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XXIX. évfolyam 3. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2019. március

Csemõ Község Önkormányzata és a Csemõi
Ladányi Mihály Általános Iskola nevében

meghívjuk Önt és családját

2019. március 15–én
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezendõ ünnepségre.

Éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!

                                                   9:30  Az Aranypáva díjas  Csemõi Gyöngyvirág
                                           Népdalkör mûsora a Hétvezér téren

                          9:45  Zászlós felvonulás a Petõfi szoborhoz

                 10:00  Himnusz
  Kozma Zsuzsanna: Március 15. – elõadja Tóth Kata Krisztina

         Ünnepi beszédet mond: Bögös István alpolgármester
      Kristófné Vidók Margit: Március 15. – elõadja Varga Ádám
   Koszorúzás
Szózat

          Kísérõ ünnepi programok 2019. március 14-én:
Délelõtt:A Nefelejcs óvodások nemzeti színû zászlókat tûznek a Petõfi
szobor köré

9:00 Rendhagyó történelemóra – 7 - 8. osztályosok számára
       elõadó: Reznák Erzsébet történész, a ceglédi
                  Kosssuth Múzeum igazgatója
       helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme

14:00 PILVAX történelmi játszóház
         Arató Zsófia szervezésében
helyszín: a Csemõi Ladányi Mihály
         Általános Iskola tornaterme

Ünnepeljünk együtt!
Szeretettel várjuk!

Az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében
a nemzetközi zsûri CSEMÕI látogatásának idõpontja:

2019. július 3., szerda
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A külterületi közvilágítás-
fejlesztésrõl

BÖLCSÕDE PÁLYÁZAT

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzata jelen önkormányzati
ciklusban kiemelt feladatának tekintette és tekinti a
külterületi közvilágítás fejlesztését. Erre külön
költségvetési keretet (5 millió forint /év) különített el.

Az önkormányzat - Fehér Géza segítségével, akinek
ezúton is köszönöm a munkáját - összeállította és 3
ütemre csoportosította azokat a helyszíneket, amelyekre
aztán a Szolgáltatótól ajánlatot kértünk tervezésre és
kivitelezésre.

Az elsõ ütemben 42+8 lámpatest kihelyezése 2016-ban
és 2017-ben megtörtént. A második ütemben összesen
28 lámpatest tervezése és felszerelésére adtunk
megbízást még 2017. márciusában.

A Hosszú-homok buszmeg-
állónál és a Fõ út – 4. dûlõnél
már mûködik a lámpatest. A
Fenyvesi dûlõ, Tõzeg dûlõ
buszmegállónál, a Balla
dûlõben, sertéstelepi busz-
megállóban és a Vasút
dûlõben a volt pálinkafõ-
zõnél a világításnak a
vezeték már kiépítésre
került – a lámpatest és a
mérõberendezés felszere-

lését az idei év tavaszára ígérték a szakemberek. A III.
ütemre leadott ajánlatkérõ megkeresésünkre hónapok
óta válasz sem érkezett.

Minden szándékunk és igyekezetünk ellenére azt látjuk,
hogy lassú a folyamat. Ezen gyorsítani úgy sem tudunk,
hogy külsõs vállalkozót keresünk, mert az összes
szakmai feladatra (árajánlat, szerzõdéskötés, tervezés,
kivitelezés) csak és kizárólag a szolgáltatónak (Nemzeti
Közmûvek) kell és lehet megbízást adni!
Várnunk kell…

Annak érdekében, hogy ebben a ciklusban el tudjuk érni
a 150 új fényforrás felszerelését alternatív megoldásként
rendeltünk 80 db napelemes lámpatestet, amelyet még
az idei tavaszon szeretnénk kihelyezni. Kértük a
szolgáltatót, hogy engedélyezze a közvilágítási
oszlopokon való elhelyezést – de elutasító választ
kaptunk… Rendeltünk így 80 szál fém zártszelvényt,
melyekbõl tartószerkezetet készítünk és még a második
negyedévben kihelyezzük a külterületen.

PM Bölcsõdei fejlesztési program keretén belül 2019.
február 14-én rögzítettük és benyújtottuk a MINI BÖLCSÕDE
KIALAKÍTÁSA címû pályázatunkat. 

A projekt célja
A projektünk legfontosabb célja a mini bölcsõde önálló,
elkülönült épületben és helyszínen történõ mûködtetése, a
kisgyermekes családok életének megkönnyítése, a szülök
munkavállalásának elõsegítése.

A projekt szakmai-mûszaki tartalma
A mini bölcsõde végleges helyszíne az önkormányzat
tulajdonában lévõ (Piac utca 633/1 hrsz. alatti) ingatlan,
ahol egy funkcióját veszített, használaton kívüli épület és
nagy udvar található.
Az épületet teljesen felújítjuk, a mini bölcsõde mûködéséhez
szükséges helyiségekkel bõvítjük. Az új mini bölcsõde
hasznos területe 167 m2 lesz. Kialakításra kerülnek a
gépjármû parkolók, rendezzük az udvart, a kertet és a
kerítést.

A projekt tervezett költségei és forrásai
Az új mini bölcsõde kialakítása projekt bruttó összköltsége: 
63.517.195 Ft
A kivitelezés tervezett bruttó költsége: 55.581.295 Ft
Az igényelt támogatás összege:            50.000.000 Ft
A biztosítandó saját forrás összege:      13.517.195 Ft

A projekt elõkészítettsége
Az érintett ingatlan tulajdoni viszonyai rendezettek.
A kivitelezéshez szükséges engedélyes tervek
elkészültek, jogerõs építési engedéllyel rendelkezünk.
A tervezett eszközbeszerzés listáját összeállítottuk, a
pályázathoz benyújtottuk.

A projektet támogató döntés esetén a projekt elõkészítése
folytatható a kiviteli tervek elkészítésével, majd a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával befejezhetõ.
A megvalósítás eredményes közbeszerzési eljárást
követõen azonnal indítható.

BENYÚJTVA!

Dr. Lakos Roland
   polgármester
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MEGHÍVÓ
lakossági fórumra

Dr. Lakos Roland
polgármester

F O L Y T A T J U K !!!

Dr. Lakos Roland                Czinege József
polgármester                        vállalkozó

CSEMÕ ÚJ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

ESZKÖZEINEK PARTNERSÉGI
VÉLEMÉNYEZÉSE

A Csemõ teljes közigazgatási területére készülõ
településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv
és helyi építési szabályzat partnerségi (lakossági)
véleményezése március hónapban megkezdõdik.

A településszerkezeti terv határozza meg az egyes
területek felhasználásának módját (pl. lakó- gazdasági-
vagy mezõgazdasági terület). A településszerkezeti terv
felnagyítható módon megtekinthetõ Csemõ honlapján:

www.csemo.hu/?t=telepules/telepulesszerkezet

Bár a munka a 2006-ban elfogadott szakmai anyagok
felülvizsgálatának indult, a szerkezeti terv és a helyi
építési szabályzat tervezete is teljes átdolgozásra került.
2019. február 18-án lakossági fórumot tartottunk a
dokumentumok bemutatására – rendkívül csekély
érdeklõdéssel.

Ezúton kínáljuk annak lehetõségét, hogy akinek
kérdése van azzal kapcsolatban, hogy az
ingatlanára milyen lehetõségeket tartalmaz a
tervezet, 2019. március 31-én 24.00 óráig kérdést
tehet fel a polgarmester@csemo.hu e-mail címre,
melyre 15 napon belül választ kap.

Ha e-mailt ír, kérjük a saját adatait (név, lakcím,
telefonszám, e-mail cím), az ingatlan pontos címét és
helyrajzi számát, továbbá azt, hogy mire kíváncsi az
ingatlan kapcsán - megírni szíveskedjen. Kérelmét
természetesen beadhatja írásban is a Polgármesteri
Hivatalba is március 31-ig.

Vélemény, javaslat a honlapon megtalálható teljes
dokumentumhoz írásban adható az ott megadott
határidõig, azokra a véleményezési idõszak lezárását
követõen készülnek el a válaszok, melyeket a képviselõ-
testület fog jóváhagyni.
Kérjük, használja ki a lehetõséget!

A Csemõ Község Önkormányzata által elnyert a ”CSEMÕ NÉGY
KÜLTERÜLETI FÖLDÚTJÁNAK MECHANIKAI
STABILIZÁCIÓJA” projekt kivitelezését a vállalkozó 2019.
február 18-án megkezdte, és a következõkrõl tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot/Érintetteket.

A kivitelezés tervezett üteme a következõ:

 - Jáger út teljes hosszában a 8. dûlõtõl kifelé a Mizsei út
irányába haladva, teljes hosszon az aszfalt úttól megállva
(védõtáv) mintegy 25-30 méterre. A kiválasztott technológiai
folyamat miatt a kivitelezés alatt a Jáger út használata
korlátozott, kérem az ott közlekedõk fokozott figyelmét a
kivitelezés idõtartama alatt. A Jáger út tervezett kivitelezési
ideje 4-4,5 hetet vesz igénybe.

- A következõ ütem a Boján dûlõ, mintegy 660 méteres
szakaszát tervezzük elvégezni (a Koncz dûlõtõl a Lakos dûlõig),
számításaink szerint a kivitelezés tervezett ideje 3-3,5 hét.  
- Harmadik ütemben a Gyüge dûlõ következik,  
- zárásként, negyedik ütemben pedig a Monori
dûlõ kivitelezését tervezzük!

 
Az útalaphoz szükséges alapanyagot a Monori
dûlõ elején depózzuk, ahonnan a teljes
kivitelezés ideje alatt hordjuk el és töltjük is
újra, mert a most látható útalap kb. az egyötöde
a szükséges mennyiségnek. 
  
A folyamatos és zökkenõmentes

kivitelezés érdekében folyamatosan fogjuk tájékoztatni az
érintett útszakaszok Lakosságát az ingatlanjaik zavartalan
megközelítése érdekében.
 
Kérek minden érintett ingatlantulajdonost, lakót, arra
közlekedõt, hogy az esetleges forgalomkorlátozásokból eredõ
kellemetlenségeket, akadályokat türelemmel kezeljék, minden
tõlünk telhetõt megteszünk azért, hogy a lehetõ legkisebb
mértékben korlátozzunk bárkit is a szabad bejárásában, csak
és kizárólag olyan mértékig, amit a kivitelezési technológia
megkíván. 
Köszönjük az együttmûködésüket, az utak Önökért épülnek
és a jövõbeni közlekedésüket hivatottak megkönnyíteni.
 

KÜLTERÜLETI
DÛLÕÚT-FEJLESZTÉS
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   CSEMÕ KÖZSÉG
   ÖNKORMÁNYZATA

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

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
hétfõtõl csütörtökig:

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

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA:
hétfõ: 9-11 óráig

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

TANYAGONDNOKSÁG:
Turcsán Isván:

(06- 30) 459-6443
Nagy László:

(06- 70) 360-7896
Szûcs Ferenc:

(06- 70) 360-7840
Oláh Attila:

(06- 70) 619- 5403

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Fogadóórák:

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

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

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

(éjjel-nappal hívható): 107

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
Csemõi Ki rendel tsége

a Csemõi Polgármesteri Hivatal épületében

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

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
O KMÁNYIRODA

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

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

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

Ülésezett
a Képviselõ-testület

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

Nagy Erika
aljegyzõ

Munkaterv szerint a Képviselõ-testület következõ ülését
2019. március harmadik keddjén tartja.

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

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2019.
február 26-án tartotta munkaterv szerinti testületi ülését a
Községháza civiltermében.

Dr. Lakos Roland polgármester röviden tájékoztatta a képviselõket
a januári ülés óta eltelt idõszak eseményeirõl.
Elfogadta a Képviselõ-testület az Önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendeletét, bevételi és kiadási oldalán 585.111.264
Ft-os fõösszeggel.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete a
tervezés alapvetõ kritériumainak betartásával – miszerint
mûködési hiány nem tervezhetõ, továbbá az önkéntes feladatok
felvállalása nem veszélyeztetheti a kötelezõen ellátandó
feladatokat - a változó jogszabályi környezetnek megfelelõen, és
az intézményhálózat feladatainak ellátásához szükséges fedezet
biztosításával készült. A költségvetési rendelet-tervezetet vala-
mennyi bizottság tárgyalta a testületi ülés elõtt.

2019-ben is önkormányzatunk gazdálkodását a következõ
célkitûzések határozzák meg, összhangban a 2014-2019. idõszakra
vonatkozó Gazdasági Programmal: az intézményhálózat, a
településüzemeltetés mûködõképességének megtartása, Csemõ
további fejlõdését elõsegítõ fejlesztések elõkészítése, illetve a
megkezdett beruházások folytatása, befejezése.
Fenntartva és megismételve az idei évi költségvetési koncepcióban
elfogadottakat megerõsítem, hogy a gazdasági helyzetünk stabil,
ami lehetõvé teszi azt, hogy saját erõbõl is gondolkodhassunk
fejlesztésekben.

Módosult és új szövegezéssel került elfogadásra a mini bölcsõdei
ellátásról és a fizetendõ gondozási személyi térítési és étkezési
térítési díjról szóló helyi rendelet.

Döntött a Képviselõ-testület a csemõi ÖKO-Centrum udvari építési
munkáira beérkezett ajánlatokról. A kivitelezési munkákra a
Pannon Park Forest Kft-vel köt vállalkozási szerzõdést, melynek
aláírására felhatalmazta a polgármestert.
A Képviselõ-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással
hozta.
Az Egyebek napirendi pontban dr. Lakos Roland polgármester
részletes tájékoztatást adott a nemzetközi virágosítási versenyre
való felkészülés aktuális feladatairól
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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 . március  13 . ,  szerda,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2019 . március  2 0.,  szerda,
15.00-16.00 óra között a Határ
büfénél

2019 . március  2 7. ,  szerda,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

 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

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

„MEGÉRI TANULNI”
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdetett a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskolában tanulói
jogviszonyban álló tanulóknak, illetve a Csemõben élõ középiskolásoknak.

A jól tanuló diákok legjobbjai 5 hónapra nyertek pénzbeli támogatást:
az általános iskolások 5.000.-Ft/hó/fõ,

a középiskolások 10.000.-Ft/hó/fõ összegben.

EREDMÉNYHIRDETÉS
Az általános iskolások esetében a pályázat elnyerésének feltételrendszerét az iskola
pedagógusai állították össze: az alsó tagozatnál elvárás a kitûnõ bizonyítvány, példás
magatartás, szorgalom. A felsõ tagozatnál a 4,5-es tanulmányi átlag vagy jelentõs
javulás a tanulásban, illetve jó, vagy példás magatartás és szorgalom. Minden osztályból
az osztályfõnökök javaslata alapján az iskola vezetése döntött, a tanulmányi ösztöndíjat
kapott tanulókról:
Bíró Jázmin Csenge, Nagy Rea Ágota, Pankotai Nóra, Csipkó Míra, Tóth Balázs,
Molnár Dávid, Gál Barnabás, Tóth Kata Krisztina, Hantházi Vivien, Kövesdi
Vanessza, Strázsi Ferenc Csaba, Németh Angéla, Sáfár Adrienn Viktória, Szunyog
Noémi Tamara, Strázsi Bendegúz, Bezzeg Cintia, Kiss Henrietta. 

A középiskolások esetében kizárólag a jobb tanulmányi eredmény adta a rangsort.
Összesen 17  jelentkezés érkezett és örömmel jelenthetem, hogy a díjazott 9+1 fõ  elsõ
féléves átlagai 4,625 felettiek voltak. A tanulmányi ösztöndíjat nyert diákok (a felsorolás
egyben sorrend is):
a gimnazista jelentkezõk közül:  Rajta Adolf (színötös bizonyítvánnyal), Tóth Lili,
Nagygyõr Anna, Józsa Csaba, a szakiskolákban tanulók közül:  Fehér Zoltán, Horváth
Dominika, Varga Petra, Csiló Alexandra, Rajta Zoltán, Vámos Petra. 

Mindenkinek köszönjük a jelentkezését,
A DÍJAZOTTAKNAK GRATULÁLUNK!

Figyelem!
A nyáron újabb pályázati forduló következik a 2018/19-es tanév második

félévi eredményei alapján, hogy továbbra is MEGÉRJE TANULNI!

NÕNAPRA, szeretettel...
“Két okból szoktuk bámulni a csillagot, mert
ragyog és mert kifürkészhetetlen. Közvetlen
közelünkben azonban van egy sokkal
elbûvölõbb és sokkal mélységesebb titok:
a nõ.”
                                             Victor Hugo

Nõnap alkalmából sok szeretettel
köszöntöm Csemõ hölgyeit!

Dr.  Lakos Roland
polgármester
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“Fázol? Várj, betakarlak az éggel...”

Dobóczi Anikó védõnõ

Ulmer Izabella Patricía és
Berczi Dániel:
Benedek 2019.02.14.
Ceglédi u.

Zsikla Melinda és Fábián Csaba:
Kristóf Kende 2019.02.21.
Mikebudai u.

2019. február

SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Rendõrségi fogadóóra a
Községháza emeletén:

minden hónap ELSÕ PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

RENDÕRSÉGI
F O G A D Ó Ó R Á K

Dr. Lakos Roland
polgármester

Rendõrségi fogadóóra
Zöldhalomban: minden hónap

HARMADIK PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

INGYENES
TANÁCSADÁST

 tart a Csemõben bejegyzett
vállalkozások, civil szervezetek,

egyesületek, intézmények és
magánszemélyek számára.

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

(06-70) 526-9878

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

Bejelentkezés telefonon:

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a Sportcentrum TAVASZI nyitvatartási rendjérõl

A PÁLYÁK HASZNÁLATA INGYENES!

Dr. Lakos Roland

A mosdókat továbbra sem nyitjuk ki, ezt kérem, hogy mindenki vegye figyelembe,
mikor felkeresi a sportpályát!

KÉREK MINDENKIT
A NYITVATARTÁSI IDÕ BETARTÁSÁRA!

Bármilyen mértékû szándékos rongálás esetén, azonnali hatállyal bezájuk a
Sportcentrumot. Mindenkinek kellemes idõtöltést, hasznos testmozgást kívánok!

A nyitvatartás a nyári iskolai szünetig:
hétfõtõl-péntekig: 14 - 19 óra között,

szombaton-vasárnap: 10-19 óra között.

1. Szt. István út, központi buszmegálló
2. Sportcentrum
3. zöldhalmi orvosi rendelő
4. zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló
5. Vett út, 12. bolt

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

Válogatás a szerelmes lírából a magyar- és világirodalomban
kezdetektõl napjainkig címmel

Igazi irodalmi csemegékkel és ikonok zenei bejátszásával.
Idõpont: 2019. március 22. (péntek) 17óra 30 perc

Helyszín: Csemõ Könyvtár Kávézója (Csemõ, Petõfi Sándor u. 1.)

INGYENES RENDEZVÉNY
Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

A Csemõi Irodalmi Kör várja Önt felolvasó estjére!

   polgármester
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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

nyitvatartási idejében válogasson kedvére
adományba kapott könyveinkbõl!

Ha a csemõi könyvtárban nem találja,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL

(akár díjmentesen is) kikölcsönözheti
helyben a keresett könyvet.

„Élmény Suli”
Komplex Alapprogram a

könyvtárban

A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi
Színtér 2018 októberétõl csatlakozott a
Csemõi Ladányi Mihály Általános
Iskolában folyó, a SZÉCHENYI 2020 által
támogatott KOMPLEX ALAPPROGRAM
Mûvészet-alapú alprogramjához. Hetente
két délutáni alkalommal tematikus
foglalkozások várnak 20-20 harmadik,
illetve ötödik osztályos tanulót.

Vas Tiborné

2019. március 10-én, vasárnap
8 – 12 óráig

a zöldhalmi közösségi házban.
információ:

burescherika@gmail.com
vagy a 06-30-823-5999-es telefonon

GYERMEK- ÉS FELNÕTT
RUHADARABOK ÉS

TÁRGYAK CSERE-BERÉJE
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 KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL
CSEMÕBEN!

Fotó: Vas Tiborné és Juhász István

Február 15-17-ig több rendezvény
színesítette a község szabadidõs
programkínálatát.

 +36 1 268 0820
info@hangszerplaza.hu

 1072 Budapest, Rákóczi út 30. fszt. 4. EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!

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

hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi
Színtér szeretettel várja Önt és kedves
családját

a Költészet Napja
alkalmából

Csanád László (Csiga)
Tökéletesen felesleges…

címû verses énekkönyvének
bemutatójára

2019. április 13-án,
szombaton 17 órára.

Köszöntõt mond:
Bögös István alpolgármester

A költõvel beszélget, a könyvet
bemutatja: Dr. Koltói Ádám

Közremûködnek:
Terecskei Rita és Veres Tamás

Helyszín: Csemõi Községi
Könyvtár és Közösségi Színtér

emeleti terme

ELADÓ vagy KIADÓ!

(06-30) 768-1658
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A versenyben való szereplésünket támogatja:

Ahogy az elmúlt években tettük - idén
folytatjuk a virágmag ajándékozási akciót!

Szeretnénk segíteni azzal, hogy a környe-
zetünk szebbé tétele ne legyen csak
pénzkérdés!
Minden háztartásba ajándékként juttatunk el
virágmagokat, és arra kérjük Önöket, hogy
vessék el, kövessék a felhasználási
javaslatban írtakat.

A csomagban 300 db. Orion fajtájû, kisvirágú
bársonyvirágmag (TAGETES PATULA
“ORION”) található, melyet a tavalyi évi
ültetésbõl szedtünk és tisztítottunk meg.

Csemõ Község Önkormányzata és lakosai
büszkék lehetnek arra, hogy több, mint két
évtizede élen járnak a környezetszépítésben!
A virágosítás a védjegyünkké vált!

Továbbra is célunk a kultúrált, környe-
zetbarát, vendégváró településkép kiala-
kításának támogatása!

Idén is tegyük még
virágosabbá

EGYÜTT Csemõt!

Felhasználási javaslat:

ENTENTE FLORALE EUROPE

Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Dr.  Lakos Roland
polgármester

Állandó helyre vetés ideje: április közepén
– május elején a szabadba is vethetõ.

Vetés mélysége: 2-3 cm.

Környezeti igényei: tûzõ napos, meleg
helyet, közepes mennyiségû vizet, és
közepes tápanyagtartalmú, kerti talajt
kedvel. Nem igényes fajta.

Ápolás: az elhervadt részeket rendszeresen
távolítsuk el. Kelés idején rendszeresen
öntözzük, majd 4-5 leveles állapotban
elegendõ heti 2-3 alkalommal öntözni
(csapadékszegény idõszakban!). Nyáron
meleg, aszályos idõszakban naponta
gondoskodjunk a növény vízellátásáról a
kora reggeli vagy esti órákban.
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“Virágos Csemõ”
HELYI KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI VERSENY

2019.

Ezúton is tájékoztatjuk azokat a díjazottakat, akik  a helyi környzetszépítési verseny  2018.
évi fordulójában a zsûri döntése alapján elismerést kaptak - az át nem vett oklevelek és
plakettekért a TÜNDI TURIBAN (Csemõ, Szt. István utcai butiksor) jelentkezhetnek.
A djazottak nevét és lakcímét a Csemõi Hírmondó 2018. évi szeptemberi száma tartalmazta,
de a lapszámot a  www.csemo.hu/aktuális/csemói hírmondó/2018 kategóriáon belül le is
töltheti.

A Csemõi Faluvédõ és Szépítõ Egyesület és Csemõ Község
Önkormányzata az elmúlt évek hagyományának
megfelelõen idén is meghirdeti a legszebb kertek, porták
versenyét. A program célja felfedezni Csemõ kertjeiben
rejlõ szépséget, értéket, elismerni az ottlakók fáradhatatlan
munkáját, amivel mindezt létrehozzák.

A bíráló bizottság idén kiemelt figyelmet szentel azoknak a portáknak, akik az elmúlt években
már többször kiérdemelték a plakettes elismerést. A legszebb porták tulajdonosai díszoklevelet
kapnak. A bejárás a nemzetközi verseny bírálatához igazodva, azt megelõzõen, 2019. június
21-23. között lesz.
Bírálati szempontok:
- parlagfû- és gyommentesség,
- utca és porta gondozottsága együttesen kerül bírálatra,
- elõzetes értesítés nélkül, az utcáról végezzük a bírálatot.
- Igény esetén Marosi Mihálynál a 30/ 488-9182-es telefonszámon jelezhetik, ha személyesen
szeretnék bemutatni kertjüket.

Díjak: Díszoklevél és Oklevél.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2019. július 6-án, a Templom téren.
                                                                                                            Marosi Mihály
                                                                                      Csemõi Faluvédõ és Szépítõ Egyesület Elnöke

Felhívás

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE !
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Önkéntesek jelentkezését várjuk!

Együtt sikerülni fog!

Február 20-án megtartott lakossági fórum után sokan jelezték a jelen voltak közül,
hogy társadalmi munkával részt kívánnak vállalni a felkészülési feladatokból.
Ezúton is köszönöm a lelkesedésüket, sok erõt adnak!

Számítunk mindenkire!
Ha Ön is részt kíván venni a közösségi munkában, kérem jelentkezzen a települési
képviselõnél!
A képviselõk maguk között “felosztották” a teljes közigazgtási területet és az alábbi
körzetek alakultak ki:

TÁJÉKOZTATÓ

- Bögös István (06-20) 236-1624
Zöldhalmi településrész a Fõ út és a Mikebu-
dai út között
- Dr. Kárpáti László (06-20) 934-1276
Alsó-Csemõ
- Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin
(06-20) 594-3258
a belterületnek a Petõfi úttól Nagykõrös
felé esõ része
- Gáspár János (06-30) 419-8622
a belterületnek a Petõfi úttól Cegléd felé
esõ része a Jáger útig
- Labát Ferenc (06-30) 905-5910
Boján dûlõ és az Alsóerdõ dûlõ közötti
területrész
- Turcsán István (06-30) 459-6443
Ereklyés, Hantháza

A segítõink számára ajándékokkal
készülünk, a 30 leglelkesebb támogató
és segítõ számára extra jutalom vár!

Csemõ Község Önkormányzata EURÓPAI VIRÁGOS VERSENY néven
bankszámlát nyitott, melynek száma: 11742025-15390761-10900145.
Aki támagatni szeretné, aki támogatni tudja a sikeres versenyszereplésün-
ket, az a bankszámlára utalással is segítheti céljaink elérését.

Köszönjük!

FELHÍVÁS

Sok szeretettel várunk minden
segítõt 2019.03.31-én (vasárnap)
tartandó SZEMÉTSZEDÉSRE a
Kossuth Lajos úton, az Iskola dûlõ
és Sportpálya környékén!
Gyülekezõ: 8:00 órakor a Sport-
centrumnál

                        Gáspár János
                       0630/4198622

                       gasparjanos59@gmail.com
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Szervezõk:
Csemõ Község Önkormányzata
Csemõi Községi Könyvtár és

Közmûvelõdési Színtér

  LOMTALANÍTÁS a külterületen

Az egyes területeken megadott idõpont elsõ napjára kérjük a lomot kirakni,
mert visszatérésre nincs lehetõség.

MI SZEDJÜK!
- Március 30-án, szombaton 8-12 óráig Zöldhalomban
találkozzunk a közösségi háznál 7.30 órakor!
- Április 6-án, szombaton 8-12 óráig Hosszú-Csemõben
találkozzunk a Tájháznál 7.30 órakor!
- Április 13-án, szombaton 8-12 óráig Hantházán
találkozzunk a hantházi boltnál 7.30 órakor!

TEGYÜNK KÖZÖSEN LAKÓKÖRNYEZETÜNK SZENNYEZETTSÉGE ELLEN!
MI SZEDJÜK!

Mi biztosítjuk a kesztyût, a zsákot, a kötözõ anyagot. Össze lehet szedni bármit, ami
kézzel, kesztyûben biztonságosan szedhetõ és zsákban gyûjthetõ, abban elszállítható, például
nem szakad szét a súlyától a mûanyag zsák.

A MI SZEDJÜK! keretében nem gyûjtünk szelektíven!
A szemét elszállítása a gyûjtést követõ hét elsõ két munkanapján, a lomtalanítás
folyamatában történik.
Kérjük, hogy az akcióhoz való csatlakozási szándékát az idõpont, helyszín megjelölésével
telefonon (06-70-360-8034) vagy emailben (csemoikonyvtar@gmail.com) jelezze, hogy
készülni tudjunk. Természetesen a helyszíneken is van lehetõség csatlakozni hozzánk!

    Telefon: (06-70) 385-8549.

2019. április 1-2. (hétfõ-kedd) ZÖLDHALOM
Alsóerdõ dûlõ – Ceglédi út – Határ út – Vett út által határolt terület

2019. április 8-9. (hétfõ-kedd) HOSSZÚ-CSEMÕ
Mikebudai út – Ceglédi út – Ereklyési út és a 15. dûlõ által határolt
terület

2019. április 15-16. (hétfõ-kedd) ALSÓ–CSEMÕ
Határ út – Ceglédi út – Irsai út által határolt terület

2019. április 17. (szerda) HANTHÁZA
Kiss dûlõ – Ereklyési út – Mizsei út és Pesti út jobb és bal oldala

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

A LOMTALANÍTÁSBAN NEM SZÁLLÍTUNK EL VASAT, FÖLDET, BETONT, TÉGLÁT,
SITTET, AUTÓGUMIT, ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKET ÉS AKKUMULÁTORT.

A hulladék szállítását CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA végzi.

A  lomtalanítás kapcsán idén is szemétgyûjtési
TÁRSADALMI MUNKÁT szervezünk.

szervezõk:
Csemõ Község Önkormányzata

Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
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Itt volt a Farsang, állt a bál

Lendérné Godó Márta
a kuratórium elnöke

A Farsang elõtti hét a ráhangolódással telt el.
Díszítettük az óvodát, izgatottan készültünk a
pénteki kisze-báb égetésére és a szombati
farsangi felvonulásra, mulatságra. A
csoportokban már a hét elejétõl érezhetõ volt a
felemelkedettebb hangulat, a csoportokból
kihallatszottak a télûzõ versek, dalok gyakorlása,
készítették az álarcokat, kötözgették a kis
szalmabábokat, díszítették a csoportszobákat.

Az idei nevelési évben elsõ alkalommal
látogattak óvodánkba más intézményben dolgozó
óvónõ kollégák. A Farsang címû jó gyakorlatunk
került bemutatásra változatos formában.
Vendégeinket a Pillangó csoportban fogadta egy
bemutató foglalkozás, amelyet Tóth Lászlóné
Marcsi óvó néni állított össze és valósított meg.
A megvalósításban segítõi voltak: id. Varga
István és citerája, Kapás Andika, Határné
Hajnika, Szücs Marika, valamint Sulyokné
Mártika. Ezúton is köszönetem fejezem ki Marcsi
óvó néni áldozatos munkájáért, és segítõinek is
a támogatásukért. Vendégeink részesei lehettek
annak is, mikor hatalmas tûzzel , füsttel,
csörgõkkel, boszorkánytánccal, hangos verssel
és énekkel ûztük el a telet. Boszorkányaink
seprûjét Ribár Zoltán Tivadar készítette, amelyet
ezúton is köszönünk!  Hálásak vagyunk Vargáné
Julikának, az isteni finom farsangi fánkért,
amelyet vendégeink részére készített.

A télûzésünk eredményességét bizonyította a
következõ napok kellemes, tavaszias idõjárása.
Farsangunk „farkát” a szombati napunk
jelentette, amikor szokásunkhoz híven színes
programokkal vártuk a hozzánk érkezõ
családokat. A szülõknek köszönhetõen szebbnél
szebb jelmezekben vonultak fel óvodásaink. A
felvonulás után kezdetét vették a csoportok
termeiben, öltözõiben, a sószobában rendezett
programok, kalandok. A Farsangi hangulatot
emelte a nagyon jól összeállított népitánc, amelyet
óvodánk táncoslábú dolgozói (Évi, Hajnika,
Linuska) és néhány kedves szülõ, segítõ (Buresch
Árpi és felesége, Dávid Attila, Határ Cintia, Turza
Marika) koreografált . Sikerül  nagyon jó
hangulatot varázsolniuk, és bevonni szülõket,
gyermekeket a táncba, amelyet  ezúton is
köszönünk!

A fánk illata bejárta az egész óvodát, mely a
Farsang jellegzetes süteménye. Köszönjük a
Csemõi Konyha Bt. nagyon finom felajánlását!
Egy nagyon hangulatos, tartalmas délutánt
töltöttünk el az óvodában, melyet nagyon szépen
köszönünk mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult.

Erdélyi Krisztina és Tóth Lászlóné
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Tisztelt Szülõk!

PÉNZ7-e

 www.iskola.csemo.eu Palotainé Pozsár Marianna

   Szabó Éva
       tanító

A 2019/2020. tanévre vonatkozó hit-és erkölcstan oktatásának megszervezésérõl szóló szülõi tájékoztató napra 2019.
március 11-én 16:30 órától kerül sor a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskolában.
A 20/2012. (VIII .31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési
intézmények névhasználatáról 182/B. § (7) bekezdése értelmében:
„Ha a szülõ a következõ tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani
kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi
személy képviselõjével.”    Arató Istvánné

 intézményvezetõ

Február 20-án a nagycsoportos ovisok ismét
ellátogattak az iskolába a Csengõszó program keretén
belül.
Játékos télûzõ matematika foglalkozáson vettek részt,
ahol tél végi népszokásokról beszélgettek a tanító
nénivel. Feladatlapra rajzolt bohóc köré ”varázsoltak”
lufit, virágot, labdát, napot, de itt gondolkodni és
számolni is kellett. Játékból mindenki süthetett
fánkot, amit a feladatmegoldások után el is
„fogyaszthattak” a gyerekek. A számukra összeállított
feladatlapot lelkesen oldották meg és érdeklõdve
követték az utasításokat. Farsang nincs táncos
mulatság nélkül, ezért egy közös tánccal zárult ez a jó
hangulatú, vidám délelõtt. Reméljük, hogy
élményekkel gazdagodva tértek vissza az óvodába és
lelkesedéssel várják a következõ foglalkozásunkat.
Szeretettel várjuk a gyerekeket egy újabb játékos
délelõttre.

CSENGÕSZÓ
Magyarország 2015-ben csatlakozott elõször az
Európa szerte közel 30 országban egy idõben zajló
European Money Week kezdeményezéshez. A
program célja, hogy már fiatal kortól segítse a
pénzügyek iránt érdeklõdõ diákokat ismereteik
bõvítésében, és felhívja a figyelmüket a
mindennapi pénzügyi tudatosságra. Szakmai
programoktól iskolákban futó speciális
eseményeken át játékos versenyekig számos
csatornán találkozhatunk a Pénz7 esemény-
sorozatával. Magyarországon példaértékû
szakmai összefogás jött létre az European Money
Week-hez kapcsolódó “Pénz7” rendezvénysorozat
megvalósítására.
Pénz7-et 2015 és 2016 között  a Magyar
Bankszövetség a Pénziránytû Alapítvánnyal
együttmûködésben indította el, mint fõszervezõ,
az Emberi Erõforrások Minisztériumának szakmai
támogatásával. 2017-tõl az EMMI, mint projekt-
gazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe
is beillesztette. A program bõvülését támogatta a
2017/2018-as tanévben a Nemzetgazdasági
Minisztérium, majd annak átalakulását követõen
a 2018/2019-es tanévtõl már a Pénzügyminisz-
térium, az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium  és a Junior Achievement Alapítvány, mivel
a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói
alapismeretek élményalapú bemutatása is bekerült
a programsorozatba.
A program fókuszában az általános és közép-
iskolások állnak. Tanáraiknak köszönhetõen már
sok diák használ  különbözõ tanulási eszközöket,
hogy a pénzzel kapcsolatos ismeretek elsajátítása
könnyebb legyen. Fontos számunkra hogy tanulóink
a pénzügyi mûveltséggel, digitális fizetéssel és
biztonsággal, a pénzhasználattal és ehhez
kapcsolódó matematikai alapokkal foglalkozó
feladatokkal segítsünk bepillantani - a „pénz
világába” - kérdéseikre segítünk játékosan is
választ adni.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Dancs Levente
4.b. oszt. tanuló

           Monori Adrienn

 Farsang

Monori Adrienn és Kopáné Major Marianna

2019. február 27-én iskolánkba látogatott a
Kiss Zsolt által vezetett nagykõrösi
Körszínház, melynek tagjai a természet-
védelemmel kapcsolatos elõadást mutattak be
nekünk. A szereplõk két tanár és a gyerekek
voltak.
Ezek a gyerekek nem szerették a természetet.
Szemeteltek, nem sportoltak, s a telefonjukon
kívül semmi se érdekelte õket. A tanárok egy
okos trükkel megtanították õket mégis, hogy
védjék meg a természetet. A mûsor nagyon
jó volt, és még virágot is kaptunk ajándékba.
A tanulsága, hogy óvjuk a földet, legyünk
környezetbarátok!

SZÍNHÁZ
2019.02.04-én hétfõn megrendezésre került a
Maci nap. Az elsõ órában bementek az osztályok
a tornaterembe kettes sorokban. Kati néni

köszöntõt mon-
dott, majd elindult
a zene, a maci
torna, amire ne-
künk mozogni
kellett: fejkörzést
végezni, forogni,
lehajolni, inte-
getni, a kezünket
lengetni. Utána
kezdõdhetett a
piknik, lehetett

falatozni az ételekbõl, amiket hoztunk. Kaptunk
feladatlapokat, amiket ügyesen megoldottunk.
Volt sudoku, találós kérdés, tárgykeresés egy
képen, szövegértés.
Nekem az a feladatlap tetszett, amelyen tárgyakat
kellett keresni. Ahogy végeztünk a feladatokkal,
a lapokat összeszedték a tanítóink. Jutalmul
mindenki Dörmi macit kapott ajándékba.  Az
idõ gyorsan eltelt, ezért vissza kellett vonulni a
termünkbe. Végezetül, de nem utolsó sorban, jól
éreztük magunkat.

Maci piknik

Iskolánkban a felsõ tagozaton 2019. február 11 és 15 között élményekben gazdag
farsangi hetet tartottunk a diákoknak. A programok között szerepelt egy izgalmas
Póker-délután, valamint megrendeztük az elsõ iskolai Csocsó bajnokságot is. A
Valentin-napot zenével köszöntöttük, hiszen a délelõtt folyamán zenei kívánságoktól
dübörgött szünetekben a folyosó.
A hetet pénteken egy fergeteges iskolai bulival zártuk. Volt büfé, tombola, jókedv,
mulatság. Megkoronáztuk az idei év bálkirályát és bálkirálynõjét, Strázsi László és
Bezzeg Cintia 8. c osztályos tanulók vehették át idén ezt a megtiszteltetõ címet.
A zenét rendhagyó módon iskolánk diákjai szolgáltatták. Ezúton szeretném
megköszönni a gyerekek lelkes munkáját, valamint a szülõk támogatását.
Szeretnék köszönetet mondani Lendér Józsefnek és a konyha dolgozóinak a gyönyörû
tortáért, mely a tombola fõdíja volt, valamint szeretném megköszönni minden segítõ
kollégám munkáját.
Az alsósok télbúcsúztató délutánt tartottak február 22-én. Mivel hirtelen viharos
szél támadt, így az udvari hangoskodás helyett az iskola folyosóin vonult fel a
jelmezbe öltözött ifjúság. Utána az osztályok saját termeikben rendezték a farsangi
mulatságot, maguk között választották a legjobb jelmezes kategóriákat. Játékos,
humoros versenyekkel teli vidám délutánt töltöttek el az osztályok, ahol a tánc és
jókedv volt a fõszereplõ.
A gondoskodó szülõknek hála, sok finomság is került az asztalokra, nem volt hiány
a süteményekben, fánkokban, üdítõkben sem. Köszönjük szépen!

Tóth Balázs
    4.a.
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TISZTELT KUTYATARTÓK!

ESKRIMA KALI ARNIS
Fülöp-szigeteki harcművészet

Márciustól Csemőben is! (A piac
épületének emeletén)

BEMUTATÓ EDZÉS:
2019. március 30., 10 óra

Oktató: Gál Béla - 06-20/539-5601

Miért pont a Kali?
Ismerje meg a Fülöp-szigetekről származó sok
százéves önvédelmi, harcművészeti  és
küzdősport rendszert.
A legtöbb harcművészettől eltérően a Kali az
első pillanattól kezdve oktatja tanulóinak a
fegyveres harcot.
Oktatási rendszere nagymértékben fejleszti a
kéz gyorsaságát, i l letve a különböző
támadásokra adandó reakció sebességét.

Nagy előnye, hogy nem a testi képességeken
alapszik, a technikákra és taktikákra épít, így
minden korosztálynak, gyermekeknek, nőknek
és férfiaknak egyaránt ajánlott.
Ez a harcrendszer a Fülöp-szigetek északi
részén Arnis, a középső szigeteken Escrima,
míg a déli szigetcsoportokon Kali néven vált
ismertté.

Közeledik a tavasz, szeretnék a kutyák ez évi veszettség elleni
védõoltásáról tájékoztatást adni. Csemõ község területén az
összevezetéses oltások az elmúlt években már nem kerültek
megszervezésre, ezért a jogszabály alapján nem tartom indokoltnak
idén sem ennek a formának a végzését. Az „Eb óvó” állatorvosi
rendelõben (Petõfi u. 1.) az alábbi idõpontokban veszettségoltási
napot tartunk:
- március 30. szombat: 8-10-ig
- április 7. szombat: 8-10-ig
- április 13. szombat: 8-10-ig
- április 27. szombat: 8-10-ig
- május 11. szombat: 8-10-ig.

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

április 15-én, hétfõn, vagy
április 17-én, szerdán ½ 8 – ½ 9 között

bejelentkezik, az oltást még aznap délelõtt, kiszállási díj nélkül beadom
a kutyának.
Az oltás díjai változatlanok:
- kutya 4500 Ft
- macska 3500 Ft
- oltási könyv   500 Ft
- féregtelenítés   200 Ft/10 kg
- chip beültetése 3500 Ft.
Veszettség elleni védõoltás, csak chippel megjelölt kutyának adható
be. Amennyiben az állat még nincs chippel ellátva, azt az oltással
egy idõben megkaphatja.
A kutya a veszettség ellen az elõírásnak megfelelõ oltottsággal akkor
rendelkezik, ha
- az elsõ oltást 3 hónapos korát követõen egy hónapon belül,
-a másodikat ettõl számítva fél éven belül,
-a továbbiakat (az elõzõ oltás beadásától számítva) évente megkapja.
Kérek minden kutyatulajdonost, hogy az oltási könyvben ellenõrizze
állatának oltottságát! A központi nyilvántartás szerint 2017-18-ban
sok kutya maradt oltatlan!
Az adatbázisban rögzített oltásokat az ellenõrzõ hatóság is látja,
ezért fontos a határidõk megtartása. Egyszerûbb, hasznosabb és
olcsóbb az oltást idõben beadatni, mint a büntetés kiszabását
követõen. Az beadástól számított 8 napon belül a védõoltást az
állatorvosnak az adatbázisba fel kell rögzítenie, amelyet a gazda is
megtekinthet a www.petvetdata.hu oldalon. A nyilvános keresõbe be
kell írni a kutya chipszámát, a keresésre kattintva láthatóvá válik pl.
az utolsó rögzített oltás idõpontja is.
Tavasszal célszerû a kutyák szûrése szívférgességre, kérem,
gondoljanak erre is, egyre gyakoribb ez a súlyos bántalom.
Amennyiben a rendelõben a veszettség oltással egy idõben külsõ
élõsködõk ellen cseppet, vagy nyakörvet vásárol, a mikroszkópos
szûrést ingyen elvégzem.
Speciális teszt is kérhetõ, ennek díja: 5000 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

A macska és kutya ivartalanítási  akció lesz 2019. március
31-ig folytatódik 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.
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 www.facebook.com/csemo.hu
            a közösségi oldalon:

jubileumi tanév felelõse

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 2 méter mélységig,
Csemő vonzáskörzetében.

(06-70) 770-6443

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.

Helyszín:
Csemõi Piac épületének emeletén

Gáspár Vivien
(06-30) 47 97 307

 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

Érdeklõdni:

ÖRÖMÍJÁSZ PÁRBAJ
2019.03.16.

Helyszín: a Közösségi Kiállítóhely
 (volt Vadászház épülete)

Nevezés: 8:00-9:30, Párbaj: 10:00-tól

Nevezési díj:
mini: ingyenes

18 év alatt: 500 Ft
18 év felett: 1000 Ft

Az ár tartalmazza a meleg teát és a
zsíros kenyeret!

Kategóriák:
mini, gyerek lány, gyerek fiú, ifi nõ,

ifi férfi, felnõtt nõ, felnõtt férfi,
senior, tiszteletre méltó

Érdeklõdni: Gáspár János
(06-30) 419 8622

a Csemõ, Dávid dûlõ 11.
számú lakóingatlan.

Bekerített kerttel,
õszi költözéssel.

Érdeklõdni: 16–18 óráig,
Herczeg Benõnénél.
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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

m
in

di
g 

fr
is

s 
hí

re
k,

 in
fo

rm
ác

ió
k:

 w
w

w
.c

se
m

o.
hu

 w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/c

se
m

o.
hu

· 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.

HETI AKCIÓ
Pulcsi,

nadrágok,
blúzok

AKCIÓ
Kapucnis pulóver

1500 Ft/kg.

www.cegledingatlan.hu

Lakossági klímák
szerelése,

teljes ügyintézése,
karbantartása,

víz-, fûtésszerelés.

STRÁZSI TIBOR
2713 Csemõ, Fakan dûlõ 2.

Telefon: 06-20/442-63-61
strazsitibor1973@gmail.com
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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.

Pánczél Mihály

A
 MÁRIA RÁDIÓ

adása az
FM 88,3 MHZ

hullámhosszon
egész nap

hallgatható.
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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


