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XXIX. évfolyam 5. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2019. május

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

2019. július 3., szerda

2019. július 5. (péntek), július 6. (szombat)

Csemõ VIRÁGÜNNEPE,
FALUNAP

részletes program a júniusi Hírmondóban

HUSZTI KATA
nyerte az

Exatlon Hungary-t!

Gratulálunk!

Több hónapos küzdelem után  a Kihívók
versenyzõje, Kata lett a TV2  vetélkedõ-
jének abszolút gyõztese, aki a szuper-
döntõben az ifjúsági olimpiai bajnok
Esztergályos Patrikot gyõzte le.

sztárvendégeink a 12. oldalon

CEGLÉDI VÁGTA - a Nemzeti Vágta elõfutama
2019. június 7-9. között a XII. Ceglédi Laskafesztivál keretében
rendezik meg a VII. Ceglédi Vágtát. A Nemzeti Vágta területi
selejtezõjére június 9-én, vasárnap  kerül sor a  Budai úti termálfürdõ
környezetében.

HAJRÁ CSEMÕ!

CSEMÕT ezúttal is PETRIK TAMÁS  képviseli, VICCES  nyergében.

2019. június 9.

Tamás, Csemõ színeiben   két
alkalommal indult a Ceglédi
Elõvágtán, és mindkétszer meg
is nyerte a versenyt, idén a
harmadik ceglédi gyõzelmére
készül.

Várjuk a szurkolókat!
A  rendezvény ingyenes!
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fotók: Bálint Attila

KÉPES BESZÁMOLÓ A XXI. DÉL-PEST MEGYEI
ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR ÉS ANYÁM

TYÚKJA FÕZÕFESZTIVÁLRÓL
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fotók: Bálint Attila

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak
a támogatóknak és segítõknek, akik nélkül
nem tudtuk volna sikeresen megtartani a
rendezvényt.

  Dr. Lakos Roland Marosi Mihály

KÉPES BESZÁMOLÓ A XXI. DÉL-PEST MEGYEI
ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR ÉS ANYÁM

TYÚKJA FÕZÕFESZTIVÁLRÓL

Köszönet!

Anya, mama – ezek azok a csodálatos
szavak,  amit életünkben elsõként
kimondunk.
A gyermekek és a felnõttek szívében
az édesanya különleges helyet foglal
el .

Õ az, aki számára kortól függetlenül
mindig mi,  a gyermekei  vagyunk a
legfontosabbak, Õ az, akivel örömün-
ket, bánatunkat mindig megoszthat-
juk, akiben mindig bízhatunk.
Õ az a személy, aki minden körül-
mények között képes ös szetartani  a
családot, akinek jelenléte, gondosko-
dása, életünk fontos része,  aki
aggódik miattunk, aki õszintén örül
sikereinknek, és akihez mindig
visszatérhetünk.

Szeretettel
köszöntjük

az Édesanyákat!
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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

Bővebb tájékoztató a
www.csemo.hu

weboldalon olvasható.
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TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁR!

 A kõszikla és a vízcsepp

dr. Kovács Tímea
       HVI vezető

(Az Európa-parlamenti választás
margójára)

„A csepp vájja a követ” közismert,
latinból származó mondás. Gyakran
használjuk akkor, ha arra szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy a kitartás
eredményt hozhat.
Mert legyünk õszinték, mi esélye van
amúgy a kõsziklával szemben a
lecseppenõ vízcseppnek? Önmagában
csekély, sõt látszólag a találkozásuk
eredményeként a vízcsepp szétfröccsen,
eltûnik, vékony páraréteg marad belõle.
Úgy tûnhet, hogy a megingathatatlan
kõtömböt semmi sem tudja kikezdeni.
A vízcseppek azonban másként
gondolkodnak, makacs monotonitással
esnek a kõsziklára, bombázzák egymás
után, percrõl percre, napról napra…
Beszivárognak a szikla zugaiba, télen
jéggé fagynak benne és eleinte
hajszálvékony, majd egyre nagyobb
repedéseket alakítanak ki. A
megingathatatlannak vélt tömb
elgyengül, sokszor saját súlya alatt letörik,
apróvá mállik.
Van esélye a vízcseppnek, csak kitartóan
és céltudatosan kell „bombáznia” a
sziklát.
Azért fontos ezt látnunk a választás elõtt,
mert gyakran halljuk, hogy kicsik
vagyunk (néha azt is, hogy merjünk kicsik
lenni) mi magyarok, nem sokat tehet az
ország és különösen nem tehet sokat egy-
egy ember.
Igen, de látjuk: „a csepp vájja a követ,
nem azért, mert erõs, hanem mert sûrûn
esik”!
Nekünk, magyaroknak, ha magyar
Magyarországot és keresztény Európát
akarunk gyermekeinknek, unokáinknak,
ezt a módszert kell utánoznunk.
Mindenki érezze magát egy cseppnek,
amelybõl bármelyik megrepesztheti a
kõsziklát.
Arra kérünk minden csemõi választó-
polgárt, hogy vegyen részt a májusi
választáson és szavazatával a FIDESZ-
KDNP listáját támogassa.

Dr. Fazekas-Kurucz Krisztina
Istvánfi Károly

Jenei Sándor
Dr. Kárpáti László

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin
Soós László János

Sütõ Edit
Turbucz István

A szavazóköri névjegyzéken  szereplő
választópolgár 2019. március 21. napjától a
helyi választási irodához benyújthatja:

mozgóurna iránti igényét, átjelentkezési kérelmét, külképviseleti névjegyzékbe
történő felvételre irányuló kérelmét.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknek tartalmaznia kell a választópolgár:
- nevét, születési nevét,
- születési helyét,
- személyi azonosítóját.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet az alábbi módokon lehet benyújtani:
- személyesen a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye

szerinti választási irodához,
- levélben és elektronikusan a lakcím szerinti választási irodához.

Elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül nyújtható be
a kérelem kétféle módon: ügyfélkapun keresztül és ügyfélkapu
igénybevétele nélkül.

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.
A kérelmet a helyi választási irodához:

- levélben vagy ügyfélkapu nélküli elektronikus úton 2019. május 22.
16 óráig,

- személyesen vagy ügyfélkapun keresztül 2019. május 24-én 16 óráig
lehet benyújtani.

A választás napján 12 óráig szintén benyújtható mozgóurna kérelem ahhoz a
szavazatszámláló bizottsághoz, melynek szavazóköri névjegyzékén a
választópolgár szerepel. A kérelemnek – a fent említett adatokon túl –
tartalmaznia kell szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurnát kéri,
valamint a mozgóurna-igénylés okát. A kérelem meghatalmazott útján is
benyújtható, ebben az esetben meghatalmazás is szükséges.
Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján
Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől
eltérő helyen tartózkodik. Az átjelentkezési kérelmet a fent ismertetett módokon
lehet benyújtani úgy, hogy 2019. május 22-én 16 óráig a választási irodához
megérkezzen. A kérelemnek tartalmaznia kell – fent leírt adatokon túl – annak
a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás
napján külföldön tartózkodik, kérheti külképviseleti névjegyzékbe történő
felvételét. A kérelmet a fent ismertetett módokon és adattartalommal kell
benyújtani. Tartalmaznia kell a kérelmező értesítési címét, ha az nem azonos
a nyilvántartott értesítési címével vagy lakcímével és annak a külképviseletnek
a megjelölését, ahol választójogát gyakorolni kívánja.
A kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig meg kell érkeznie a
választási irodához.
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A lakosság figyelmébe ajánljuk

Csemõ Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
6/2019. (III. 26.) rendelete

a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeirõl

Dr. Kovács Tímea
         jegyzõ

Csemõ Község Képviselõ-testülete a 2019. évi március 26-ai ülésén elfogadta a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól
és ezek megsértésének jogkövetkezményeirõl szóló, 5/2019. (III. 26.) számú 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
2019. április 15-én lépett hatályba, ezt követõen, aki a közösségi együttélés helyi rendeletben meghatározott szabályait
megsérti, közigazgatási bírsággal sújtható. A rendelet célja, a lakosság nyugalmát zavaró magatartások visszaszorítása,
ezért az abban foglaltak betartásában számítunk a lakosság együttmûködésére.

Az elfogadott rendeletet teljes terjedelmében közzétesszük a szabályozás tartalmának megismeréséhez.

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

      I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közösségi együttélés
alapvetõ szabályait megsértõ

a) természetes személyekre,
b) jogi személyekre,
c) jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki azokra a
tevékenységgel,  mulasztással, vagy jogellenes állapot
fenntartásával megvalósuló magatartásokra, melyekre más
jogszabály közigazgatási bírság kiszabását írja elõ vagy teszi
lehetõvé.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvetõ
szabályait sértõ magatartás: az a szándékos vagy gondatlan
tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában
megnyilvánuló magatartás, amely társadalomra veszélyessége
fokában nem minõsül bûncselekménynek vagy szabálysértésnek,
de a közösségi együttélés társadalmilag elfogadott szabályaival
ellentétes, azokat sérti, vagy veszélyezteti.

II. Fejezet
 Eljárási szabályok, eljáró hatóság, eljárási határidõ és

szankciók

Eljárási szabályok
3. §

A közösségi együttélés alapvetõ szabályainak megsértése miatt
indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Eljáró hatóság
4. §

A közösségi együttélés alapvetõ szabályainak megsértése miatt a
hatósági eljárás lefolytatására és az e rendelet szerinti szankciók
alkalmazására a képviselõ-testület által átruházott hatáskörben
a jegyzõ jogosult.

5. A közigazgatási bírság
5. §

(1) A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartás
tanúsítójával szemben esetenként

a) természetes személy esetében kettõszázezer forintig,
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ

szer vezet esetében kétmillió forintig terjedõ
közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer
forint.
(3) A közigazgatási bírság mértékének, összegének
megállapításánál figyelembe kell venni

a) az elkövetõ személyi, jövedelmi, vagyoni viszonyait,
amennyiben azokat az eljárás alá vont személy az erre
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2Csemõ Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2019. (III.26.) rendelete
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezuményeirõl

vonatkozó felhívás alapján igazolja,
b) a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartás

súlyát, veszélyességét, gyakoriságát, és a felróhatóság
mértékét,

c) a közrend védelmének és a közterületek rendje
biztosításának érdekét.

(4) Amennyiben a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ
magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a
közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal
is kiszabható.
(5) A közigazgatási bírság kiszabása az elsõ elkövetés alkalmával
mellõzhetõ, és figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövetõ
személyére és az elkövetés körülményeire tekintettel, azokat
mérlegelve a kívánt visszatartó hatás várhatóan figyelmeztetéssel is
elérhetõ.
(6) 14 életévét betöltött, de a nagykorúságot el nem ért személlyel
szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha
önálló keresete, jövedelme, vagyona van.
(7) A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartás
miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsõfokú határozat
véglegessé válásától számított 15 napon belül, a határozathoz csatolt
készpénzátutalási megbízáson, vagy átutalással kell megfizetni a
Csemõi Polgármesteri Hivatal OTP Ceglédi fiókjánál vezetett
11742025-15730284-00000000 számú költségvetési számlájára.

III. Fejezet
A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ

magatartások

6. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások
6. §

(1) A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa,
kezelõje, tartós használója, illetõleg haszonélvezõje (a továbbiakban
együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévõ ingatlanok
(ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a
használó, illetõleg –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége
szerint – a bérlõ (a továbbiakban együtt: használó), aki nem
gondoskodik:

a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, gondozásáról,
szükség szerinti takarításáról,  rovar- és
rágcsálómentesítésérõl,

b) gyommentesítésérõl és kaszálásáról,
c) az ingatlan elõtti járdaszakasz hóeltakarításáról és

síkosságmentesítésrõl,
d) a 120 liternél nagyobb mennyiségû hulladék, többlet-

hulladék összegyûjtésérõl, annak a hulladékgyûjtõ udvarra
történõ elszállításáról nem gondoskodik.

 7. Állattartással kapcsolatos magatartások
7. §

A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ
el, aki:

a)   a tulajdonában lévõ vagy felügyelete alatt álló eb más
tulajdonában lévõ magánterületre, vagy közterületre
való át-, illetve kijutását, továbbá az eb kerítésen történõ
kiharapását nem akadályozza meg,

b)   közterületen haszonállatot tart vagy legeltet, valamint
azt az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedi.

8. Környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások
8. §

(1) A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki:

a) a meglévõ vízelvezetõ árkot - ingatlanok elõtti
közterületen, kertekben - betemeti, a víz lefolyását
megakadályozza, az árkot nem gondozza, nem tartja
karban,

b) közterületre telepített fát,  facsemetét,  virágot,
növényzetet rongál,

c) a fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot elhelyez,
d) aki az avar, kerti hulladékok, tarló égetésére vonatkozó

Csemõ Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a
helyi környezet védelmérõl szóló, 5/2015. (IV. 29.) számú
rendelete 12. §-ában szabályozott rendelkezéseket
megszegi.

Fejezet
Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2019. április 15-én lép hatályba.

Csemõ, 2019. március 26.

Dr. Kovács Tímea         Dr. Lakos Roland
         jegyzõ                        polgármester

A rendelet kihirdetve 2019. március 29-én.
Csemõ, 2019. március 29.

Dr. Kovács Tímea
         jegyzõ

Valamennyi hatályos önkormányzati rendelet letölthetõ a
települési weboldal fõmenüjében az ÖNKORMÁNYZAT/

RENDELETEK elérési útvonalon.
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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

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.

Dr. Kovács Tímea
jegyzõ

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

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

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2019. április
30-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 folyamatban lévõ
pályázatokról, ennek keretében tájékoztatta a képviselõ-testületet
arról, hogy a bölcsõdei pályázat visszavonásra került, tekintettel
arra, hogy a módosult kiírási feltételek lehetõséget adnak a pályázat
ismételt benyújtására egy magasabb támogatási összeg
megcélzásával.
Beszámolt továbbá a külterületi útfejlesztés és a kulturális
kiállítóhely udvarának kivitelezési munkáiról, ez utóbbi május
utolsó napjaira teljes pompában várja majd az odalátogatókat. Szó
esett még a Tájház elõtti önkormányzati terület parkosítási
munkáiról, az iskolaudvar és a játszótér  felújításáról, a napelemes
kültéri lámpatestek telepítési munkáinak megkezdésérõl és
buszvárók egységesítésérõl, kicserélésérõl.

Az elsõ napirend során a Testület a Községi Könyvtár és Közösségi
Színtér 2018. évi munkájáról szóló részletes, mindenre kiterjedõ
beszámolót vitatta meg és fogadta el, megköszönve Vass Tiborné
közösségi színtérvezetõ lelkiismeretes munkáját.

A második napirend keretében a Testület a helyi civil szervezetek
2019. évi támogatásáról döntött , a korábban kiírt pályázat
feltételeinek megfelelt pályázók részére.

A harmadik napirend során a Testület a „Helyi elismerõ címek”
odaítélésével kapcsolatban jóváhagyta a szokásos felhívásokat,
melyek e lapszám 9. oldalon olvashatóak.

A negyedik napirend keretében a Testület – egy korábbi döntésének
megfelelõen – ingatlancsere szerzõdés aláírásáról döntött, melynek
értelmében az önkormányzat tulajdonát képezõ csemõi 340/4 és
340/5 hrsz-ú ingatlanjait elcseréli Tokaji Róbert tulajdonát képezõ
csemõi 380/1 és 380/2 hrsz-ú ingatlanokra.
A Képviselõ-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással
hozta.
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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

2019.  május 16. , csütörtök,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2019.  má jus  23 . ,  csütörtök,
15.00-16.00 óra között a Határ
büfénél

2019.  május 30. , csütörtök,
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

M I N D E N K I
F I G Y E L M É B E!

DÍSZPOLGÁRI cím
ADOMÁNYOZÁSÁRA

JAVASLAT KÉRÉSE

Díszpolgári címben részesíthetõ az
a csemõi, vagy Csemõbõl
elszármazott, vagy tevékenysége
miatt Csemõhöz köthetõ személy,
aki elismerésre méltó
tevékenységével pozitív példát
mutatott és mutat a felnövekvõ
ifjúságnak.

Az elismerésre javasolhat minden
csemõi lakos, egyesület, szervezet,
intézményvezetõ, a képviselõ-
testület és annak bizottsága, a
polgámester.

A javaslatot írásban indokolással
együtt kell az Önkormányzathoz
benyújtani.

A javaslatokat 2019. május 20-ig lehet leadni a
Polgármesteri  Hivatalban.

A kitüntetésre különösen az válhat
érdemessé, aki kiemelkedõ eredményt
ért el szakmai felkészültsége alapján
munkájában, kitûnik a közéletben való
részvételével, a község közéletében
hosszú idõn át magas színvonalú
munkát végzett , példaértékûen
tevékenykedett saját szakmájának
területén, s ezzel általános elismerést
vívott ki.

Az elismerésre javasolhat minden
csemõi lakos, egyesület, szervezet,
intézményvezetõ, a képviselõ-testület
és annak bizottsága, a polgámester.

A javaslatot írásban indokolással
együtt kell az Önkormányzathoz
benyújtani.

ADOMÁNYOZÁSÁRA
JAVASLAT KÉRÉSE

KÖZSÉG KIVÁLÓ
MESTERE
kitüntetés

A Díszpolgári cím átadására a falunapi ünnepségen, 2019. július 6-án
kerülhet sor.
A Község Kiváló Mestere kitüntetés átadására az augusztus 20-a
tiszteletére rendezendõ ünnepségen kerülhet sor.

A község társadalmi, gazdasági életében, a lakosság javára sikeres
tevékenységet folytató, vagy más módon tartósan és önzetlenül szolgáló
szakmai, vagy közszolgálati tevékenységet végzõk munkájának
elismerésére a rendelet értelmében a Képviselõ-testület minden évben
elismerõ címek adományozásáról dönthet.

mindig friss hírek, információk:

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

A beérkezett ajánlások alapján a Képviselõ-testület a májusi testületi
ülésén dönt a kitüntetett személyérõl.
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NYÁRI DIÁKMUNKA

2019. április

SZÜLETÉSEK

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:

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

Bognár Renáta és
Hörömpõ Tamás:
Vanessza Izabella 2019.0423.
Iskola d.

Bilecz Dóra és
Antalics Gábor Balázs:
Hanna Gabriella 2019.04.24.
Fõ u.

Gulyás Viktória és Ribár Pál:
Mátyás 2019.04.30.
Jakab d.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

A nyitvatartás az alábbiak
szerint alakul:

hétfõtõl-péntekig:
14-19 óra között,

szombaton-vasárnap:
10-19 óra között.

A PÁLYÁK HASZNÁLATA
 INGYENES!

Dr. Lakos Roland
   polgármester

A mosdókat továbbra sem
nyitjuk ki, ezt kérem, hogy

mindenki vegye figyelembe,
mikor felkeresi a sportpályát!

Mindenkinek kellemes idõtöltést,
hasznos testmozgást kívánok!

a SPORTCENTRUM
nyitvatartási rendjérõl

BAKONYI ISTVÁNNÉT

a 90. születésnapja alkalmából Dr.
Lakos Roland polgármester köszön-
tötte az Önkományzat nevében. Az
ajándékok mellett  átadta azt az
emléklapot, melyet Orbán Viktor
miniszterelnök úr írt alá.

Ilonka néni 90 éves!

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

MAGÁNSZEMÉLYEK számára
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

e lap 14. oldalán olvashatóak.

Dobóczi Anikó védõnõ Az idei évben is lehetõség lesz Önkormányzatunknál „Nyári diákmunka”
program keretében dolgozni.
A 2019. évre vonatkozó keretleosztás szerint július 01-tõl július 31-ig 4 fõ,
augusztus 01-tõl augusztus 31-ig 4 fõ napi 6 órában történõ foglalkoztatását
tudjuk biztosítani.
A foglalkoztatás feltétele a 16. életév betöltése.

A határidõk rövidsége miatt kérjük, hogy a jelentkezéseket május
20-án 12 óráig küldjétek el az aljegyzo@csemo.hu e-mail címre.
A jelentkezésben kérjük feltüntetni a személyes adatokat (név, születési
hely, idõ, anyja neve, lakcím, adószám, TAJ-szám, telefonszám) és azt, hogy
július vagy augusztus hónapban szeretnétek dolgozni.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

Magdi néni 90 éves!
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TÜDÕSZÛRÉS
a zöldhalmi közösségi házban

                  2019. június 3-án, hétfõn
                                          8.00 - 17.30 óra között
                  2019. június 4-én, kedden
                                          8.00 - 17.30 óra között

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulaj-
donosok és Földhasználók
figyelmét, hogy az
éle lmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése értelmében a
földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfû virágbimbójának kiala-

kulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
E határidõ után a védekezések ellenõrzését illetve a
fertõzött területek fe lmérését bel területen a
település jegyzõje , kül területen a járási
földhivatalok mezõgazdászai végzik.
A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a
terület ileg il letékes növény- és talajvédelmi
igazgatóságok (bel terület esetén a te lepülés
jegyzõje) a köte lezettség e lmulasztása esetén
elrendelik a közérdekû védekezést, mely azonnal
végrehajtandó.
A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni
a közérdekû védekezés tel jes költségét (amely
tartalmazza a vállalkozói díjat, a földhivatal és a
növény- és talajvédelmi igazgatóság költségeit).
A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára
kerülnek behajtásra.
A közérdekû védekezés e lrendelése mellett a
növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab
ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési
kötelezettségét elmulasztja.
A bírság mértéke a terület nagyságától  és a
gyomosodás mértékétõl függõen 15.000 –
15.000.000. -Ft .
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti
határidõre a gyommentesítési kötelezettségüknek
tegyenek e leget, hiszen a parlagfû mentesség
mindannyiunk közös érdeke, nem beszélve arról,
hogy gyors intézkedéssel mentesülhetnek a
kötelezõ határozat és bírság, közérdekû védekezés
költségének megfizetési kötelezettsége alól.

Dr. Lakos Roland
polgármester

FELHÍVÁS
parlagfû elleni védekezésre

A tüdõszûrés a felnõtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szûrõvizsgálat 40 év feletti lakosoknak 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 díja 1.700.- Ft,
mely az OEP által országosan elrendelt összeg.

A VIZSGÁLAT DÍJA CSEKKEN ELÕRE IS FIZETHETÕ - a
befizetéshez szükséges csekk a Polgármesteri Hivatal

titkárságán ügyfélfogadási idõben átvehetõ.

Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve
sok más tüdõbetegség idõben történõ felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát,
TAJ-kártyáját, illetve –ha van– az elõzõ évi tüdõszûrõ igazolást.

TÛZGYÚJTÁS ÉS ÉGETÉS

Dr. Kovács Tímea
jegyzõ

CSEMŐ
 az INTERNETEN

 www.csemo.hu
       mindig friss hírek,

információk Csemőből,
Csemőről

https://
www.facebook.com/

csemo.hu

A bel- és külterületen történõ szabadtéri tûzgyújtás és égetés feltételeit az 54/2014.(XII.5.) 
Belügyminiszteri Rendelet újraszabályozta.
Ennek figyelembevételével a Képviselõ-testület 2016. április 28-án tartott ülésén módosította
az erre vonatkozó helyi rendeletet, az alábbiak szerint:
 
- külterületen égetést csak engedéllyel lehet végezni, az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
szerint, azaz a tûzvédelmi hatóság engedélyét be kell szerezni. Az engedély kérelmet legalább
10 nappal a tervezett égetés elõtt kell beadni a Katasztrófavédelem tûzoltó szakhatóságához
(Nyomtatvány a hivatalban megtalálható).
 
- belterületen tûzgyújtás és égetés közterületen, csak az önkormányzat által vagy engedé-
lyével lehet végezni, saját ingat lanon belül külön engedély nélkül
végezhetõ.                                        
Belterületen történõ tûzgyújtás és égetés ünnepnap kivételével, hétfõn és pénteken 08-18 óra,
szombaton 08-12 óra között, a tûzgyújtási szabályok szigorú betartása mellett, alkalmanként
max. 2 órán keresztül végezhetõ.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szabályok kerti hulladékokra, avarra, tarlóra vonatkoznak, és
NEM HÁZTARTÁSI SZEMÉTRE, melynek égetése TILOS!



         XXIX. évfolyam 5. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2019.  május
1 2

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

2019. július 5. (péntek)

Csemõ
VIRÁGÜNNEPE, FALUNAP

2019. július 6. (szombat)

részletes program a júniusi Hírmondóban

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

2019. július 3., szerda

Kísérleti jelleggel új WIFI-pontok létesültek a Hét vezér téren és
a Templom téren. Próbálja ki!

M E G H Í V Ó
Szeretettel várjuk Önt és Kedves

Családját a

alkalmából rendezett
megemlékezésünkre

2019. június 4-én, kedden 19.30
órára a csemői Templom térre,

a Trianoni emlékműhöz.
* Himnusz
*  Köszöntőt  mond:
            Bögös István
          alpolgármester
* Wass Albert  versét  elmondja:
           Terecskei Ágnes
*  Beszédet mond:
          Dr. Kárpáti László
            önkormányzati képviselő
* Rákosi  István
          erdélyi népdalt énekel
*  Koszorúzás
* Székely  Himnusz

Közreműködik: Olgyay Gábor
zeneszerző

 Gáspár János
  önkormányzati képviselő
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

Csütörtök: 13.00 – 15.30 óráig
Péntek:  09.00  - 12.00 óráig
          (a hónap elsõ három péntekén)
                  15.00 – 21.00 óráig
          (a hónap utolsó péntekén)
Szombat: 8.00 – 10.00

Hétfõ:    zárva
Kedd: 13.00 - 15.00 óráig
Szerda:   13.00 – 15.30 óráig

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
2019 MÁJUS 1-tõl:

2019. május 12-én, vasárnap
8 – 12 óráig

 MIKUSNÉ TERIKE ELÕKERTJÉBEN

(Ladányi szobor mögött)
  információ:

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

GYERMEK- ÉS FELNÕTT
RUHADARABOK ÉS

TÁRGYAK CSERE-BERÉJE

ROSSZ IDÕ ESETÉN ELMARAD!

A CSEMÕ KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
NYÁRI TÁBORA

SZÖSZMÖTÖLÕ tábor2019. augusztus 12–16–ig
általános iskolás korú gyerekek számára

Ha jelentkeztek sok-sok játék, vetélkedõk, kézmûves
foglalkozások, barangolás, kirándulás, jó társaság és
extra adag nevetés vár rátok.
Részvételi díj: 16.000 Ft/fõ (tartalmazza a programok
és a napi egyszeri meleg étkezés, valamint az uzsonna
költségét).

Ceglédi jelentkezõket menetrend szerinti busszal
utaztatjuk a tábor helyszínére és vissza. Felnõtt kísérõt
az utazáshoz a szervezõk biztosítanak.
A részvételi díj nem tartalmazza az utazás költségét.

Jelntkezési és fizetési határidõ: 2019. június 25.
A tábor minimum 10 fõ jelentkezése esetén indul.

Információ: Vasné Irén 06-70-360-8034
Veres Tamás 06-30-786-2205

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt Ki sze ly
Margó festõ kiállítására
a Csemõi Községi Könyv-
tár és Közösségi Színtér

emeleti termébe.
A tárlat május 17-ig, a könyvtár nyitvatartási
idejében tekinthetõ meg.

Május 18-án a
Csemõi Helytörténeti Gyûjtemény  kertjében

(Csemõ, Szent István u. 33/a)
10.00 – 12.00 óráig kézmûves foglalkozást tart
Bajor Sarolta népmûvész
Rongyszõnyeg vásár

16.00 – 18 óráig Borkóstoló és borvásár
A gyöngyösi Laczkó Borház, valamint a ceglédi Pálinkás
Miklós borait bemutatja:
Csanád László bortanácsadó.
Közremûködik: Csemõi Gyöngyvirág Népdalkör
Minden vásárló tombolát kap ajándékba – sorsolás a
rendezvény zárásaként.
A rendezvény ideje alatt ingyen elvihetõ adomány
könyvekbõl válogathat az olvasni vágyó közönség.

Hétfõn:  ZÁRVA
Kedden: 15.00 – 17.00 óráig
Pénteken: 13.00 – 15.00 óráig
Szombaton: 10.00 – 12.00 óráig
Vasárnap: ZÁRVA

A nyári hónapokban információs és
turisztikai pont mûködik majd

a Hét vezér téren.
AZ INFORMÁCIÓS PAVILON NYITVATARTÁSA:

Információkérés nyitvatartási idõn kívül:
06-30-547-5323 (Huszár Sándor)

06-70-360-8034 (Vas Tiborné)
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Dr. Lakos Roland
polgármester

CSEMÕI lakosok részére INGYENES pályázati tanácsadás és segítség a pályázat elõkészítéséhez
 minden pénteken 1300 órától a Csemõ Polgármesteri Hivatalban.

OLÁH JÓZSEF Pályázati tanácsadó, O-PMM Kft.
Mobil: +36-70- 526-9878, e-mail: opmm.kft@gmail.com

KONVEKTORCSERE PÁLYÁZAT 2019.
Az Otthon Melege Program keretében

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium újra
megnyitja az új gázkonvektorok felszerelésére irányuló,
költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó
ZFR-KONVEKTOR/2017 kódszámú pályázati kiírást.
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton,
a pályázati portálon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus
azonosítást követõen az adatlapok kitöltésével és a
szkennelt dokumentumok csatolásával. Valamennyi
beérkezõ pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító
jelet kap.

A pályázatot elektronikusan lehet
benyújtani 2019. május 20. 10:00 órától a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A vissza nem
térítendõ támogatás keretének kimerülése esetén a
Támogató hivatalos honlapján, valamint a
pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a
pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos
idejérõl. A Pest-megyére és Budapestre jutó forráskeret:
630.200.783 Ft.

Támogatható tevékenységek
Egy magánszemély csak egy épület/lakás vonatkozásában
részesíthetõ támogatásban, illetve ugyanazon épületre /
lakásra vonatkozóan csak egy pályázat részesíthetõ
támogatásban. kizárólag magyar adóazonosító jellel
rendelkezõ természetes személyek nyújthatnak be
pályázatot, aki a beruházással érintett ingatlanban
tulajdonjoggal rendelkezik. A pályázat idõpontjában
földgáz üzemû konvektoros fûtési rendszerrel
rendelkezõ lakásra kérhetõ támogatás.
A pályázat keretében támogathatóak a meglévõ
gázkonvektor(ok) új gázkonvektor(ok)ra történõ cseréje
vonatkozásában felmerült anyag- és munkadíjak, továbbá
tervezési, engedélyeztetési és egyéb, az átvétellel
kapcsolatos szakhatósági költségek, továbbá a tulajdoni
lap költsége is.
Kizárólag olyan gázkonvektor készülékek beszerzése,
beépítése támogatható, melyek megfelelnek a Pályázati
kiírás „6. fejezet Mûszaki elvárások” pontjában leírtaknak!
Elszámolható költségnek minõsülnek továbbá az új
kéménybe kötendõ gázkonvektorok kéményépítésével,
átalakításával, korszerûsítésével kapcsolatos anyag,

munka, illetve szakértõi költségek is, melyek önállóan,
gázkonvektor csere nélkül nem támogatható költségek.
Nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtását
megelõzõen megkezdett beruházáshoz.

Az igényelhet támogatás mértéke, összege
A támogatás minimális mértéke 50.000 Ft, maximális
mértéke az elszámolható bruttó költségek 60 %-a, de
maximum 750.000 Ft.
A projekt keretében a gázkonvektor készülékek
maximálisan bruttó 160.000 Ft egységáron
számolhatóak el. Amennyiben egy készülék ennél
magasabb áron kerül beszerzésre, a bruttó 160.000 Ft
egységár feletti összeg nem elszámolható költségnek
minõsül.
Az elõírások értelmében minden beszerzett új
gázkonvektor készülék egységára vonatkozásában
maximum 96.000 Ft / készülék támogatás igényelhetõ,
melyen felül az elszámolható munkadíj, illetve szakértõi
tevékenységre vonatkozó költségek 60%-a, de maximum
összesen 750.000 Ft támogatás kérelmezhetõ.
A Pályázónak legalább az elszámolható bruttó
összköltség 40 %-át kitevõ saját forrással kell
rendelkeznie.

A nyertes pályázat lebonyolítása
Vissza nem térítendõ támogatás kizárólag a
kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések,
készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. A
beruházás megvalósítása során a Kedvezményezett
nevére, címére kiállított számlával azonosított és igazolt,
forintban meghatározott és felmerült anyagköltségek,
munkadíj, szakértõi, tervezõi, eljárási költségek
számolhatóak el.
A támogatás folyósítása minden esetben a
Kedvezményezett javára történõ utalással, a beruházás
befejezésének és a teljes bekerülési költség kifizetésének
igazolását követõen, az elszámolás Lebonyolító által
történõ elfogadását követõ utófinanszírozással történik.

A pályázati kiírás és útmutató megtalálható:
https://konvektor2019.nfsi.hu/

Közönségszolgálat email: konvektor2019@nfsi.hu
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A versenyben való szereplésünket támogatja:

ENTENTE FLORALE EUROPE

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

                                                                                         Köszönjük!

FELHÍVÁS
 Alsó-Csemõ lakóihoz

FELHÍVÁS!

FOGADJ ÖRÖKBE EGY
BUSZMEGÁLLÓT!

Belterületi szemétszedésre
várok minden segítõ
szándékú felnõttet és
gyermeket 2019. június 8-án
(szombaton).

Találkozó reggel 8 órakor a
Könyvtár elõtt.

Dr. Lakatosné Bakonyi
Magdolna Katalin

(06-20) 594-3258

A nemzetközi zsûri látogatására készülve
Alsó-Csemõben is szemétszedést szeretnénk
végezni.
Várom mindazoknak – elsõsorban
felnõtteknek, de nagyobb gyermekeknek a
jelentkezését, akik 2019. május 25-én,
szombaton délelõtt 8-12 óráig ebben részt
kívánnak venni.
A részletek megbeszélésére, a részvételi
szándék jelzésére kérem, hívjanak (06-20
9341-276), vagy írjanak (karpatidr@t-
online.hu)!

FELHÍVÁS!

Dr. Kárpáti László
      képviselõ

Mindennapjainkat és közérzetünket is alapvetõen befolyásolja
környezetünk állapota, minõsége. Szebbé tehetõk a buszvárók
és a közvetlen környezetük is. Ebben (is) számítanánk a civil
közösségekre és magánszemélyekre egyaránt.

Az ötletet Budai Mihályné Katikának köszönöm, aki vállalta a
Kiss dûlõnél lévõ buszmegálló-pár karbantartását!
Kérem, hogy aki vállalni tudja a közigazgatási területen lévõ
bármely más buszmegálló karbantartását (szemétszedés, virágok
ápolása) az jelentkezzen a polgarmester@csemo.hu  e-mail címen.

Sok szeretettel várok minden segítõt 2019.
június 16-án (vasárnap) tartandó
SZEMÉTSZEDÉSRE!
A célterület: Õze dûlõ, Bolcsek dûlõ, Oncsa
dûlõ, Jáger út, Ceglédi út (a benzinkúttól a
Jáger útig). A zsûri útvonal a Jáger úttól az
Ereklyési útig a Putrisarki erdõn keresztül.
Kesztyût, zsákot, láthatósági mellényt
biztosítunk. (Figyelem! Hosszú szakaszok)

Gyülekezõ: 8:00 órakor a Sportpályánál

Gáspár János
06-30/419-8622

gasparjanos59@gmail.com

Dr. Lakos Roland
polgámester
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Április 13-án a Szülõi Közösség tagjai
újraépítették az iskola hátsó udvari kerítését.
A lányok és gyemekek pedig újrafestették az
udvari szaletlit.

Köszönöm Gál Jánosnak, Gálné Török
Ágnesnek, Dávid Attilának, Dávid
Attilánénak, Pólya Norbertnek, Pólyáné
Cseh Juditnak, Pólya Fanninak, Magyar
Jánosnak, Dinyák Jánosnak, Hornyák
Balázsnak, Hornyákné Zámbó Andreának
a szakmai munkát.
Külön köszönöm Gál János szervezõ-
munkáját.

KÖSZÖNJÜK... KÖSZÖNJÜK...

KÖSZÖNET

...GÁL TAMÁSNAK és HORNYÁK BALÁZS-
NAK, hogy az európai versenyszerep-
lésünket anyagilag támogatják!

...JAKAB TAMÁSNAK, hogy két hónapra egy
nagyteljesítményû fûnyírógépet ingye-
nesen bocsátott a rendelkezésünkre.

A  belterületen, a Kossuth Lajos
utcán, valamint a Bogdán-Iskola
dûlõben március 31-ére
meghirdetett önkéntes szemétsze-
désben résztvevõknek:
Czakó Attilának
Gáspár Jánosnénak
Harangi Sándornak
Mézes Ferencnek
Pákozdi Lászlónak
Pákozdi Lászlónénak
Pallagi Sándornak
Tárnok Ferencnének
Vas Tibornénak
Köszönöm aktív részvételüket, hogy
munkájukkal hozzájárultak közsé-
günk eredményes felkészüléséhez
az európai megmérettetésben.
                 Gáspár János

KÖSZÖNÖM
mindazoknak a közösségi munkáját, akik az Európai Virágos
Falvak és Városok Versenyére való felkészülés alkalmából
április 27-én, Zöldhalom Fõ út és a Mikebudai út közötti
területre meghirdetett szemétszedésben részt vettek.
Név szerint:

Arató Istvánné
Bene Dávid
Csikós Martina
Fekete Enikõ
Fekete János
Feketéné Csajbók Mónika
Gubinszki Anna Eszter
Gyura Mihályné
Gyura Norbert
Hörömpõ László
Ilyésné Bodor Erzsébet
Károlyi József
Károlyi Józsefné
Katona Márk
Kenyó Gábor
Kiss Roland

Lendér József
Mikus Istvánné
Molnár Attila
Monori Adrienn
Patály Gábor
Patály Pál
Pelényi János
Pelényi Jánosné
Puskel Alexandra
Szunyog Mercédesz
Szunyog Noémi
Táboriné Ungvári Éva
Ujszászi Angelika
Vas Tiborné
            Bögös István

          alpolgármester            önkormányzati képviselõ

A KÖZÖSSÉG EREJE...
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Épülünk, szépülünk - TÁRSADALMI MUNKÁBAN
Április 13-án és 14-én a festõk megújították a
hivatali homlokzatot, létráról, állványról,
emelõkosárból dolgoztak a utcafronti épületrész
megszépítésén!

Köszönöm Pákozdi Istvánnak, Illés  Bélának,
Monori Zoltánnak, Bognár Jánosnak, Varga
Péternek, Demcsik Zsoltnak, Cseh Róbertnek,
Sáfár Józsefnek, Lendér Józsefnek, Horváth
Ferencnek a szakmai munkát, Horváthné
Tündének, Lõrincz Ferencnek a kiszolgálást.
Radics Ambrusnak és Radics Zoltánnak a
gurulós állvány rendelkezésre bocsátását.
Külön köszönöm Lendér József szervezõ-
munkáját.

Április 27-én a nem túl barátságos idõjárás
ellenére a zöldhalmi tájház környezetében
létesítendõ új közparkban dolgoztak önkéntes
segítõk.

Köszönöm Sebõk Józsefnek, Kogler
Richárdnak, Nagy Lászlónak, Tárnok
Ferencnek, Csoh Róbertnek, Budai
Józsefnek, Vas Józsefnek, Balogh
Sándornak, Hujber Istvánnak, Nyírõ
Józsefnek, Lakatos Zsoltnak a szakmai
munkát, Oldal Lászlónak a soron kívüli
fuvart, Turcsán Istvánnak az ebéd-
alapanyag felajánlását. Külön köszönöm
Lendér József szervezõmunkáját.
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Szervezõk:
Csemõ Község Önkormányzata
Csemõi Községi Könyvtár és

Közmûvelõdési Színtér

MI SZEDTÜK!MI SZEDTÜK!
Az idei évben is folytattuk a környezetszépítési akciónkat!
Április hónapban a külterület 3 helyszínén vártuk az
önkénteseket. Az akció során 466 zsák szemetet gyûjtött

a csapat. Köszönetet mondok mindazoknak, akik részt vettek az önkéntes munkában,
bármilyen formában támogatták a környezetszépítési kezdeményezést. Külön köszönöm
Vas Tiborné szervezõ munkáját!

Tavaszi hulladékgyûjtési akció

Arató  Istvánné
Arató Zsófia
Barta Béla
Bartáné Verebes  Tímea
Belányi  Alexandra
Belányi Arnold
Belányi Zoltán
Bene Dávid
Bene Márkó
Beri Norbert
Bíró Bence
Bögös  István
Bretus Boglárka
Bretus Gábor
Bretus Sándor
Czakó Attila
Czine Ádám
Czine  Dániel
Csali  József
Csikós Martina
Csipkóné  Lengyel Szilvia
Csollák  László
Dávid Atilla
Dobos Vivien
Dr.  Lakatosné Bakonyi
                 Magdolna Katalin
Drabant Miklós
Drabantné Molnár Éva
Erdélyi Krisztina
Fekete Enikő
Fekete János
Feketéné Csajbók Mónika
Fityó János
Fokti Kitti
Fokti Vendel
Förhéczné Bartha Melinda
Gaál  Jánosné
Gáspár János
Gáspár Jánosné
Geresd Gyöngyi
Gubinszki  Anna Eszter
Gyenge Margaréta
Gyura Mihályné
Gyura Mihályné
Gyura Norbert
Harangi  Sándor
Határ Roland
Horváth Ferencné
Horváth Krisztofer
Horváth Nikolász
Horváth  Tamás
Hörömpő Csaba
Hörömpő  László
ifj. Farkas Zoltán
ifj.  Fokti Vendel

Illés Szilvia
Ilyésné Bodor Erzsébet
Jeroen Bastiaensen Bart
Józsa Norbert
K. Varga Péter
Károly  László
Károlyi  József
Károlyi  Józsefné
Károlyi Mihály
Károlyi Mihályné
Katona Bence
Katona Márk
Katona Noémi
Kenyó Gábor
Kis Bernadett
Kis György
Kis Györgyné
Kis-Dér Zsolt
Kiss Roland
Kósa János
Kovács Boglárka
Kovács Botond
Kovácsné Túri Krisztina
Kövesdi Vanessza
Lakatos Adrienn
Leds Goo Klara
Lendér  József
Magyar  Lászlóné
Marosi Rita
Mezei Máté
Mézes  Ferenc
Mézes Ferencné
Mikus  Istvánné
Mikus Sándor
Milus  László
Milus Milán
Milus Sándor
Molnár Attila
Mondi  Istvánné
Monori Adrienn
Nagy Bence
Nagy Mária
Nagyné Dombos Rózsa
Németh Angéla
Pákozdi  László
Pákozdi  Lászlóné
Pál  Tamás
Palásti  Sarolta
Pallagi  Sándor
Palotai  János
Palotainé Pozsár Marianna
Pap  József
Pap Józsefné
Papp Andrea
Papp Emma

Papp  Ildikó
Papp Zsoltné
Patály Gábor
Patály Pál
Pelényi  János
Pelényi  Jánosné
Puskel Alexandra
Puskel Milán
Puskel  Pál
Rafael  Ádám
Sáfár Adrienn
Sáfár  Józsefné
Sipos Petra
Soós László
Sulyokné Németh Márta
Szabó Cintia  Valéria
Szabó Éva
Szabó Katalin
Szabó  Róbert
Szabó  Tamás
Szabó  Tibor
Szász Márkó
Székely  István
Székely  Istvánné
Szigeti Ferenc
Szigeti  Ferencné
Szunyog Mercédesz
Szunyog Noémi
Szunyog  Tamara
Táboriné Ungvári Éva
Talapka  Tiborné
Talapka  Zsuzsanna
Tarczali  Klaudia
Tárnok Ferencné
Tokaji András
Törőcsikné Dobos Mária
Turcsán István
Újszászi  Angelika
Váradi Gyula József
Varga László
Varga Zsolt András
Vas  Tibor
Vas Tiborné
Végh Mirella
Végh Péter
Verheugen Elowyn
Verheugen Marco
Wubs Klarissa
Wubs Wilhelm
Zakar Dávid

Dr.  Lakos  Roland
       polgámester

Õsszel folytatjuk!
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Dr. Lakos Roland
polgármester

Egy évvel meghosszabbították a
„Tanyák háztartási léptékû villamos energia és vízellátás,

valamint szennyvízkezelési fejlesztései”
címû VP pályázati lehetõséget a tanyatulajdonosok számára!

Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes
személyek, akik

- a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ
év január 1-tõl életvitelszerûen tanyán, mint
lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos
településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási
helyén él (a lakcímkártya és a szem. ig.
másolatával kell igazolni), és
- a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás
szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója
tulajdonában van (tulajdoni lappal kell
igazolni).

A pályázathoz ügyfélkapuval, e-mail címmel és MÁK
Ügyfél-azonosítóval kell rendelkezni.

Támogatható tevékenységek
a) háztartási léptékû szigetüzemû, vagy
hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer
kiépítése:

– villamosenergia-ellátást biztosító
fejlesztés, beleértve a megújuló
energiával történõ fejlesztést
(bármelyik önállóan),
– generátor beszerzése, már meglévõ
vezetékhálózat rekonstrukciója
(mindkettõ csak az elõzõk
valamelyikével együtt!),

b) háztartási léptékû ivóvízellátást szolgáló
rendszer kiépítése:

– kútfúrás;
– vízbeszerzõ, vízkezelõ, víztározó,
vízelosztó, víztisztító létesítmények és
felépítményei, mely nem haladja meg
a napi 50 személy vízellátását;
– háztartási törpe-vízmû,
– épületen belüli vízvezeték rendszer
felújítása, kiépítése (csak az elõzõk
valamelyikével együtt!).

c) háztartási léptékû szennyvízkezelést, -
tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

– egyedi szennyvízkezelõ
berendezéssel;
– tisztítómezõvel ellátott
oldómedencés létesítménnyel.

Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység
esetében a támogatási kérelemhez elegendõ az
engedélyezési eljárás megindítását igazoló
dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott
építészeti-mûszaki tervdokumentációt csatolni.

Az igényelhetõ támogatás mértéke: a projekt
összköltségének 95%-a.

A szükséges önerõ mértéke: a projekt
összköltségének 5%-a.

Az igényelhetõ támogatás összege: min. 200.000
Ft – max. 6.200.000 Ft (több projekt elem esetében),
a következõ belsõ korlátok figyelembe vételével:

- háztartási léptékû szigetüzemû, vagy
hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer
kiépítése esetében max. 4 millió Ft,

- háztartási léptékû ivóvízellátást szolgáló
rendszer kiépítése esetében max. 2 millió Ft;

- háztartási léptékû szennyvízkezelést, -tisztítást
szolgáló rendszer kiépítése esetében max. 2
millió Ft;

Igényelhetõ elõleg: az elnyert támogatási összeg max.
50%-a.

További információk, útmutatók, segédletek:
 https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17

A pályázatról részletes tájékoztatást ad és azok elkészítéséhez segítséget nyújt minden pénteken
1300-tórától a Csemõ Polgármesteri Hivatalban.

OLÁH JÓZSEF Pályázati tanácsadó, O-PMM Kft.
Mobil: +36-70- 526-9878, e-mail: opmm.kft@gmail.com
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 SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS

Felmerült már a kérdés, hogyan tudna tenni környezete megóvása érdekében?
Gyûjtse szelektíven csomagolási hulladékát!

Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a környezettudatosság jegyében, a közszolgáltatás keretein belül, Ügyfeleink
kényelmi szempontjait szem elõtt tartva, házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy 2 hetente összegyûjtjük az ingatlanok elé, sárga színû DTKH-s emblémás zsákokban kihelyezett
szelektív csomagolási hulladékot (papír, fém, mûanyag, tetrapack).
A szükséges SÁRGA színû DTkH emblémás zsákokat térítésmentesen biztosítjuk, melyek bármelyik Ügyfélszolgálatunkon
beszerezhetõek, illetve, ha az elsõ alkalommal bármilyen áttetszõ (nem fekete) zsákban kerül kihelyezésre a szelektált
hulladék, úgy a következõ gyûjtési alkalomra cserezsákként biztosítjuk Önnek!

Eddig egyszerûen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerû! Járjuk körbe a szelektív gyûjtést, hogyan végezzük
jól!
Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?

ü papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai,
színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.

ü mûanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítõs, ásványvizes), kozmetikai és
tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítõs, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia,
fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,

ü fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítõs, sörös, energiaitalos),
tartós tej és üdítõk dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Higgye el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyûjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyûjtött csomagolási hulladékokat
válogatómûveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön válogatása. A frakciók együttes gyûjtésének
egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a gyûjtõszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyûjtés csekély
mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielõtt a zsákba kerülnek. Sokakban
megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy
mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs szennyezõdések ne legyenek benne/
rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a
szennyezõdéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyûjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba kell rakni az összes szelektíven gyûjtött
hulladékot (vagyis a mûanyag, a papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennyezõdnek, sajnos nem hasznosíthatóak
újra!
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek a zsákban az elszállítás idõpontjáig.

Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa laposra!
A gyûjtés másik ugyancsak nem elhanyagolható momentuma, hogy lehetõség szerint a zsákba a lehetõ legkisebb
térfogattal helyezze el a mûanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a palackokat is. A
mûanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elõsegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba,
ezáltal a gyûjtõjármûvekbe is!
Most beszéljük arról is, mit ne tegyünk!
NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, használt papír zsebkendõt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt,
CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb mqanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe
kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresse a településen kihelyezett üveggyûjtõ konténereket!
Köszönjük!
Amennyiben mégis elõfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem gyûjthetõ hulladékot helyezett a szelektíves
zsákba, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal együtt került
ártalmatlanításra!
Segítse munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat gyûjtse szelektíven!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!

Ha elsõre nem is sikerült megjegyeznie a gyûjthetõ hulladékfajtákat, akkor sincs probléma! SÁRGA zsákunkra rányomtattuk,
milyen hulladékok kerülhetnek bele.
Itt a lehetõség, valóban otthon kezdõdik a környezet megóvása! Gyûjtsünk együtt!

A szelektív hulladékgyûjtés idõpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájékozódhat. További kérdések esetén
Ügyfélszolgálataink elérhetõségein állunk szíves rendelkezésére!

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.) szolgáltatási
területéhez tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem
veszélyes hulladékokat. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes,
aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját,
illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).
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ISKOLA-
CSALOGATÓ

TAVASZVÁRÁS
az alsóban

Tavaszi szünet elõtti utolsó napon az alsós gyerekek
játékos tavaszi vetélkedõn vettek rész. Ez a program
már hagyománnyá vált, minden évben ekkor
rendezzük. Ebben az évben a tavaszi kerti munkák
adták az ötletet a feladatokhoz. Volt talicskázás,
“virágmag” ültetés, locsolás, virágszedés és
csokorkészítés. Persze mindez ”játékból” az iskola
udvarán, sok-sok sportszer és a játszótér elemeinek
felhasználásával. A gyerekek osztályonként
ügyességüket, erejüket összeszedve haladtak végig
a pályán. Hol párosan, hol egyedül próbálkoztak, de
volt ahol az egész osztály összefogása kellett a
feladatok megoldásához. A borongós idõ ellenére
jókedvûen, vidáman zárult a délelõtt.

Bakóné Éva
tanító néni

Kérjük, hogy adója 1%-ával
támogassa a

Csemõi Iskoláért
Alapítványt!

Adószám:
18679030-1-13

A Csengõszó program utolsó foglalkozására
április10-én délelõtt került sor, melynek témája
Zelk Zoltán: A három nyúl címû verses mese
játékos formában való feldolgozása volt. Az
ovisok két csoportban, így két órán látogattak
el iskolánkba.
Az osztályteremben a gyerekek a kivetítõn
megnézhették a mesét, azután báboztunk,
eseményeket tettünk idõrendi sorrendbe, a
mese szereplõinek mozgását utánoztuk,
mondókáztunk, megismerkedtünk a nyúl
fajtáival, tulajdonságaival, megbeszéltük mit
szeret enni. Munkalapon, síkban is végeztünk
a mesével kapcsolatos, kis ügyesítõ, okosító
feladatokat. A gyerekek a jó munka végeztével
maguk is ehettek a nyuszi kedvenc
csemegéjébõl, a sárgarépából. Nagyon jó
hangulatban, sok vidámsággal telt el ez a két
óra.
Reméljük a gyerekek jól érezték magukat és
szép emlékekkel tértek vissza óvodájukba. A
program végeztével pedig bízunk abban,
örömmel várják, hogy elsõ osztályos iskolások
legyenek!

Kopáné Major Marianna
tanító néni

„MI is SZEDTÜK!”
Iskolánk ismételten csatlakozott a csemõi falutakarítási akcióhoz. Az eddigi
három alkalom helyett most négy alkalommal szedtünk szemetet. A 100
feletti tanulólétszámmal és a gyerekek lelkesedésével nagyon elégedettek
vagyunk, vannak olyan tanulók is, akik minden programon részt vettek. A
pedagógusok közül is sokan besegítettek ebbe a munkába. Az én csapatom
ugyanazt az utat járta be, mint õsszel. Kíváncsiak voltunk mi vár ránk ott,
ahol októberben alaposan összegyûjtöttük a szemetet. Szomorúságunkra akadt
munkánk bõven. Nagyon sok zsákot töltöttünk meg szeméttel, ugyanis még
mindig sokan úgy gondolják, hogy a dûlõutak mellett nagyon jó helye van
a flakonoknak, üvegeknek, fémdobozoknak és még sok, otthon feleslegessé
vált holminak.
Az egész programnak irányítója Vas Tiborné Sziszi néni volt. A szervezõk
mindenre gondoltak, térkép segített bennünket a tájékozódásban, kaptunk
kesztyûket, zsákokat a gyûjtéshez, sõt amikor elfogytak a zsákok Sziszi néni
kocsival hozott utánunk pótlást.
Kellemesen elfáradva, és a sok zsák láttán elégedetten fejeztük be a munkát.
Köszönjük a finom ebédet és a süteményt. Õsszel is számíthatnak ránk!

Köszönjük! Kalmár Tiborné
   pedagógus
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Tisztelt Szülõk!

Kell az a CAPELLA!!

A 2019/2020-as tanévben is módjukban áll
választani az e t ika vagy hi t - és
erkölcstanoktatást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet értelmében:

(7) 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. 

Módosító nyilatkozatot az iskola titkárságán
lehet kérni 2019.május 06-tól.

A Föld Napjához kapcsolódóan 27-en Cegléden
jártunk a Szelektív gyûjtõ telepen, ahol végig-
kísérhettük mi történik a gyûjtõszigetek
konténereibe és a sárga zsákokba került
hulladékkal.

Futószalagról válogatják fajtánként szét a
dolgozók a papírt, mûanyagot, fémet stb., majd
bálázó gépbe kerül, ahol összepréselik. Hulladék
fajtájától függõen innen szállítják el az
újrahasznosító üzemekbe.

A programot Sárik Viktor tanár bácsi szervezte
meg nekünk, Kalmárné Marika néni és Táboriné
Éva néni kísért el bennünket.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy gyûjtse
szelektíven a szemetet, hiszen ezzel is sokat
tehetünk környezetünk megóvásáért!

ÜZEMLÁTOGATÁSON
JÁRTUNK

Az Ifjúsági Filharmóniai bérlet harmadik elõadásán
vehettünk részt 2019. április 01-jén Cegléden, a
Kossuth Mûvelõdési Központ színháztermében.
Különleges zenei élményben volt részünk, hiszen az
a capella elõadásmód csodálatos világával
ismerkedhettünk meg ezen a délutánon.
Az a cappella elnevezés hangszerkíséret nélküli
többszólamú elõadásmódot jelent.
A Jazzation együttes elõadásában egy fergeteges a
capella elõadásnak lehettünk részesei, és hallhattuk,
hogy az egyik legcsodálatosabb „hangszer” a saját
énekhangunk lehet.

   Strázsi Ferenc
6.b.osztályos tanuló
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Kovács Krisztina

KECSKÉS SÁNDOR
ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY 2019.

Jégkorong VB
Az iskola 50 fõvel sikeresen pályázott az idei
évben a Nõi jégkorong vi lágbajnokságra
meghirdetett szurkolói jegyekre. 2019.04.12-én
Szlovákia - Norvégia mérkõzését nézhették meg
a diákok a Vasas jégcentrumban. A mérkõzést
a norvég hölgyek nyerték,  a gyerekek jól
érezték magukat és csodálatos sportélménnyel
gazdagodtak.

8. alkalommal került megrendezésre a Kecskés Sándor
asztalitenisz emlékverseny a Ladányi Mihály Általános Iskola
tornatermében.
Az iskola tanulói kezdték a viadalt április
5-én. Az eredmények:
lányok
1. Kövesdi Vanessza
2. Rafael Zsanett
fiúk
1. Határ Roland
2. Bene Dávid
3. Botló Zsolt

A felnõttek versenye ápril is 6-án
délután indult. Újhartyánból ,
Albertirsáról , Ceglédbercelrõl ,
Ceglédrõl , Tápiógyörgyérõl és
Csemõbõl álltak asztalhoz a játékosok.
A csoportselejtezõk után a fõtábla
mérkõzései kiesés rendszerben
zajlottak.
A nõknél a várakozásnak megfelelõen
Palotainé Pozsár Marianna nyerte
meg a versenyt és a kupát. Marianna
lett a verseny legeredményesebb
játékosa is, mert a férfi mezõnyben is
feljutott a fõtáblára.
Kupa: Palotainé Pozsár Marianna
1. hely: Palotainé Pozsár Marianna

Klara Wurst

2. hely: Siska Gyuláné
Kajzer Kitti

3. hely: Mester Margit
Antalné Kökény Mária

A férfiaknál izgalmas és színvonalas mérkõzéseket
láthatott a közönség.
Meglepetés volt Szabó Tibor kitûnõ játéka, aki a fõtábla
elsõ mérkõzésén 3:1-re legyõzte Olgyay Györgyöt,
mindketten a Csemõi Palotás SE versenyzõi. Az elõdöntõ
egyik ágán Szabó Tibor játszott Váradi Gyulával és

magabiztos gyõzelemmel jutott a
döntõbe. A másik ágon Tóth Zoltán
szoros 3 szettben gyõzte le Cs. Nagy
Gyulát.
A gyõzelmet és a kupát végül Tóth
Zoltán a Csemõi Palotás SE játékosa
nyerte, aki a döntõben 3:1 arányban
volt jobb Szabó Tibornál.
1. helyezett:
Tóth Zoltán Csemõi Palotás SE
2. helyezett:
Szabó Tibor  Csemõi Palotás SE
3. helyezett
Cs. Nagy Gyula Csemõi Palotás SE
Váradi Gyula Albertirsai   SE

A férfiaknál a fõtáblára nem feljutott
játékosok kerültek a vigaszágra.
1. helyezett:
Dr. Elmar Becker Újhartyán VSE
2. helyezett:
Jakab Tamás Csemõi Palotás SE
3. helyezett
Csekõ Csaba Ceglédbercel
Papp Kámán Csemõi Palotás SE

Cs. Nagy Gyula
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Sárik Viktor

DOBD A KOSÁRBA!

Ezúton is értesítjük a Tisztelt Szülõket, az étkezési térítési díjak befizetése
a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehetséges minden héten kedden:
8-12 óra között, és csütörtökön: 13-16 óra között.

Étkezési térítési díjak befizetése 2019-ben

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

Palotainé Pozsár Marianna

Iskolánk harminchat tanulója vett részt április 12-
én pénteken a Szakmák Éjszakája országos
programsorozaton Cegléden, mely negyedik
alkalommal került megrendezésre.
Egy éjszaka alatt végigjárhattuk a ceglédi szakképzõ
iskolákat, és a velük együttmûködõ sikercégek
rejtett világát. Feltárultak elõttünk az Infineon és
számos más területen dolgozó szakemberek titkai
is! Megnézhettük melyik foglalkozás mit takar.
Kipróbálhattunk számos pályát néhány óra alatt! 
Négy helyszín és számos különbözõ program várt
ránk: Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája, Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnáziuma, Ceglédi SZC Bem József Mûszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Üzemlá-
togatás keretében pedig az Infineon Kft.
Az egyes helyszíneken óránként váltották egymást
a szervezett csoportok. A környezõ településekrõl
érkezõ iskolák utazását különjáratos buszokkal
biztosították minden csoport számára.
Nincsenek könnyû helyzetben a pályaválasztás
elõtt álló diákok. Felelõsségteljes döntést kell
hozniuk, mérlegelve minden szempontot egy olyan
életkorban, amikor ezek a készségek még csak
kialakulóban vannak. Olyan foglalkozást kell
választani, ami biztos munkahelyet, megélhetést
nyújt. Emellett az is fontos, hogy olyan munkát
végezzenek, amelyikben örömüket is lelik. Ezt a
választást segítették tanulóink számára is ezzel a
rendezvénnyel.

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
2019.03.22-én pénteken 17 órától volt a „Dobd a
Kosárba” program keretein belül az I. és II.

korcsoportos diákok
sor- és váltóver-
senye Cegléden a
Török János Mezõ-
gazdasági és Egész-
ségügyi Szakgim-
názium és Szakkö-
zépiskola  tornater-
mében.
A rendezvényen 6

iskola csapatai mérték össze kosárlabda ügyességüket
a különbözõ feladatok teljesítésével. Diákjaink az
összes feladatot sikeresen teljesítettek, hol több, hol
kevesebb sikerrel. A sor- és váltóversenyben 5.
helyezést, amíg a büntetõdobásban 4. helyezést ért
el a csapat. Szívbõl köszönöm a csapat hozzáállását,
kitartását és gratulálok az elért helyezéshez! Köszönet
jár az MKOSZ –nak, hogy lehetõvé teszi a „Dobd a
Kosárba” elnevezésû programja révén a gyerekeknek
egyrészt a kosárlabda, mint versenysportág, másrészt
mint szabadidõs tevékenység  megismerését, továbbá
a Mezgáznak a helyszín biztosítását!

2019.03.29-én pénteken 17 órától volt a „Dobd a
Kosárba” program keretein belül a III. és IV.
korcsoportos diákok sor- és váltóversenye Hernádon

a Hernád–Pusztavacs Általános
Iskola tornatermében. A ren-
dezvényen 6 iskola csapatai
mérték össze kosárlabdatudásukat
a streetball mérkõzések révén. A
versenyen 2 csapattal vettünk részt
(egy fiú és egy leány csapattal).
Tanulóink az összes mérkõzésen
igyekeztek kihozni magukból a
maximumot. A leány csapat 5.
helyezést, a fiú csapat pedig 4.
he lyezés t ér t e l .  Sz ívbõ l

köszönöm a csapat hozzáállását, kitartását és
gratulálok az elért helyezéshez! Köszönet jár az
MKOSZ–nak, hogy lehetõvé teszi a „Dobd a Kosárba”
elnevezésû programja révén a gyerekeknek, egyrészt
a kosárlabda, mint versenysportág másrészt, mint
szabadidõs tevékenység megismerését, továbbá a
Hernád-Pusztavacs Általános Iskolának a helyszín
biztosítását!
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         Erdélyi Krisztina
         intézményvezetõ

Környezeti jeles napok
az Óvodánkban

Óvodai mindennapjainkban kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges
életmódra nevelésre, azon belül a természetvédelemre is.
Az elmúlt idõszakban két olyan jeles nap volt, amirõl évrõl-évre megemlékezünk
óvodásainkkal, olyan programokat szervezve, amelyek tudatosítják bennük, milyen

fontos is környezetük megóvása, védelme.

A Víz világnapja alkalmából óvodánkba látogattak a Xylem Service
Hungary Kft. munkatársai – Borza István, Szebeniné Kapás Rózsa,
Szendi Istvánné és Szûcs Katalin – akik interaktív foglalkozásokat
tartottak óvodásainknak. A gyermekek nagyon élvezték a programokat,
a segítõk pedig dícséretekkel illették kis óvodásainkat tudásukat illetõen.
Ezúton is köszönjük támogatásukat és felajánlott ajándékaikat, amellyel
változatosabbá tették óvodai életünket!
A tornaszobában évek óta, így az idei évben is a víz témakörében
interaktív kiállítás volt berendezve a csoportoknak, amelyet a gyerekek
szüleikkel együtt is meglátogathattak. „Védd természetesen! – VÍZ”
címen Pákozdi Lászlóné óvodapedagógus a Méhecske csoporttal
bemutató foglalkozást tartott a Tavaszi Pedagógiai Napok keretein belül,
ahová vendég óvónõket fogadtunk vidéki intézményekbõl. A látogatók
visszajelzései alapján is kiemelkedõ Edit óvó néni elhivatottsága, hogy
átadja óvodásainak a környezet szeretetét, tiszteletét. Ez alkalomból is
szeretném köszönetem és hálám kifejezni szakmai munkájáért!

Az idei évben is szelektív hulladékgyûjtési versenyt hirdettünk óvodai
csoportjaink között. A gyûjtést Geresd Gyöngyi óvónõ koordinálta,
akinek itt is szeretném megköszönni tevékenységét! Az
eredményhirdetésre minden évben a Föld napja környékén kerül sor,
nem volt ez másképpen az idén sem.
A 2018/2019-es nevelési évben összesen 52.638 db PET-palackot, 5.836
kg papírt, 45.253 db fémdobozt és 477 kg kupakot gyûjtöttek össze
óvodásaink és szüleik. Úgy gondolom, ezzel a hatalmas mennyiségû
hulladék szelektív gyûjtésével sokat tettünk földünk védelme érdekében.
Az összegyûjtött kupakokat egy tápiószentmártoni tanuló gyógyítására
ajánlottuk fel. Köszönjük szépen a szülõk, családtagok, ismerõsök
gyûjtõmunkáját, köszönöm kollégáim támogatását, valamint Oldal
Krisztián hulladékszállítási segítségét!

A verseny végeredménye:
Különdíjban részesült: Babóca és Méhecske csoport
4. helyezett: Napraforgó és Pillangó csoport
3. helyezett: Katica csoport
2. helyezett: Margaréta csoport
1. helyezett: Manó és Süni csoport
Természetesen a jutalom sem maradt el, az önkormányzat jóvoltából
minden csoport értékes ajándékokkal lett gazdagabb. Ezen kívül a két
elsõ helyezett csoport tavaszi kirándulását 100-100.000 Ft
hozzájárulással támogatjuk, a leadott hulladékokból befolyó összegbõl.
Szeptemberben a verseny újraindul, már most kezdjünk gyûjtésbe!
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TISZTELT KUTYATARTÓK!

A Csemõi Palotás Sportegyesület
ökölvívó szakosztálya

várja új tagjait.

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00 órától

Péntek 18:00 órától

Helyszín:
 Piac épületének

emeletén
lévõ edzõterem

Elérhetõség:

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

Orosz Zoltán
(06-70) 36 47 386

Seijin Sportegyesület
Kyokushinkai Karate

Folyamatos jelentkezési lehetõség!
Vendég edzések,

versenyek kitartás szerint!
Helyszín:

Csemõi Piac épületének emeletén

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

Gáspár Vivien
(06-30) 47 97 307

 ÖKÖLVÍVÁS

Érdeklõdni:

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.
2018 májusában 152 csemõi kutya kapott védõoltást, kérem a
kutyatulajdonosokat, hogy az egy év lejárta elõtt kezdeményezzék
az ismétlõ oltás beadatását!

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) bármikor lehetõség van a kutyák
oltatására.

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

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

(06-70) 770-6443

a Csemõ, Dávid dûlõ 11.
számú lakóingatlan.

Bekerített kerttel,
õszi költözéssel.

Érdeklõdni: 16–18 óráig,
Herczeg Benõnénél.

 +36 1 268 0820
info@hangszerplaza.hu

 1072 Budapest, Rákóczi út 30. fszt. 4.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
ZÖLDHALOMBAN

KERESSE AZ ÜZLETET
OLÁH PÁL TÁPBOLTJÁNÁL

CSEMŐ az INTERNETEN

 www.csemo.hu
       mindig friss hírek,

információk Csemőből,
Csemőről

https://
www.facebook.com/

csemo.hu
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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.

játékok
nagy

választéka

GYERMEK-
RUHÁK
minden

 mennyiségben

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. májusáig

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


