztvevõket.
Ajándékcsomaggal kedveskedtünk minden gyereknek, aki ezen az
Istentiszteleten részt vett.
Szép, meghitt, emlékezetes alkalom volt ez a gyermekeknek, és a
gyülekezet felnõtt tagjainak is.

Isvánfi Károly



9XXIX. évfolyam 1. szám www.csemo.hu              2019.  január

9

9

Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

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 NYITVATARTÁSA:

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

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

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 !

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

tartási idejében válogasson kedvére
adományba kapott könyveinkbõl!

Ha a csemõi könyvtárban nem találja,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL

(akár díjmentesen is) kikölcsönözheti
helyben a keresett könyvet.

HIRDESSEN A
CSEMŐI HÍRMONDÓBAN!

hirdetésfelvétel
a Községi Könyvtárban!

(06-70) 360-8034
csemoikonyvtar       indamail.hu@

lapzárta:
minden hónap 1-jén!

2019-ben is számos új könyvvel,
újsággal, folyóirattal várom Önöket.

Ne felejtsék:
január 25-én, a hónap utolsó

péntekén
13 - tól 21 óráig tart nyitva a

könyvtár.

Nagyszerû  lehetõség
Ercsei Lenke naív szobrászmûvész

kiállításának megtekintésére.

Boldog, sikerekben gazdag új évet
kívánok

régi és új olvasóimnak!

Vas Tiborné
közösségi színtérvezetõ

Tisztelt Könyvtárlátogató!
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

ADVENT AZ ISKOLÁBAN

Mikulás

Minden szülõ és gyermek tudja, hogy az iskola nem csupán a tanulás
színtere, hanem sok-sok programmal igyekszünk változatosabbá tenni a
hétköznapokat intézményünkben.
Az adventi várakozás hálás idõszak, hiszen a legszebb ünnepet elõzi
meg - amire mindig szívesen készülünk - a karácsonyt.
Az idei advent is változatos programokkal teli idõszak volt alsó- és felsõ
tagozaton egyaránt.

Luca-nap
A Csengõszó program elsõ eseménye a Luca-
napi népszokásokkal kapcsolatos sportos,
játékos feladatok megoldása. December 10-én
délelõtt nagy lelkesedéssel vártuk a nagycso-
portos ovisokat erre a játékos órára. Egy
fogójátékkal indítottuk a foglalkozást bemele-
gítésként.
Ezt követõen mozgásos feladatok következtek,
melyek egy-egy Luca napi népszokáshoz
kapcsolódtak. Söprûvel riasztottuk a boszor-
kányokat, illetve a Luca székrõl figyeltük, hogy
jönnek-e?
Bõséges tojásmennyiség biztosítása érdekében
a fészkeket megbabonáztuk, s hogy az
asszonyok munkába ne fogjanak eldugtuk az
összes fonalat. Idõjóslást is végeztünk az
elkövetkezendõ évre hagyma felhasz-
nálásával. A csapatok lelkesen végezték a fela-
datokat. A következõ hónapokban még négy
alkalommal találkozunk. Szeptemberben pedig
szeretettel várjuk a leendõ elsõsöket!

Hagyományaink közé tartozik,
hogy Mikulás napján a felsõ

tagozatosok egy mûsorral kedveskednek az
alsó tagozatos társaiknak. Idén az 5. b
osz t á l yo sok adt ák e lõ „A Mikulás
kesztyûje”címû jelenetet . A szereplõk
lelkiismeretesen, szabadidejüket feláldozva ké-
szültek az elõadásra, így hatásosan tudták
elõadni a történetet, ami nagy sikert aratott
az alsósok körében.

 www.iskola.csemo.eu

Az intézményünkben immáron hagyománnyá
nõtte ki magát a Mikulás futás. Idén 1. – 8.
évfolyamig tanulóinknak egy nagy kört
kellett futni az iskola körül. Diákjaink az
iskola futópálya melletti sárga kaputól
rajtoltak, s az udvaron és a játszótéren
keresztül, az iskola tornatermét megkerülve
értek vissza a kiindulópontba. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat. Természetesen
az osztályok jutalomban részesültek a
teljesített kör végeztével. A következõ
tanévben ismét megrendezésre kerül ez a
sportos rendezvény iskolánkban.

MIKULÁS futás

Ilyésné Bodor Erzsébet és  Szabó Éva

   Sárik Viktor
testnevelõ tanár

                   tanítók
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Kopáné Major Marianna
tanító

           Monori Adrienn Karácsonyi müsor

Kopáné Major Marianna - tanító

SÜTI VÁSÁR

Az alsó tagozatosok ebben a tanévben is az adventi
készülõdés keretében süteményvásárt tartottak. Az
árusításra a szünet elõtti héten került sor, az elsõ
és második szünetben zajlott a vásár. Minden nap
más-más évfolyam következett. A tanító nénik, az
anyukák, a gyerekek lelkesen készültek az
eseményre. Szerveztek, sütöttek, árultak.
De a leglelkesebbek a vevõk voltak: a gyerekek, akik
egész héten süteményt ehettek reggeli és ebéd
között is. Volt ott kókuszgolyó, linzerkarika, Shrek-
szelet, tiramisu, sportszelet, diósbejgli és muffin is.
Köszönjük a felajánlásokat minden köz-
remûködõnek!

Zenei
bemutatók
Az adventben a zene
is fõszereplõ. A

Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanulói ismét ünnepi koncerttel
örvendeztettek meg bennünket, szívet, s lelket
melengetõ kis mûsorukkal emelték az ünnepre

készülõk hangulatát.

Az iskolai adventet – és egyben a naptári évet – lezáró utolsó esemény
a közös karácsonyi ünnepség. A fenyõfát Mucsányiné Móni ajánlotta fel,
melyet díszeinkkel gyönyörûvé varázsoltunk, s alákerülhettek az
ajándékok, melyeknek vásárlását az Iskolai Szülõi Szervezet és az iskola
alapítványa finanszírozta.
Hagyománnyá vált,  hogy karácsonyi mûsorral  a 4.  osztályosok
örvendeztetik meg az iskola dolgozóit, tanulóit. Az idén Betlehemes
játékkal készültek, amit a próbák idején és az elõadás alatt egyaránt
nagyon élveztek a szereplõ diákok és a pedagógusok egyaránt.
Felkészítõk a negyedik osztályos tanítók: Nagy Mária és Baráth Bence
voltak.
Az ünnepséget az ajándékok átadása zárta, majd mindenki számára
megkezdõdhetett a várva várt téli vakáció.
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Kalmár Tiborné
                                                                         pedagógus

Ezúton is értesítjük a Tisztelt Szülõket, az étkezési
térítési díjak befizetése a Polgármesteri Hivatal
titkárságán lehetséges, az alábbi idõpontokban.

minden héten kedden: 8-12 óra között,
minden héten csütörtökön: 13-16 óra között.

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

Étkezési térítési díjak
befizetése 2019-ben

SOK SÜTI SOKRA MEGY!TANTESTÜLETI
SPORTNAP

2018. december 15-én került megrendezésre
a tantestület második sportnapja. A
rendezvény a Living Sport Egyesület
Tollaslabda csarnokában kapott helyet.
Célunk az volt, hogy a folyamatos munka
mellett egy kicsit együtt legyünk és a
mindennapi stresszt levezessük egy kis
mozgással.
Ezúton szeretném megköszönni Arató
Istvánné intézményvezetõ asszonynak, és
minden kedves kol légának, hogy
hozzájárultak a nap sikeréhez.

Kovács Krisztina
 testnevelõ tanár

Felsõ tagozatos tanulóinknak érzékenyítési
foglalkozást szerveztünk Monori Adrienn
és Kovács Krisztina kolléganõmmel. Ezzel
a programmal az a célunk, hogy a gyerekek
betekintést nyerjenek a fogyatékkal élõk
mindennapjaiba.
Csoportmunkában ismerkedhettek meg
tanulóink a Braille-írással, és annak
bonyolultságával. Ezután gyakorlati
feladatok következtek, ahol megtapasz-
talhatták, hogy milyen nehéz-ségekkel
kerül szembe egy látássérült, kipró-
bálhatták a fehér bottal közlekedést, játsz-
hattak csörgõlabdával, kirakóval. Ezen
kívül sok olyan dologgal ismerkedhettek
meg, amik a látássérültek életét meg-
könnyítik.

A gyerekek jól érezték magukat, másnap
társaiknak is meséltek az együtt töltött
délutánról.
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Mészáros Róbert
tanító

TÁNC

Bezzeg Cintia (8.c.)

 +36 1 268 0820
info@hangszerplaza.hu

 1072 Budapest, Rákóczi út 30. fszt. 4.

EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!
HIRDESSEN A CSEMŐI HÍRMONDÓBAN!

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

Bozsik Program

A Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskolában
hagyománnyá vált a társas tánc tanulása. Évek
óta több diák keringõzik a Szülõk Bálján, ezzel
is emelve az est fényét.
Tanárunk, Jándi István Szolnokról a Laurus
Alapfokú Mûvészeti Iskolából jár át minden
héten, hogy velünk tudjon foglalkozni. Nem csak
a Szülõk báljára készülünk, hanem az iskolai
Gálára is. Ezért is okozott nagy örömet az,
hogy meghívást kaptunk december 8-ára a
Tápiószõlõsön megrendezett Adventi Esték címû
elõadásra, ahol keringõvel léptünk fel
táncostársaimmal. A produkciónk nagy sikert
aratott, vastapssal értékelték a nézõk táncunkat.
Résztvevõk: Jándi István tanár úr, Ambrózi
Krisztina (8.c), Bezzeg Cintia (8.c), Hluszkó Kristóf
(8.c)

Köszönjük István bácsinak, hogy hétrõl-hétre
fáradhatatlanul dolgozik értünk!

Intézményünkben a „ Dobd a kosárba ” program mellett
ismét elérhetõ a „Bozsik” program, melynek keretében
1. – 8. évfolyamig a labdarúgásba le nem igazolt diákok
mérettethetik meg focitudásukat a többi környékbeli
iskola diákjaival. 2018.12.10, 2018.12.11, 2018.12.17- én
különbözõ korcsoportos diákokkal vettünk részt az
idei év „Bozsik” labdarúgó programján, ahol a gyerekek
nagyon jól érezték magukat.
A program keretén belül iskolánk tornatermében 2018.
12. 13-án óvodások és 1.-2. évfolyamos diákok vegyesen
élvezhették a labdarúgással kapcsolatos sor- és
váltóverseny feladatait. Természetesen a feladatok után
vegyes csapatokkal két félpályán focijátékkal
koronáztuk meg a napot.
A diákok minden rendezvény alkalmával édességet,
valamint rostos innivalót kaptak ajándékba. A
gyerekek már most alig várják a következõ alkalmat,
hogy újra önfeledten élvezhessék a labdarúgással
kapcsolatos játékos feladatokat és focimeccseket.

Sárik Viktor
testnevelõ
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Figyelmükbe ajánljuk tavaszi bérletakciónkat.

www.korosikultura.hu

Bérletajánló

Az önfeledt szórakozás tavasszal is garantált lesz a
kulturális központban!

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Mûsorkínálatban a legkisebbek (Aprótalp bérlet)
a fiatalok (Ifjúsági bérlet) és felnõttek számára

külön-külön állítottunk össze az elõadás-
ajánlatokat. Részletek a plakátokon.

A bérletek árusítása megkezdõdött.
Egyéb információ az info@korosikultura.hu

e-mail címen kérhetõ.
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A XII. SÜTI-buliról

Lendérné Godó Márta

(06-70) 360-8034
csemoikonyvtar       indamail.hu@

EZ AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK HELYE! hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

a kuratórium elnöke

Egy jó célért adakoztak ismét
a csemõiek 2018. december 2-
án a XII. Süti-bulin. A
rendezvényre nagyon sokan
látogattak el, ahol sütemé-
nyeket és tortákat adomá-
nyoztak a felajánló, segítõ

szándékú emberek. Színes, illatos, ünnepi vásári forgatag jellemezte advent 1. vasárnapját
a Polgármesteri Hivatalban. Büszkék vagyunk azokra, akik a nagyon finom sütiket,
tortákat és a csodaszép karácsonyi ajándékokat szívvel-lélekkel elkészítették. Mikulás
sapkás, téli hangulatú üvegekbe gyûjtöttük adományaikat. Jótékonyságuknak és
szeretetüknek köszönhetjük, hogy megint egy sikeres bevételrõl számolhatunk be.
A rendezvény bevételét a Gyermekünkért Alapítvány kapta meg. Az Alapítvány a csemõi
óvodás gyermekek életét teszi még könnyebbé és boldogabbá. Az eddigiekhez híven
most is a kicsiknek hasznos eszközöket vásárolunk, hangulatos programjaikhoz járulunk
hozzá, egészséges életmódjuk kialakításában segítünk.
A csodálatos készülõdés és izgatott várakozás után a vendégeknek a gyermekek és az
óvó nénik egy meghitt mûsorral kedveskedtek. A közös éneklés után a Margaréta
csoportos gyermekek táncoltak, mindezzel már karácsonyi hangulatot, pillanatokat idézve.
Mindannyian jól éreztük magunkat, hiszen a felnõtteket teával, forralt borral kínáltuk,
minõségi, kézmûves portékákat vásárolhattak és finomabbnál finomabb süteményekbõl
választhattak.  A gyermekeket pedig a kézmûves foglalkozások szórakoztatták.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak az embereknek, akik bármilyen felajánlásukkal
támogatták a rendezvényt. /A támogatók nevei megtekinthetõek az óvoda honlapján./
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TISZTELT ÁLLATTARTÓK!

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.

kan: 10000 Ft
nõstény macska: 10000 Ft
kandúr macska   6000 Ft.

*  *  *
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!

Dr. Kárpáti László állatorvos
  Eb óvó állatorvosi rendelõ

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

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.

*  *  *

ÉDES CSEMÕ,
MetLife sakkfesztivál

  Pólya Miklósné
                a Sportegyesület elnöke

December másodikán rendeztük az év legnagyobb
sakkversenyét, amely hatalmas siker volt.

Ezúttal is volt rengeteg süti, aminek a gyerekek nagyon
örültek. Több mint hetven versenyzõ jött el, mindenki
nagy élményekkel térhetett haza.

A csemõiek eredményei: Arany érem és kupa: Sáfár
Adrienn 8/b,  Szanda Dávid 6/a.
Aranyérmesek:Végh Péter 6/a, Hörömpõ László 8/
a, Dezsõ Noémi 4/b, Kormos Ákos 4/a, Mótyán
Petra 3/a, Horváth János 3/a, Petrovics Zsombor
2/a, Horváth Zoltán 1/b.
Ezüstérmesek: Dudás Krisztina 8/b, Makai Milán
4/b, Kovács Botond 4/b, Fokti Kitti 3/b.
Bronzérmesek: Petrovics Melitta 4/a, Cseh Róbert
3/b, Polyák Marcell 3/b, Kun Nóra 3/b.

A vándor kupát a legtöbb pontot gyûjtõ iskola, elsõ
ízben a Ladányi Mihály Általános Iskola nyerte el.

Támogatóink: Csemõi Palotás SE, Csemõi Ladányi Mihály
Általános Iskola, MetLife Biztosító Cegléd, Meskó Ecser
Mónika, Károlyi Mihályné, Kecskésné Sáfár Mária, Veres
Tamás, Revuczky Gyula, Bretus Sándorné, Pelényi
Jánosné, Varga Istvánné, Erdélyi-Király Hajnalka, Tûri
Enikõ, Pólya Miklósné, Vesetáné Rétfalvi Adrienn és Kiss
Ferenc.
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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

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

(06-70) 770-6443

részletek és a helyszínek
e  lapszám 13. oldalán olvashatóak.

INGYENES INTERNET
a település több pontján

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

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.

Köszönetny i lvání tás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága szeret tünk,

ID. SZÉKELY ISTVÁN GYULA
temetésén meg jelentek és fá jdalmunk-
ban osz toztak.
Külön köszönet  i l l et i  dr . Fekete  László
háziorvost  több évti zedes odaadó mun-
ká jáér t,  Farkas József  urat a kegy el et -
te l jes  búcsúztatóért , valamint  a Tankó-
Walter  és Társa Kegy el et i  Kf t.  munka-
tá rsa i t .

A gyás zol ó  cs alád

 ÖKÖLVÍVÁS
2019-ben is íjászati lehetõség minden
kedves érdeklõdõnek vasárnaponként

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

Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését!

 Csemõi Palotás SE
TURUL ÍJÁSZ

SZAKOSZTÁLY

Gyakorlásra biztosítottak a
feltételek (a csapat

rendelkezik az íjászat
gyakorlásához íjakkal és

vesszõkkel).

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

Csemõben keresek kiadó házat két fõ részére, februári költözéssel.
Megbízhatóak vagyunk, fix munkahellyel rendelkezünk!

KAUCIÓ NEM AKADÁLY!
Strázsi Zsuzsanna    (06-30) 776-4911

Érdeklõdni:
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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
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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.

Minden Kedves
Vásárlómnak

eredményekben gazdag
boldog új évet

kívánok!
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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 fák
gallyazása, kivágása.

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

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

Pánczél Mihály
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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


