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XXIX. évfolyam 4. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2019. április

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!

Ünnepeljünk együtt!
Szeretettel várjuk!

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

2019. július 3., szerda

XXI. DÉL-PEST MEGYEI ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR
ÉS ANYÁM TYÚKJA FÕZÕFESZTIVÁL

2019. május 4., szombat

CSEMÕ

2019. május 4., szombat
részletek a 2. és 3. oldalakon
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XXI. DÉL-PEST MEGYEI ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR
ÉS ANYÁM TYÚKJA FÕZÕFESZTIVÁL

2019. május 4., szombat2019. május 4., szombat

INGYENES RENDEZVÉNY!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.csemo.hu

A TÉRSÉG LEGNEVESEBB VIRÁGTERMELÕI HOZZÁK EL ÁRUIKAT:
egynyári virágpalántákat, muskátlikat, balkonnövényeket,
kaktuszokat, évelõ növényeket, virágos cserjéket,
egzotikus növényeket.

SZÁRNYASOKBÓL KÉSZÜLT  ALFÖLDI TÁJÉTELEK VERSENYE:
A versenyre Marosi Mihálynál lehet jelentkezni május 4-én reggel
8.00 óráig a helyszínen, telefonon a (06-30) 488-9182 telefon-
számon, vagy a marosifaiskola    freemail.hu e-mail címen.
REGISZTRÁCIÓ: 8.00 órakor a kemencénél

@

9.00 órától:  Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kisparty mûsora

11.30 órától: Szárnyas Sárkányok Utcaszínházi Mûhely gólyalábas produkciója

10.00 órától: CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI csoportok mûsora
                · Frohe Kinder Tanzgruppe
                · Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület
                  Fantasztikus Sok×4-es Tánccsoport
                · Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület
                 Ifjúsági Tánccsoport

11.00 órától: Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend felvonulása
Közremûködik: a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kisparty

reggel 6 órától
VIRÁGVÁSÁR

a Hétvezér téren

reggel 8 órától
FÕZÕVERSENY

a Templom téren
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XXI. DÉL-PEST MEGYEI ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR
ÉS ANYÁM TYÚKJA FÕZÕFESZTIVÁL

2019. május 4., szombat2019. május 4., szombat

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a
CSEMÕI FALUVÉDÕ ÉS SZÉPÍTÕ
 EGYESÜLET ÉS CSEMÕ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA!

12.00 órától Hat nap óta szól a nóta… BOKOR JÁNOS nóta
mûsora a jó ebédhez, a zongoránál Ráthy József
13.00 órától Köszöntõ
13.30 órától Fõzõverseny eredményhirdetés
14.00 órától Szóljon hangosan az ének! - SOLTÉSZ REZSÕ
örökzöld sláger mûsora
PETÕFI SÁNDOR: ANYÁM TYÚKJA címû versét SOLTÉSZ REZSÕVEL
szavalják a CSEMÕI SZÁZAK
15.00 órától CSORDÁS TIBI mûsora
16.00 órától A bugaci határon… Operett parádé
ZSADON ANDREÁVAL és  SZOLNOKI TIBORRAL, a
zongoránál Körmendi Péter
17.00 órától TOMBOLASORSOLÁS
18.00 órától BALKAN FANATIK ÉLÕ KONCERT
19.20 órától Ceglédi Arizóna Country Western Line Dance Club
mûsora
20.00 órától KACZOR FERI mulatós mûsora
21.00 – 24.00 óráig Tóth Dániel és zenekara muzsikál

A rendezvény fõvédnöke: FÖLDI LÁSZLÓ
országgyûlési képviselõ
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Képes beszámoló a március 15-i ünnepségrõlKépes beszámoló a március 15-i ünnepségrõl

fotók: Bálint Attila
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Dr. Lakos Roland
polgármester

HOGYAN ÁLLUNK? HOL IS TARTUNK?

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

2019. július 3., szerda

BESZÁMOLÓ az idei elsõ negyedév önkormányzati feladatellátásról

Kiemelkedõ év az idei, sok feladattal az irodában és a közösségi használatú
területeken egyaránt. Két dátum (határidõ) lebeg folyamatosan a
szemünk elõtt: az elsõ július 3-a, a második szeptember vége.
Július 3-án érkezik megszemlézni Csemõt az Európai Virágos falvak és
városok nemzetközi zsûrije. Szeptember vége pedig az az idõpont,
mikorra az idei évi fejlesztéseket le szeretnénk zárni – lévén októberben
helyi önkormányzati választások következnek.
Szeretném összefoglalni, hogy mivel telt az év elsõ  negyedéve.

- Nagy örömömre megindultak végre a külterületi
dûlõútfejlesztés kivitelezési munkálatai. A Jáger út alsó
rétege teljesen kész, megkezdõdött a középsõ kõréteg
terítése, miközben a Boján dûlõben is zajlanak már az alapozási
munkák. Nehézséget jelent, hogy a kövek nehezen
depózhatóak, így ütemezetten kell szállítást rendelnünk, ehhez
igazodik a bedolgozás. Minden körülmények között
gondoskodik a vállalkozó a dûlõk – felújítás alatti – járhatóságáról.
A tervek szerint április elsõ hetére elkészül ez a két dûlõ. A
munkálatok a Gyüge dûlõben folytatódnak és a Monori dûlõben
záródnak nyár elejére.

- Több egyeztetést követõen megkötöttük a vállalkozási
szerzõdést a Pannon Park Forest Kft-vel a Kulturális
Kiállítóhely udvari környezetének kialakítására – melynek
alapján már elindultak és májusig be is fejezõdnek a kivitelezési
munkálatok. A vállalkozó parkolót épít, íjászpályát alakít ki,
szabadtéri tantermet létesít, játszótéri eszközöket telepít,
továbbá feladat tanösvény, fõzõsziget és kerti tó elkészítése is.
Ezekre a feladatokra kaptunk a Magyar Államtól 25 millió forint
támogatást, megtörtént az Államkincstár felé a konkrét szakmai-
mûszaki tartalom lejelentése.

- Megkezdtük a Tájház elõtti önkormányzati terület
parkosítási munkálatait. A terv az, hogy július 3-ig a Tájház
kerítése és a nagy buszmegálló közötti terület teljesen megújul,
szeretnénk ott egy „kis-központot” kialakítani.  A kerékpár-
tartók fölé a Templom térrõl elbontott színpad használható
gerendáiból és lambéria elemeibõl fedést készítünk (ez
egyébként az önkormányzati ciklusprogramban is vállalásunk
volt), az ingatlan közepéig téglából közlekedõ utat építünk
(ennek a kitûzését már lehet látni), a sétány egyik oldalán két
szaletlit és melléjük fõzõszigetet alakítunk ki, a másik oldalán
telepítésre kerülnek a saját súlyos kondieszközök, amelyeket
már megvásároltunk. A Monori dûlõ felõli „gallérban” füvesítünk
és közel 30 facsemetét ültetünk el. Gondoskodni fogunk a
terület éjszakai kivilágításáról is.

- Lassan befejezéshez közeledik az iskola udvarának
felújítása. Még tavaly kiszedtük az elöregedett évelõket a
szaletli és az épület között, ahová az új növények már elültetésre
kerültek. Termõfölddel feltöltöttük a füves részek gödreit,    folytatás a 7. oldalon

gyeplazítóval „átmentünk” a teljes udvar területén és felülvetettük
a füvet. Ami még hátravan, hogy kijavítsuk, kicseréljük az ingatlan
hátsó és oldalsó kerítését.

- Kicseréltük a temetõ felé vezetõ úton kitört facsemetéket.
Úgy számoltuk, hogy a közel 250, tavaly ültetett fából 35 egyedet
kellett cserélni, amely vagy eltört, vagy nem indult fakadásnak.

- Kiépítésre került az automata öntözõrendszer a központi
buszfordulóban (Kováts Zoltán sétány). Hornyák Balázs
vállalkozó támogatásának köszönhetõen a buszfordulóra tervezett
összeg kis kiegészítéssel elégséges volt ahhoz is, hogy a
református templom és a régi vasútállomás épülete közötti
területet is automatizáljuk.

- Cserélni fogjuk a buszvárókat a Ceglédi úton. Új és nagyobb,
fából készült buszváró kerül telepítésre az Iskola dûlõ mindkét
oldalára, továbbá a zöldhalmi orvosi rendelõnek a Cegléd
irányában lévõ  oldalára, továbbá az iskola elõtti felépítmény is
cserés lesz. Ennek a négy buszmegálló épületnek a legyártására
és telepítésére szintén aláírt szerzõdésünk van. A Mikebudai
úttól egészen a Pesti útig a többi buszvárót (összesen 8 db.)
Lindab lemezzel borított fémszerkezetesre cseréljük. 5 darab
felépítmény vázszerkezete már elkészült.

- Megrendeltünk 80 darab napelemes LED-es technológiájú
kültéri világítótestet.  Vásároltunk hozzá vasoszlopot. Meg
kell hajtanunk az oszlop felsõ részét, melyre megfelelõ
dõlésszögben rögzíthetõ lesz a világítótest. Próbáltunk engedélyt
kérni a szolgáltatótól, hogy használhassuk a villanyoszlopokat,
de ehhez a szolgáltató nem járult hozzá...

- Árajánlatot kértünk a még hiányzó 3 vizesedõ épületünk
(tejbegyûjtõ állomás, sportpálya öltözõ épülete és a zöldhalmi
közösségi ház) utólagos alászigetelésére.  Megfelelõ ajánlat
esetén még tavasszal a sportcentrumnál lévõ két épület felújítása
megtörténhet, míg a közösségi ház renoválására augusztus
hónapban kerülhet sor.

- Tervezõk számolnak és dolgoznak azon, hogy még az idei
esztendõben 3 új, hitelesített közkifolyó – kék színû közkút –
létesüljön Alsó-Csemõben(2 db), illetve Hantházán (1 db)
közcélra, a bekötéssel nem rendelkezõ lakosok ivóvízhez jutását
szolgálva. Jelenleg az alkalmas helyszínek feltérképezése és
rétegvizsgálata zajlik. E körben fontos megjegyezni, hogy a
zöldhalmi településrészen az egészséges ivóvíz pályázatban
tervezve van további 3 közkút.

- PÁLYÁZATOK
        A bölcsõde létesítésére vonatkozó pályázati anyagunkat

beadtuk, sõt már túl vagyunk a hiánypótlás teljesítésén is.
       A kerékpársáv létesítése Zöldhalomban címû pályázat

kapcsán szintén hiánypótlást kellett még januárban teljesítenünk
– döntésre várunk.
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TISZTELT VÁLASZTPOLGÁR! folytatás az 5. oldalról

- A Magyar Falu pályázati
programban éppen március 20-án
kellett volna megnyílnia a feltöltõ
felületnek, de április közepéig nem lesz
elérhetõ. E program keretében (az elsõ
két intézkedésként) védõnõi
eszközbeszerzésre és a könyvtár
villanyhálózatának teljes felújítására,
továbbá új hangosítási eszközpark
beszerzésére áll készen a pályázatunk
– és amint lehetséges fel is fogjuk tölteni.

- Testületi ülésen született döntés arról,
hogy az idei évben a nemzeti ünnepek
mellett csak két nagy rendezvényt
szervezünk: az Anyák napi virágvásár
és Anyám Tyúkja fõzõfesztivál idõpontja
május 4-e. Véglegessé vált a meghívott
elõadók, mûvészek listája is, sõt a
szerzõdéseket is megkötöttük a
fellépõkkel. A teljesség igénye nélkül
elfogadta meghívásunkat Bokor János
nótaénekes, Soltész Rezsõ, Csordás Tibi,
Kaczor Feri, a Zsadon Andrea-Szolnoki
Tibor mûvészházaspár, és élõben zenél
majd nálunk a Balkan Fanatik.
Természetesen a színpadfedést, a hang
és fénytechnikát is megrendeltük.
Mostantól a rendezvényszervezés
témakörében a július 5-6-i Virágünnepre
(falunapra) koncentrálunk úgy, hogy a
sztárvendégekkel a pénteki és a
szombati napra is megszületett már a
megállapodás, kilétüket még fedje
jótékony homály…

Dr.  Lakos Roland
   polgármester

 HOL IS TARTUNK?

CSEMŐ az INTERNETEN

 www.csemo.hu
       mindig friss hírek,

információk Csemőből,
Csemőről

https://
www.facebook.com/

csemo.hu

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára (vasárnap)
tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását.

Magyarország Alaptörvénye értelmében az Európai Parlament tagjainak
választásán választójogosult:
az a magyar állampolgár, aki
- Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik, vagy
- Magyarországon él, bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, és
regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken, vagy
- külföldön él, az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, és
regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzéken, valamint
az Európai Unió más tagállamának állampolgára, ha Magyarországon él,
magyarországi lakcímmel rendelkezik, és kérelme alapján szerepel a
névjegyzékben az EP tagjainak választásán.
 
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy
belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból
kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi
lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam
jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.
 
Az Európai Parlament tagjainak választása során a Nemzeti Választási
Bizottság, a területi választási bizottságok (Csemő esetében a Pest Megyei
Területi Választási Bizottság) és a Szavazatszámláló Bizottságok
működnek.
A Pest Megyei Területi Választási Iroda (TVI) elérhetőségei:
Vezetője: dr. Szép Tibor jegyző
Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 112.
Telefon: 233-6810. Fax: 233-6890
e-mail: valasztas@pestmegye.hu
Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB)
Elnök: Dr. Kenéz Tibor
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 112.
Telefon: 233-6810. Fax: 233-6890
e-mail: valasztas@pestmegye.hu
 
Csemőben Helyi Választási Iroda (HVI) működik.
A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Kovács Tímea jegyző
Címe: 2317 Csemő, Petőfi Sándor u. 1.
Telefon: (06 30) 305204098
E-mail: jegyzo@csemo.hu
 Helyettes vezetője: Nagy Erika aljegyző
Címe: 2317 Csemő, Petőfi Sándor u. 1.
Telefon: (06-70) 340-6086
E-mail: aljegyzo@csemo.hu

dr. Kovács Tímea
      HVI vezető

Bővebb tájékoztató a www.csemo.hu weboldalon olvasható.
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TÁJÉKOZTATÁS
a tanyagondnoki szolgáltatás átszervezésérõl

Dr. Lakos Roland
polgármester

Tizenhat évvel ezelõtt, 2003-ban, Csemõ község önkormányzata az elsõk között indította el a településen
a tanyagondnoki szolgáltatást. Három évvel késõbb az ellátás még egy, majd 2010-ben még két
tanyagondnokkal bõvült.
A Tanyagondnoki szolgálat célja Csemõ község külterületén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
személyek életkörülményeinek a javítása. A külterületen élõk, idõsek, nagycsaládosok, a mozgásukban
korlátozottak, vagy egyéb módon hátrányos helyzetû emberek esélyegyenlõségének a megteremtéséhez
elengedhetetlen hogy idõben elérjék azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez lakhelyük, koruk, egészségi
állapotuk miatt nehezebben juthatnak hozzá. A tanyagondnokok ebben segítenek.
Az önkormányzat annak érdekében, hogy a külterületen élõk minél szélesebb köre igénybe tudja venni
a szolgáltatást, azt a kezdetektõl térítésmentesen, ingyenesen biztosította, annak
ellenére, hogy a tanyagondnoki szolgálat mûködtetése nagy terhet ró az
önkormányzatra. Az állami normatíva a mûködést nem fedezi, azt a kezdetektõl az
önkormányzatnak kellett saját forrásból kiegészíteni, 2018. évben több, mint 7 millió
forinttal. Az indulás évéhez képest mára a külterület is sokat változott, mind a
lakosságszám, mind az ott élõk korösszetétele, igényei tekintetében. Mindezek
együttesen tették szükségessé, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás mûködésének több
mint másfél évtizedes tapasztalataira támaszkodva az ellátás átszervezésre kerüljön.
Az átszervezés célja nem csak a gazdaságosabb mûködtetés, hanem az, hogy a szolgálat
a külterületen élõk minél szélesebb köre számára elérhetõ legyen, az ellátás igénybevétele
mind az ellátottak, mind a fenntartó önkormányzat részére tervezhetõvé váljon.

A tanyagondnoki szolgálat igénybevételére vonatkozó szabályokról, a legfontosabb
változásokról az alábbiakban tájékoztatom a T. Lakosságot:

- 2019. március 01-jétõl a korábbi négy helyett három tanyagondnok látja el a
településen a tanyagondnoki szolgálat feladatait.

-  A Tanyagondnoki szolgáltatás a továbbiakban is térítésmentesen vehetõ igénybe!

– A legfontosabb változás, hogy a szolgáltatás igénybe vétele 2019. május 01-tõl
az ellátást igénylõ kérelmére történik. A kérelmet az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell 2019. április 25. napjáig a Polgármesteri Hivatalba
benyújtani, a kérelemrõl a Polgármester dönt. Felhívjuk azon ügyfeleink
figyelmét, akik jelenleg is igénybe veszik a   tanyagondnoki szolgáltatást,
hogy a kérelmüket juttassák el a Polgármesteri Hivatalba, mivel annak
hiányában 2019. május 01-tõl nem tudjuk az ellátást biztosítani!

– A háziorvosi rendelésre, szakrendelésre szállítás, továbbá a bevásárlás heti
rendszerességgel ugyanazon a napon, illetve napokon kerül megszervezésre.
Figyelemmel arra, hogy a háziorvosi rendelésre szállítás, és bevásárlás napja
körzetenként eltérõ lehet, május 1- jét követõen érdeklõdjön a
tanyagondnokánál, vagy a Polgármesteri Hivatalban a 06-70-360-7748-as
telefonszámon.

– A nem rendszeres szállításra igényt tartó személynek a településen belüli szállítási
igényét minimum 2 munkanappal elõbb kell  bejelentenie és egyeztetnie a
tanyagondnokkal, a településen kívüli szállítási igényét pedig 4 munkanappal
elõbb kell bejelentenie a Polgármesteri Hivatalba a 06-70-360-7748
telefonszámon. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétõl, másrészt a
bejelentett probléma fontosságától függ.

– Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres
tevékenységektõl, a Polgármesterrel kell egyeztetni.
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HIRDETMÉNY

 ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a
2019/2020-es nevelési évre az

Dr. Lakos Roland

A jegyzõ a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével,
a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt
álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellõ idõben az
óvodába nem íratja be, a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § a)
pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után
töltik be a 3. életévüket) is a fenti idõpontban szíveskedjenek jelezni
az óvodában.

A nevelési év 2019. szeptember 1-tõl - 2020. augusztus 31-ig tart.
Integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek felvételérõl az óvoda
alapító okirata a következõképp rendelkezik:
Sajátos nevelési igényû óvodás korú gyerekek nappali rendszerû nevelése –
szakértõi bizottság véleménye alapján integráltan nevelhetõ, oktatható
beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlõdési zavarral küzdõ gyermek integrált
nevelése.
Kérjük, hogy a beíratkozáskor hozza magával:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat
vagy személyi igazolvány)
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
- a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím
kártya),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek
fejlõdésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértõi véleményeket,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló
dokumentumokat,
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülõ Magyarország
területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetõje legkésõbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követõ
huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekrõl és döntésérõl írásban
értesíti a szülõt.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus
31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkeznek.

Csemõben a következõ tervezett idõpontokban történik:
2019. május 2-3 és 6. napjain,
csütörtökön, pénteken és hétfõn,

naponta 08.00 és 16.00 óra között.

az általános iskolai beiratkozás
rendjérõl

Beiratkozás idõpontjai:

HIRDETMÉNY

2019. április 11. (csütörtök)
             08.00–19.00 óra között

2019. április 12. (péntek)
               08.00–18.00 óra között.

Beiratkozás helye:
Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola

2713 Csemõ, Szent István út 32-34.

Magdáné dr. Rostás Boglárka
mb. járási hivatalvezetõ

A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napján a hatodik életévét betölti,
legkésõbb az azt követõ tanévben tankötelessé
válik.
A szülõ köteles a tanköteles korba lépõ (2013.
augusztus 31-ig született) gyermekét a lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes, kötelezõ felvételt biztosító vagy
a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

A szülõ az elsõ évfolyamra történõ beírat-
kozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek
felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz,
a szülõ a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
Amenniyben a szülõ a választott elutasító
döntése    ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a
döntés jogerõre emelkedésétõl számított 5
napon belül köteles gyermekét beíratni a köte-
lezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.
A kötelezõ felvételt biztosító általános iskola
köteles felvenni, átvenni azt a tanulót, aki
életvitelszerûen az általános iskola körzetében
lakik.

A bölcsõdei beíratkozás hirdetménye  e lap 23. oldalán olvasható!

polgármester

Erdélyi Krisztina
           intézményvezetõ

Kedves Szülõk!
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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. április harmadik keddjén tartja.

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

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2019.
március 26-án, a Községháza civiltermében tartotta munkaterv
szerinti testületi ülését. Az ülésen hallgatóság nem jelent meg.

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatta a képviselõket a két
ülés között történt eseményekrõl:
 - beszámolt a külterületi dûlõút és a kulturális kiállítóhely
udvarának kivitelezési munkáiról,
 - a Tájház elõtti önkormányzati terület parkosításáról,
 - a napelemes kültéri lámpatestek felhasználásáról.

Elfogadta a Képviselõ-testület a közösségi együttélés alapvetõ
szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeirõl szóló
helyi rendeletet. A rendelet a lakosság által elvárt, korábban is
érvényesülõ, az együttélést elõsegítõ szabályokat és azok
megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.
A rendeletben azok a magatartások kerültek szabályozásra,
amelyek a lakossági bejelentések és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak tapasztalatai alapján rendszeresen felmerülnek és
problémaként jelentkeznek a településen. A rendelet célja, a
lakosság nyugalmát zavaró magatartások visszaszorítása, ezért
az abban foglaltak betartásában számítunk a lakosság
együttmûködésére. A jogszabály áprilisban hatályba lép, a
Hírmondó májusi számában a teljes normaszöveget
megjelentetjük.
Egyhangú döntéssel fogadták el az önkormányzat 2019. évi
összesített közbeszerzési tervét. Az elfogadott terv letölthetõ a
települési weboldalról az önkormányzat menüpont alatt a
közbeszerzés fülre kattintva.
Döntött a Képviselõ-testület a csemõi civil szervezetek számára
önkormányzati támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat
kiírásáról, egyúttal a támogatottak részérõl benyújtott, a 2018.
évre vonatkozó pénzügyi beszámolót elfogadta. Az idei évi
pályázati kiírás e lap 17. oldalán olvasható.
Megállapította a testület a 2019/2020-as nevelési évben indítandó
óvodai csoportok számát és az óvodai felvétel körzethatárát. A
döntés értelmében a következõ nevelési évben is 7 csoport
indítását hagyták jóvá a képviselõk és a körzethatárt Csemõ teljes
közigazgatási területére állapították meg.

A Képviselõ-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással
hozta.
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A versenyben való szereplésünket támogatja:

Dr.  Lakos Roland
polgármester

ENTENTE FLORALE EUROPE
MÉG  HÁROM HÓNAP…
… és Csemõt szemlézi a virágos nemzetközi zsûri!

Ismertté vált, hogy július 3-a lesz a látogatás idõpontja,
és az is tudható, hogy a zsûrizés idõtartama 4 óra, ami
nem sok…
A napi program egy, a települést bemutató kötelezõ
prezentációval kezdõdik, majd a központ gyalogos
bejárását követõen városnézõ kisvonat szállítja a
delegációt a helyszínek között.
A zsûrizési útvonalat összeállítottuk. A település
belterületén a köztereinket és a nevelési-oktatási
intézményeinket kívánjuk bejárni, majd a külterületen
a Sportcentrum, Tájház, Marosi Faiskola
megtekintésével folytatódik a program. Ebéd után a
Kulturális Kiállítóhely, a községi temetõ (kötelezõ!!)
megtekintése és bejárása következik, a zsûrizés zárása
terveink szerint a Csuda-Csikó tanyán lesz.
A zsûrizés (a prezentáció kivételével) nyilvános!

A Magyar Turisztikai Ügynökség képviselõje, a Virágos
Magyarország verseny elnöke és a nemzetközi verseny
magyar zsûritagjai a - nemzetközi verseny-
felkészülésünket segítendõ -, havonta ellátogatnak
Csemõbe.
Elõre meghatározott tematika szerint beszéljük át az
értékelési szempontrendszert. Mostanra túl vagyunk a
beültetés, a közösségi részvétel, a turisztikai
infrastruktúra és a környezeti nevelés témakörökön.
Ilyenkor írásos anyagot készítünk a témákhoz, és javas-
latokat kapunk a helyes hangsúlyok, települési értékek
kiemelésére. Április végéig el kell juttatnunk a
zsûritagoknak a 24 oldalas, angol nyelvû portfóliónkat,
ahol a karakterkorlátok és a kötelezõ képi tartalom miatt
nem sok hely van 10 témában kifejteni az erõs-
ségeinket. Az elkészült anyagot, magyar nyelven is
nyomtattatjuk, és a Csemõi Hírmondó mellékleteként
a nyáron minden csemõi háztartásba eljuttatjuk.

Megkezdtük (folytatjuk…) a munkálatokat
a közterületeinken.
A kollégáim túl vannak a
gyepszellõztetésen, a mûtrágyát elszórtuk
minden zöldfelületünkön, továbbá (igaz,
egyelõre csak 50%-os üzemidõvel)
mindenütt elindítottuk a locsolást.

A padok és a játszótéri asztalok
felületfestését is felfrissítettük, új kukákat
is készítettünk, ezekbõl cseréljük az
elöregedetteket, de Zöldhalomba is
viszünk a Tájház környezetébe.

A jövõ héten már látványosabb szakaszába
lép a zöldhalmi „kis-központ” kialakítása.
Lesz köves burkolat a szaletliknek és
fõzõhelyeknek, tervezünk gumiburkolatot
a kondieszközöknek, továbbá zöldítünk is
természetesen, a Monori dûlõ felõli részen
füvet vetünk és fákat ültetünk.

Március 25-én felvonult a kulturális
kiáll ítóhely udvari környezetének
rendetételére szerzõdött partnerünk, a
Pannon Park Forest Kft. Elkezdõdtek tehát
ott is az ökocentrum kialakításának
munkálatai.

Még három hónap…
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TÁJÉKOZTATÓ
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!

A családi házas háztartásokban keletkezõ
települési szilárd hulladék mintegy 30 %-a
biológiailag lebomló szerves anyag, mely
komposztálással a keletkezés helyén
hasznosítható.
Útmutatónk - szándékunk szerint - segítséget
nyújt azoknak, akik kedvet és késztetést éreznek
magukban az otthoni komposztálásra.

A KOMPOSZTÁLÁS ELMÉLETE
A növények a talajból felvett tápanyagokból építik
fel testüket, ha a növényi részekben
felhalmozódott tápanyagokat elégetjük, vagy a
szemétbe dobjuk, azok kikerülnek a természet
körforgásából. A komposztálás természetes
folyamatok sokasága, a mi feladatunk csak annyi,
hogy minél kedvezõbb életfeltételeket teremtsünk
azoknak az élõlényeknek, amelyek nagy
„szakértelemmel” végzik el feladatukat.

KOMPOSZTÁLHATÓ NYERSANYAGOK
A szerves eredetû anyagok és hulladékok szinte
kivétel nélkül komposztálhatók:

- konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség,
krumpli, tojáshéj, kávézacc, tea-filter
tartalma, stb.

- kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott
gyümölcs- és zöldség, ágak, gallyak,
lombok, fûnyesedék, kerti gaz.

NEM SZABAD A KOMPOSZTBA DOBNI
- a fõtt ételmaradékot, kenyeret és

csontokat
- hamut,
- üveget, fémet és mûanyagot,
- színes újságot, pelenkát, porzsák tartalmát

- semmiféle veszélyes anyagot (fáradt
olaj , vegyszerek, festék, elem,
növényvédõ szer, stb.).

GYAKORLATI TANÁCSOK
- A papír és karton komposztálható

nyersanyag, mégis papírként történõ
hasznosítását kell elõsegíteni.

- Az ételmaradékokat, húst és csontot ne
tegye a komposzt halomba, mert az
odavonzza a rovarokat, rágcsálókat, és
bomlásukkor kellemetlen szagok
keletkeznek.

- Tojáshéjat csak kis mennyiségben, és azt
is összetörve tegye a komposztálóba.

- A déligyümölcsök héját lehetõleg ne
tegye a komposztba, vagy ha mégis e
mellett dönt, akkor elõzõleg alaposan
mossa meg azokat. (A déligyümölcsök
héját rothadást késleltetõ vegyszerrel
kezeik, ezek az anyagok károsan hatnak
a talajlakó élõlényekre, azok mûködését
gátolják.)

- fertõzõ, beteg növényeket ne tegyen a
komposztba.

A KOMPOSZTÁLÁS FOLYAMATA
A kerti komposztás folyamatában a giliszták,
rovarok és a különbözõ baktériumok és gombák
alkotják az önkéntes munkások táborát. Ezeknek
az élõlényeknek levegõre, vízre, tápanyagra, és
nem utolsó sorban „kellemes környezetre” van
szükségük. Az Ön feladata az, hogy a megfelelõ
„öko-otthont” létrehozza, a többit elvégzi a
természet.

Próbálja ki!

KOMPOSZTÁLÁSI KISOKOS
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TÁJÉKOZTATÓ

FELHÍVÁS

www.csemo.hu
Dr. Lakos Roland
   polgármester

Várunk minden segítõt, iskolásokat és felnõtteket 2019. április 27-én
(szombat) tartandó szemétszedésre Zöldhalomba. Ezen a napon a Fõ út
és a Mikebudai út közötti területet tisztítjuk meg, valamint egyeztetjük,
hogy milyen közösségi munkákkal tudunk készülni a nemzetközi zsûri
értékelésére.

Bögös István
(06-20) 236-1624

csbogos@gmail.com

ÉVADNYITÓ A „VIRÁGOS
MAGYARORSZÁG”

VERSENYBEN
A Magyar Turisztikai Ügynökség sajtótájékoztató
keretében ismertette a környezetszépítési verseny idei
évi szabályait és újításait.
A tájékoztatón CSEMÕ is bemutatkozott, és beszámolt
a nemzetközi felkészülés aktuális állásáról, a már
elvégzett és a zsûri látogatásáig elvégezni tervezett
feladatokról.

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:

- Bögös István (06-20) 236-1624  Zöldhalmi településrész a Fõ út és a Mikebudai 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
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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!

- 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: (06-20) 941-7790.

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 OLDAL LÁSZLÓ végzi.

A  lomtalanítás kapcsán idén is szemétgyûjtési
TÁRSADALMI MUNKÁT szervezünk.

szervezõk:
Csemõ Község Önkormányzata

Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
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Ülésezett
DR. 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

2 019.  ápr i l is  10. ,  szerda ,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2 019.  ápr i l is  17. ,  szer da ,
15.00-16.00 óra között a Határ
büfénél

2019 . ápr i l i s 24 . ,  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

CSEMÕI CIVIL SZERVEZETEK FIGYELMÉBE

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil szervezetek támogatására

Dr. Lakos Roland
polgármester

TÜDÕSZÛRÉS
a zöldhalmi közösségi házban

2019. június 3. (hétfõ)
8.00-17.30 óra között,

2019. június 4. (kedd)
8.00-17.30 óra között

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
községi székhelyû és a községben tevékenykedõ társadalmi szervezetek
számára elnyerhetõ, vissza nem térítendõ támogatásra.

A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szervezetek,
alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel eredményesen
segítik az önkormányzatot feladatai ellátásában, vagy fontos, az állami
és önkormányzati szervek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi
igényeket elégítenek ki.

Pályázati feltételek:
1. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati cél rövid megjelölését.
2. Nem kizárt a több szervezet által benyújtott közös támogatási kérelem.
3. A pályázatok beadási határideje: 2019. április 18., csütörtök
4. A pályázatot adatlapon kell benyújtani, melyet a Polgármesteri Hivatal
titkárságán lehet igényelni, illetve letölthetõ a www.csemo.hu weboldal/
AKTUÁLIS menü/PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK menüpontjából.
5. Az igénylõ tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás összege
erejéig beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselõ-testület felé,
tételes elszámolást csatol a támogatás felhasználásról.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik politikai, vallási tevékenységet
is folytatnak, akiknek szervezete pártoktól, egyházaktól nem független.

KÖSZÖNJÜK A BEFIZETETT ADÓFORINTOKAT!!!
Nagy tisztelettel köszönjük a gépjármû-tulajdonosok és az iparûzési
tevékenységet folytató vállalkozók, adózók fegyelmezettségét, és
idõarányos teljesítését! Határidõre az adóalanyok 88%-a, tett eleget
fizetési kötelezettségének. A befolyt adó összegének 60%-át átutaltuk
a központi költségvetésbe.

A HELYBEN MARADÓ 40%-NYI ADÓFORINTOKAT A KÖZSÉG
FEJLESZTÉSÉRE FORDÍTJUK!

A szûrõvizsgálat 40 év feletti lako-
soknak évente egy alkalommal
ingyenes.
A 14-18 év között gyermekek szûrése
ingyenes,  de beutaló és szülõi
beleegyezõ nyilatkozat szükséges.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat
dí ja 1.700.- Ft, mely az OEP által
országosan elrendelt összeg.

A befizetés csekken történik, mely elõzetesen átvezetõ a Polgármesteri
Hivatalban, illetve a szûrés helyszínén.

Dr. Lakos Roland
polgármester
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Révész Alexandra és GajdácsTamás:
Noel Tamás 2019.03.06.
Monori d.

Heczendorfer Márta Róza és
Vajda Zoltán:
Lóránt 2019.03.25.
Balla d.

2019. március

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
TANÁCSADÁS

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

(06-70) 526-9878

Bejelentkezés telefonon:

Postai dolgozók kérése a lakossághoz

Újra itt a tavasz! Beindul a természet. Fejlõdésnek indulnak a növények,
aktívvá válnak a rovarok. Belegondolva öröm ilyen környezetben kint
tartózkodni.
Igen, de sajnos az idõ elõrehaladtával egyre több kellemetlenséggel
szembesülünk a munkánk során. Legnagyobb baj, hogy a házszámok
nem mindenhol vannak láthatóan feltüntetve. A helyettesek nem tudják
a lakásokat beazonosítani.
Probléma az is, hogy többszöri kérésünk ellenére a mai napig vannak
házak, ahol nincs a küldemények biztonságos elhelyezésére alkalmas
postaláda kihelyezve!
Sajnos ennek hiányában nem kézbesíthetünk.
/A kerítésbõl elviszi a szél, elázik, netán kiveszik!/
Örömünkre a lakosok nagy többsége zárható, biztonságos
levélszekrényt szerelt a kerítés olyan pontjára, ahol nem a vizsla,
komondor, kuvasz, németjuhász vagy egy agresszív ugróbolha fekszik
a legközelebbi bokor alatt. Sajnos többször szenvedünk kutyatámadást.

Az eset közlésekor a gazdik
állítják, a kutya nem bánt,
nem harap!
De igen! A postást nem
szeretik és ha tehetik,
tudtunkra is adják!

Maradjunk az állatoknál.
A ládákat imádják a vad-
darazsak, annak különbözõ
pontjaira kezdik el építeni
fészkeiket. A küldemények

behelyezésekor megsértjük õket és nyugalmukat, ezt családostól adják
a tudtunkra. Ha beköszönt a meleg, átlagban heti 2-3 csípést
szenvedünk! Kellemetlen, fáj, megdagad. Arcon veszélyes is.
Ezért kérjük, legalább heti rendszerességgel ellenõrizzék az utca felõli
nyílás rovarmentességét is! (Ha már befészkeltek, kérjük, irtsák ki!
Köszönjük!)
Haladjunk a növények felé. Belterületen a tuja és a borostyán növi be
a ládákat. Megköszönnénk, ha a takaró ágakat levágnák, mert innen
a pókok ugranak szívesen a nyakunkba. Õk is kellemetlen oltásra
képesek.
Külterületen ezen felül probléma, hogy néhol a ládát megközelíteni is
gond a felnõtt akác csalittól és a térdig érõ vadzabtól.
Annak a toklásza nagyon irritáló a ruhába tapadva.
Az érthetõség miatt hosszú mesénk lényege:

- házszám látható feltüntetése
- biztonságos levélszekrény kihelyezése, a kutyák által nem

látogatott pontra
- könnyen megközelíthetõ legyen a növényektõl
- hetente ellenõrizzék a darazsak miatt a ládájukat, ha

szükséges irtsák ki!
Önökre és gyermekeikre is veszélyt jelentenek!

Bízva a lakosság megértésében, megköszönjük közremûködésüket!

Csemõ posta kézbesítõi

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

Puskel Karolina és Bódi Béla György:
Milán János 2019.03.08.
Silye d.

Tóth Annamária és Földi Attila:
Márk 2019.03.16.
Ceglédi u.

Lakatos Lilla Brigitta és Makai Zoltán:
Olivér Martin 2019.03.21.
Monori d.

Borgula Ilona és Ivanics Pál:
Bertalan 2019.03.29.
14.d.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!
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EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK
HELYE!

HIRDESSEN A CSEMŐI HÍRMONDÓBAN!

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

hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!
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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:

 www.csemo.hu

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:
Dr. Leitner József

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

Terecskei Rita és Veres Tamás

Helyszín: Csemõi Községi Könyvtár és
Közösségi Színtér emeleti terme

“Fázol?
Várj, betakarlak az éggel!”

2019. március 22-én a Csemõi Irodalmi Kör  tolmácsolásában
Utazás a szerelem körül címmel szerelmes versek felolvasását
hallhattuk a korabeli és kortárs magyar- és világirodalomból.
Juhász István összefoglalója az eseményrõl: “Pénteken este
debütált a Csemõi Irodalmi Kör.
A zenés felolvasóest témája – itt a tavasz! – a szerelem volt.
Ebben benne volt a szerelem kibontakozása, a vágy, a
beteljesülés, a szakítás, az elválás is. Különösen színvonalasak
voltak az egymásnak válaszolgatós versek, és persze egyik-
másik költeményben megjelentek pikáns, érzéki részletek is
(ezt a közönség hol mosolyogva, hol ironkodva-pironkodva
fogadta). A záró szám a szerelem himnusza (Piaf) volt, élõ
elõadásban (ez nekem nagyon tetszett). Az estet Bartha
Melinda szervezte.
Dicséretes, hogy az elõadók nagyon széles spektrumot
képviseltek: alpolgármester,  volt polgármester,
iskolaigazgató, diák, sokgyermekes anyuka is szerepelt. A
félszáz fõs eseményen a résztvevõk fele közremûködõi
szerepet is vál lalt .” https://www.facebook.com/
permalink.ph...
Hálás szívvel köszönöm a csodálatos élményt
felolvasótársaimnak (a megszólalás sorrendjében): Kovács
Boglárkának, Juhász Istvánnak, Pólya Miklósnénak, Nagy
Vanesszának, Nagy Veronikának, Bezzeg Patriknak, Fakan
Tündének, Kökényessi Zsuzsannának, Barta Bélánénak, Karai
Vi lmosnak, Tárnok Zsuzsannának, Palotainé Pozsár
Mariannának, Koroknayné Eke Évának, Péntek Zoltánnak,
Csipkó Magdolnának, Búr Istvánnak, Bögös Istvánnak,
Arató Istvánnénak, Károlyi Józsefnek, Svábenszki
Szabinának, Medgyes Jankának, Bartha Alajosnénak!
Az eseményrõl a Cegléd Tv is beszámolt: https://
www.youtube.com/watch?v=J8eLR...
A youtube csatornán pedig megtekinthetõ a teljes mûsor:
Utazás a szerelem körül cím alatt. A felvételt Kõházi Kis
Gerzsonné készítette.
A Csemõi Irodalmi Körhöz csatlakozni lehet: https://
www.facebook.com/search/top/?... vagy a 0670 425 95 56-
os számon Bartha Melindánál.

A Csemõi Irodalmi Kör nevében:
Förhéczné Bartha Melinda

A Csemõi Irodalmi Kör szeretettel meghívja Önt és kedves
családját

A  KÖLTÉSZET NAPJÁRÓL MEGEMLÉKEZÕ
FELOLVASÓESTJÉRE

Idõpont:
2019. április 26. 17 óra 30

Helyszín:
Csemõi Könyvtár földszinti helyisége

Jelentkezés felolvasásra:
Szabadon választott témájú verssel lehet a magyar

irodalomból.
A felolvasási szándékot a

Csemõi Irodalmi Kör facebook csoportjában lehet jelezni,
vagy Bartha Melindánál (70/4259556).

MEGHÍVÓ
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

PILVAXCSENGÕSZÓ
A nemzeti ünnepre a megszokott programokkal,
illetve egy új hagyományteremtõ programmal
készültünk a diákoknak. A gyerekek várták ezt a
napot, készültek rá, hetekkel korábban már
érdeklõdtek a nap eseményei iránt.
Hagyományainkhoz híven ezen a délelõttön a

ceglédi Kossuth
Múzeum igazgatója,
Reznák Erzsébet
tartott színvonalas
elõadást  a 7-8.
osztályos diákoknak
a Községháza
dísztermében.

Kalauzunk, segítsé-
gével gondolatban

visszautaztunk idõben és térben a majd 170 évvel
ezelõtti események forgatagába. Köszönjük Vas
Tibornénak, a Csemõ Község Könyvtár és
Közösségi Színtér vezetõjének, hogy évrõl-évre
megszervezi nekünk ezt a színvonalas elõadást.
A program délután a Tápióbicskei Hagyomány-
õrzõk toborzóbemutatójával folytatódott, ahol a
diákok kipróbálhatták magukat ’48-as honvédként,
beöltözhettek egyenruhába, gyakorolhatták a
masírozást  a hagyományõrzés végét ágyú-
dörrenés jelezte. Ezután következett a már
megszokott Pilvax játékos, történelmi vetélkedõ.

Dekorációként az
elõzõ években
készített  tanulói
munkák szolgáltak.
A felsõsök osztá-
lyonként 5 fõt
delegáltak a vetél-
kedõre, hozzájuk
csatlakoztak a
negyedikes küldöt-

tek és a felnõtt segítõk. Igényes, változatos
feladatokat oldottak meg a csapatok. A 8. c-s
lányok (Ambrózi Krisztina, Bezzeg Cintia, Dani
Regina, Diós Melissza ) teával és süteménnyel
kínálták a játékosokat. Ismét nagyon kellemes és
hasznos másfél órát töltöttünk együtt.
Szeretném megköszönni kollégáimnak a
szervezésben, megvalósításban való segítséget!
Toborzás megszervezése: Mészáros Róbert;
feladatok: Monori Adrienn; dekoráció/terem
rendezés: Kovács Krisztina, Táboriné Ungvári Éva,
Illés Szilvia, Sárik Viktor; hangosítás/elektronika:
Spenger Mihály, Balla Tibor; tea/öltöztetés:
Ambróziné Ági, Oroszné Marika, Juhászné Mártika,
Hörömpõné Ági.

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk
jelentkezõ gyermekek számára könnyebbé tegyük az
óvoda és iskola közötti átmeneti idõszakot.
Igyekszünk az óvoda folytatásaként játszva nevelni
és tanítani. Ezt a célt szolgálja a csengõszó nevû
programsorozat, mely már hagyományosnak
tekinthetõ intézményünkben. Az idei év márciusában
kétszer is meglátogattak bennünket a kicsik. Március
6-án abból a célból, hogy részt vehessenek a játékos-
táncos, angol és német nyelvû foglalkozáson. Táboriné
Ungvári Éva néni kalauzolta el az óvodásokat a német
nyelvû versek és dalok világába. Angolul is vidáman
játszottak és énekelhettek Palotainé Pozsár Marianna
tanárnõ vezetésével. A nagycsoportosokat várta többek
között sok- sok tavalyi csoporttársuk is, akik már bátran
megszólaltak idegen nyelven.
                                           Palotainé Pozsár Marianna

2019. március 23- án szombaton találkoztunk immár
harmadszor az iskolába készülõ gyerekekkel a
Csengõszó program kapcsán. A hétvégére tervezett
foglalkozásra a családokat együtt vártuk. Amíg a
gyerekekkel a tavaszról beszélgettünk,
mondókáztunk, pillangókat színeztünk majd
röptettünk, addig a szülõk az iskolával ismerkedtek.
Az intézményvezetõvel, Arató Istvánné Jutka nénivel
és a helyettessel, Kovácsné Túri Kriszti nénivel
végigjárták az iskola szaktermeit, nyelvi laborját,
számítógépes termét. A séta végére a gyerekekkel mi
is elkészültünk és egy közös beszélgetésre leültünk a
szülõkkel, ahol a felmerülõ kérdéseikre igyekeztünk
megnyugtató válaszokat adni. Kellemes délelõttöt
töltöttünk együtt. Várjuk a szülõket és gyerekeket a
következõ foglalkozásra, amely 2019. április 10 -én
lesz.
                                                Ilyésné Bodor Erzsébet
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Szunyog Mercédesz

A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
kezdeményezésére 2019. március 18-22. között
ismét megrendezésre került iskolánkban is a
Fenntarthatósági Témahét.
Idén a témakörök az „Egészség és jóllét” a
„Fenntartható városok és közösségek” és a
„Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré
szervezõdtek.
A március 18-án kezdõdõ program rendhagyó,
játékos, szemléltetõ formában az életkori
sajátosságoknak megfelelõen kialakított módon
ismertetett meg a globális célokkal. Projektórák
keretében különbözõ feladatokat oldottak meg,
így játszva tanulhattak az alsósok a vízipók
birodalmáról, a felsõsök a fenntartható
közlekedésrõl.
A témahetet a Víz Világnapján Kalmár Tiborné
és Sárik Viktor szervezésével a Szolnoki
Vízmûben tett látogatás zárta.

8. KECSKÉS SÁNDOR
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY

Idõpont: 2019. április 5., péntek
Helyszín: a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola
tornaterme
Kezdési idõpont: 13.30
Kategóriák: általános iskolás leány, fiú
      A NEVEZÉS ÉS A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Idõpont: 2019. április 6., szombat
Helyszín: a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola
tornaterme
Kezdési idõpont: 14.00
Kategóriák: felnõtt nõi, férfi

Megnyitó április 6-án, 14 órakor.

Elõzetesen nevezni a 3. számú tanteremben
Kõzházi Kis Gerzsonné szervezõnél, az

edzéseken kedden és pénteken 16.00 és 20.00
óra között, valamint a verseny elõtt lehet.

A NEVEZÉSI DÍJ: felnõtteknek 500.-Ft.

A tantervi követelményeknek megfelelõen a negyedik
és hatodik évfolyamos tanulók úszásoktatásban
részesültek. Kilenc alkalommal a Cegléd Városi
Sportuszodában jártak diákjaink úszótanfolyamra. A
negyedikesek a gyors- és a mellúszás alapjait
sajátították el. A hatodikosok a negyedik osztályban
tanultak felelevenítése után a hátúszással
ismerkedtek. A tanfolyam díját és az utazás költségét
a Ceglédi Tankerületi Központ finanszírozta.

ÚSZÁS

Nagy Mária
tanító néni

Fenntarthatósági témahét

           Szunyog Mercédesz

Hogyan lesz a Tisza vizébõl
ivóvíz?

A Víz Világnapja és a Föld
Napja alkalmából üzem-
látogatáson voltunk Szol-
nokon a Víz- és csatorna-
mûveknél . Minden felsõs
osztályból  néhány tanuló
vehetett részt ezen a

programon, összesen 27-en. Kalmár Tiborné Marika
néni és Szunyog Merci néni kísérte el diákságot.
Csak úgy káprázott a szemünk a nagy csövek,
szivattyúk, víztárolók láttán. Volt, amikor a mélyben
voltunk a Tisza alatti csöveknél 17 méterre a
felszíntõl és volt, amikor 10 méter magasan a torony
tetején.  A tisztítóban különbözõ állomásokon
keresztül láthattuk a víz tisztításának folyamatát.
A Tisza vize az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz
elõállításáig 13 órát tartózkodik a komplexumban.

Csodálatos, hogy egy Vízmû képes ellátni nyolc
települést tiszta ivóvízzel. Szeretnénk máskor is
ilyen érdekes programot szervezni tanulóinknak!

Kalmár Tiborné
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

“SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ
VILÁG”

 www.iskola.csemo.hu

Jó dolguk volt március utolsó hetében az
iskola alsós diákjainak.
Két alkalommal is részt vehettek a
tornateremben megrendezett különféle
színházi elõadásokon.
Elsõként Nagykõrösrõl a Körszínház és
Ifjúsági Stúdió színjátszói érkeztek el
hozzánk.  A „Boldog születésnapot!” – címû
elõadásukkal kápráztatták el a
nézõközönséget. Mivel a történet a mai
korban játszódik, így a gyermekek könnyen
beleélhették magukat a jelenetbe. A darab
végén egy szerencsés gyermek, aki nemrég
ünnepelte a szülinapját, megkapta
ajándékba a történetben szereplõ szülinapi
tortát is.  Ezt az elõadást Csemõ Köszség
Önkormányzatától kapták ajándékba
diákjaink. Köszönet érte.
A hét második felében izgalommal vártuk,
hogy újból részesei lehessünk az Ákom-
Bákom Bábcsoport elõadásának. A
színitársulattól már több mesés
bábelõadást láttunk, ahol a gyönyörû
díszlet és a nagyméretû bábok
felejthetetlenné tették a látottakat. A
társulat Az öreg halász és a nagyravágyó
felesége címû mesét hozta el nekünk, mely
gyermekek és a felnõttek számára is
rendkívül érdekes és élvezetes volt.
Reméljük sok hasonló élményben lesz még
részük az iskola tanulóinak.

Kopáné M. Marianna  és Ráczné Székely Rózsa

avagy táncszínházi élmény Kecskeméten

TRAVIATA,

A kecskeméti Katona József színházban rendhagyó
módon a bérletes elõadásunk táncszínház volt, a
Kecskeméti City Balett társulat prezentálásában.
Verdi: Kaméliás hölgy operájának olvasata ez
Bartha Dóra koreográfus-rendezõ színpadra
álmodásában. Pölös János nyitotta meg az elõadást
azzal, hogy elmagyarázta a gyerekeknek, hogy
mirõl is fog szólni a csupa táncot tartalmazó darab.
A gyerekek érdeklõdését rendkívül felcsigázta
mindez, így nem csoda, hogy a Kaméliás hölgy
sorsa könnyeket csalt mindenki szemébe. Joggal
érezhettük úgy magunkat, hogy áhítaton vagyunk,
a mûvészet templomában.
Köszönjük ezt a katartikus élményt!

A Filharmónia bérlet soros elõadásán, -ahol a
Retno együttes tolmácsolásában 20 népi
hangszerrel ismerkedhettünk meg a talambától
a pikolóig - óriási élményben volt részünk. Az
interaktív stílus lehetõvé tette a gyerekek aktív
részvételét. A népzenei hatásról a Lángoló
Gitároktól ezt olvastam:”A népzene dolga az,
hogy kifejezzen valami olyasmit, ami egy nép
közös lelkületének kiérlelt esszenciája, a nép
életének egy olyan rétege, ami valamennyire
mindnyájunkban ott lakik, ha akarjuk, ha nem,
ha tudunk róla, vagy ha nem. Persze nem
kötelezõ a népzenét szeretni, nyilván nem is képes
erre mindenki, de ez nem baj, ez a tény nem ír
felül semmit. Ezzel együtt sokan vannak, akik
nem is találkoznak valódi népzenével, fõleg a
népzene sokoldalúságával, gazdagságával, így
meglehet, hogy mégis lenne rá affinitás, de a
megtapasztalás élménye elmarad.”Mi most
találkoztunk ezzel a bennünk is élõ csodával!
Köszönjük az élményt!

A tanítványok nevében:
                                    Förhéczné Bartha Melinda

Népzenei kalandok

Förhéczné Bartha Melinda
            tanárnõ

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK CEGLÉDEN
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A bölcsõdei beíratkozás rendje

Lendérné Godó Márta
a kuratórium elnöke

Csemõ Község Önkormányzata, mint a Csemõi
Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõde fenntartója a
2019/2020-as nevelési-gondozási évre vonatkozó
bölcsõdei beiratkozás idõpontját és módját az
alábbiak szerint határozza meg.

Beiratkozás idõpontja:
2019. május 2-3.(csütörtök-péntek) és május 6.
(hétfõ), 08. 00 – 16.00 óra között.

Beiratkozás helye:
Csemõi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõde 2713
Csemõ, Petõfi S. u. 2. - intézményvezetõi iroda.

Általános tudnivalók a bölcsõdei felvétel
rendjérõl

Bölcsõdei ellátás keretében azon gyermekek
ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelõi,
gondozói munkavégzésük, munkaerõpiaci
részvételt elõsegítõ programban, képzésben való
részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni

Bölcsõdei ellátás keretében a gyermek húszhetes
korától három éves koráig nevelhetõ és
gondozható.

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

A bölcsõdébe a felvétel önkéntes, kérelemre
történik, melyet a törvényes képviselõ terjeszthet
elõ. A bölcsõdei ellátás igénybe vételére irányuló
kérelmet az intézmény vezetõjéhez kell benyújtani.
A „Felvételi kérelem” formanyomtatványát a szülõ
letöltheti a települési vagy az intézményi honlapról,
illetve beszerezhetõ a Csemõi Nefelejcs Óvoda
és Mini Bölcsõdében is.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

- a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát;

- a nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolatát;

- TAJ kártyája másolatát;
- a szülõk személyi azonosító és lakcímet

igazoló hatósági igazolványának
másolatát;

- a szülõk munkaviszony igazolását
(amennyiben a szülõ egyedül neveli a
gyermeket, csak az õ igazolása
szükséges);

- gyermekorvosi igazolást arról, hogy a
gyermek egészségi állapota alapján
bölcsõdében nevelhetõ, gondozható;

- tartósan beteg gyermek esetében az
érvényben lévõ szakorvosi igazolás
másolatát;

- amennyiben a szülõ rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult , úgy a jogosultságot
megállapító határozatot;

- tanulói jogviszony esetén az oktatási
intézmény által kiállított iskolalátogatási
igazolást;

- indokoltság esetén az i lletékes
munkaügyi központ igazolását a
munkaerõ piaci képzésen való részvétel
idejérõl;

- a szülõ betegsége esetén szakorvos
által kiállított igazolást;

- egyedülállóság esetén a Magyar
Államkincstár igazolását emelt összegû
családi pótlék folyósításáról;

- a családban nevelt három vagy több
kiskorú gyermek esetén a Magyar
Államkincstár igazolását emelt összegû
családi pótlék folyósításáról.

Amennyiben a felvételi kérelem – férõhelyhiány
miatt – nem teljesíthetõ, úgy felhívjuk a figyelmet
arra, hogy kérelmére a „várólistára” vesszük és
üresedés esetén az elhelyezés idõpontjáról
írásban vagy telefonon értesítjük. Szintén
„várólistára” kerül az a gyermek, aki a felvételi
eljárás során felvételt nyert, ám bölcsõdei
férõhelyét a felvételi kérelmen jelzett idõponthoz
képest egy hónapon belül nem veszi igénybe,
ha más igazoltan indokolható felvételi kérelem
teljesítése – az indokolatlanul lefoglalt férõhely
miatt – nem lehetséges.

Dr. Lakos Roland
    polgármester
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TISZTELT KUTYATARTÓK!
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:
- április 6. 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 2019. május 15-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.

Búcsúzunk a falu legidősebb
emberétől,

TÓTH ILONÁTÓL.
Nyugodjon békében!

                              A zöldhalmi lakosok

Adója egy százalékával kérjük
támogassa a Csemõben dolgozó

civil szervezeteket
HAGYOMÁNYÕRZÕ

EGYESÜLET
18702233-1-13

PACIDOKI ALAPÍTVÁNY
18711341-1-13

ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
18679030-1-13

GYERMEKÜNKÉRT
ALAPÍTVÁNY
18671537-1-13

MENHELY AZ ÁLLATOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
18671537-1-13
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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

Íjászati lehetõség minden kedves érdeklõdõnek
vasárnaponként 16:00-tól 18:00-ig

a csemõi Vadászháznál.

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

Érdeklõdni:

a Csemõ, Dávid dûlõ 11.
számú lakóingatlan.

Bekerített kerttel,
õszi költözéssel.

Érdeklõdni: 16–18 óráig,
Herczeg Benõnénél.

 Csemõi Palotás SE
TURUL ÍJÁSZ

SZAKOSZTÁLY

Megrendezésre került a II. Csemõi
Íjász-párbaj, mely a következõ

sikerekkel zárult le:

Gyerek fiú kategória:
I.   helyezett Huszár Levente
II.  helyezett Virág Tibor Ákos
III. helyezett ifj. Kovács Tamás

Gyerek lány kategória:
I. Nagy Hajnalka Panka

Ifi fiú kategória:
I. Bíró Roland Mihály

Felnõtt férfi kategória:
I.   helyezett Bezzeg Zsolt
II.  helyezett Szabó Károly
III. helyezett Poczók János

Felnõtt nõi kategória:
I.   helyezett Bezzeg Mónika
II.  helyezett Meixner Richárdné
III. helyezett Gyõri Edit

Senior kategória:
I.  helyezett Kis György
II. helyezett Bori Attila

Tiszteletre méltó:
I.  Decsi Sándor
II. Gáspár János
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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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· 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.

farmer szoknya
800.-Ft/db.

PÓLÓ
AKCIÓ!

kettõt fizet -
hármat vihet

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


