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XXIX. évfolyam 8. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2019. augusztus

Csemõ Község Önkormányzata tisztelettel és
szeretettel hívja Önt és Kedves Családját  István
királyunk szentté avatásának és az új kenyér
ünnepének csemõi programjaira

MEGHÍVÓ

9.30 órától a Hét vezér téren
- Himnusz
- Verset mond Terecskei Ágnes
- Ünnepi beszédet mond
       Bögös István alpolgármester
- Ki szívét osztja szét címmel
        KALAPÁCS JÓZSEF ünnepi mûsora,
        gitáron közremûködik Závoti Zoltán
- Község kiváló Mestere és Csemõ
    Közszolgálatáért kitüntetéseket átadja
       Dr. Lakos Roland polgármester
       közremûködik: Csipkó Magdolna és
                              Medgyes Janka
- Elsõ diplomásokat köszönti
       Dr. Kovács Tímea jegyzõ
- Szózat

11.00 órától ünnepi szentmise a
             Katolikus Templomban

Mindenkit szeretettel várunk!

Csemõ Község Önkormányzata

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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HOGYAN ÁLLUNK? HOL IS TARTUNK?

BESZÁMOLÓ az idei második negyedév önkormányzati feladatellátásról

Eltelt a második negyedév is a 2019-es esztendõben, úgyhogy
ideje volt újabb számvetést készíteni közös dolgainkat illetõen. 
Haladunk a kitûzött, ciklusprogramban  rögzített céljaink
megvalósítása felé!  

Túl vagyunk a nemzetközi virágos zsûri csemõi
látogatásán.
A sok dolgos kéznek köszönhetõen sikerült a legszebb
arcunkat mutatni, jól sikerült a bemutatónk, minden tervezett
helyszínt végig tudtunk járni, minden kérdésre válaszoltunk.
Most már “csak” az eredményhirdetésre várunk. Szeptember
28-án megtudjuk, hogy az európai összevetésben hol tartunk.
Mi már mindannyian nyertesek vagyunk!
21 év után megadatott nekünk az újabb nemzetközi
szereplés joga, annak minden feladatával, izgalmával
és örömével együtt. Az elmúlt hónapokban a felhívásokra
több százan mozdultak meg, de enélkül is bármerre mentünk,
mindenhol kapáló, locsoló, festõ, és gereblyézõ embereket
találtunk a hét minden napján - közösségünk jól
vizsgázott, elégedettek azért lehetünk, mert ami
rajtunk múlott, azt megtettük.

Úgy terveztük, hogy július elejére két fontos fejlesztést
sikerül megvalósítanunk. Zöldhalomban, a
Tájházunk elõtti önkormányzati területen egy
szabadidõs parkot hoztunk létre - teljesen önerõbõl.
A kerékpártartók fölé a Templom térrõl elbontott színpad
használható gerendáiból és lambéria elemeibõl fedést
készítettünk (ez egyébként az önkormányzati ciklusprogramban
is vállalásunk volt), az ingatlan közepéig téglából közlekedõ utat
építettünk, a sétány egyik oldalán padokat és két szaletlit helyezünk
ki, a másik oldalán telepítésre kerültek a saját súlyos
kondieszközök, amelyeket már használnak is a lakosok. A Monori
dûlõ felõli “gallérban” füvesítettünk és közel 30 facsemetét
ültettünk el. Gondoskodtunk a terület locsolásának
automatizálásáról és gondoskodtunk a terület éjszakai
kivilágításáról is. Vásároltunk és telepítettünk egy wc konténert,
és felújítottuk a Tájház kerítését is, ezzel egyidõben, társadalmi
munkában megújult a zöldhalmi központi buszváró is.
A másik projekt a kulturális kiállítóhely (volt vadászház)
udvari környezetének kialakítására irányult.  A terület
rendezésével elkészültünk, parkoló épült, telepítésre kerültek
játszótéri eszközök, íjászpályát és szabadtéri tantermet, kerti tavat
alakítottunk ki, fõzõsziget, pihenõpadok és szaletlik létesültek.
 Ezekre a feladatokra kaptunk a Magyar Államtól 25 millió forint
támogatást. Nem vagyunk még teljesen készen, mert továbbra is
várjuk a tavalyi évben beadott két LEADER pályázatunk
eredményhirdetését.
Ha ezek a pályázatok nyernek, akkor szálláshely kialakítására
közel 10 millió forint áll majd rendelkezésre, megtörténhet az
épület emeleti részén 2 szoba és nappali kialakítása és
berendezése, a konyha felszerelése és az étkezõ bútorzatának
beszerzése.

Az épület mögött 300 méteres hosszban tanösvényt
alakítottunk ki, a másik 4 millió forintos pályázatból ezt az
ösvényt szeretnénk “felöltöztetni” szemléltetõ eszközökkel..

 
Befejezõdtek a külterületi dûlõútfejlesztés kivitelezési
munkálatai. 
A vidékfejlesztési pályázat keretén belül CSAK külterületi
dûlõút útalapjára lehetett pályázni, nem aszfaltos útra.  Csak
úgy tudtunk pályázni, csak úgy volt esélyünk nyerni, hogy
célként fogalmaztuk meg a környék mezõgazdasági
vállalkozói, õstermelõi számára a közlekedési feltételek
javítását, a termelõi tevékenység érzékelhetõ támogatását.
Az önkormányzat fejleszteni legtöbbször pályázati források
segítségével és igénybevételével tud. A pályázati célokat nem
az önkormányzat határozza meg, hanem a kiírás mondja meg,
hogy milyen célra és mekkora támogatási összegre lehet igényt
benyújtani. Hiába tudjuk mi helyben, hogy a kerékpárút lenne
a legfontosabb fejlesztés, ha nincs kiírás, vagy ha nem

nyerünk, akkor bármennyire is tudjuk, hogy mit
szeretnénk - nem tudjuk megvalósítani a kívánt
fejlesztést.
Tíz éve nem volt külterületi útfejlesztési pályázat, 10
éve nem volt a külterület fejlesztését célzó központi
pályázat. 2016-ban volt, nyertünk és most
megvalósítottuk.

 
Befejezõdött az iskola udvarának felújítása. 
A Szülõi Közösség tagjai társadalmi munkában felhúzták az
új hátsó udvari kerítést, lefestették a szaletlit. Kikelt a fû a
hátsó füves területen, illetve (garanciában) kijavításra került
a sportpálya gumiburkolata, sõt új festést is kapott a
pálya. Közben - szintén önerõbõl - teljesen felújítottuk
az iskolai elõkertben lévõ játszóteret is. Új gumiburkolat
került a vár alá, i l letve a nagy csúszda lépcsõire,
indulórészére. Javítottuk a sérült padokat és asztalokat, új
festést kaptak a játszótéri eszközök. A kisebb gyermekek
játékigényére új mûanyag vár is kihelyezésre került.

 
Folyamatosan cseréljük a buszvárókat a Ceglédi úton. 
Elkészült és telepítésre is került az a négy darab új, fából
készült buszváró, ami a központban, a zöldhalmi orvosi
rendelõnél és a zöldhalmi Iskola dûlõnél hivatott szolgálni a
buszra várók kényelmét.   Szeretnénk egységes megjelenést
adni a Ceglédi és Pesti utakon lévõ buszmegállóknak: Lindab
lemezzel borított fémszerkezetesre cseréljük a különbözõ
stílusú és állagú építményeket. A felépítmények elkészültek,
a mai napig öt buszmegálló már a helyén van, a nyár végéig
további hat darabot fogunk telepíteni.  

 
Megkezdtük a napelemes, LED-es technológiájú kültéri
világítótestet telepítését. 
Az egyik “nagy szívfájdalmam”, hogy minden igyekezetünk
mellett az áramszolgáltató nem képes határidõre teljesíteni
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   folytatás a  következõ  oldalon

a külterületi közvilágítás-fejlesztésre leadott rendeléseinket.
A mai napig két ütemben, közel 80 lámpatest felszerelése
történt meg a külterületen, és ha akarjuk, ha nem akkor is
tudomásul kell vennünk, hogy egy-egy ütem tervezése,
engedélyeztetése és kivitelezése több évet vesz igénybe…
Ezért - próba jelleggel - 80 darab LED-es, napelemes
világítótestet vásároltunk, majd (miután a szolgáltató nem
engedélyezte, hogy azokat az oszlopaikra szereljük)
fémoszlopot vásároltunk és igyekszünk olyan dûlõkbe
telepíteni, ahol nincs közvilágítás. A munkatársaim összesen
80 oszlopot helyeztek ki.
Tudom, hogy ez egy szükségmegoldás és az sem biztos, hogy
tartós lesz, de egy próbát megér… Ha beválik ez a rendszer,
akkor vásárolunk még ebbõl az alternatív energiaforrásból. 
 
Elkészült két épület utólagos szigetelése.
A tejbegyûjtõ épületének és a sportcentrum öltözõépületének
vizesedés elleni szigetelése készült el, a vállalkozó
újrafestette mindkét épületnek a felújítással érintett
homlokzatrészét is. A munka augusztusban
folytatódik (és le is zárul…) a zöldhalmi közösségi
ház szigetelésével és felújításával, ezért ezúton is
tájékoztatok mindenkit arról, hogy a közösségi ház
épülete augusztusban zárva lesz.
 
Új sportszerek a Sportcentrumban is.   
Saját súlyos kondi eszközöket nemcsak
Zöldhalomban (7 db), hanem a Sportcentrum udvarára is (6
db) telepítettünk. Néhány napja alapozták a kollégáim az
alépítményeket,  a fitness eszközök a nyitvatartási idõben
mindenki számára már használhatóak.
 
Információs pont    
A Hét vezér téren Információs Pont kezdte meg mûködését. A
pavilonban nemcsak a Csemõt népszerûsítõ kiadványok,
tematikus programajánlók találhatóak meg, hanem
emblémázott csemõi ajándéktárgyak (póló, bögre, toll,
kulcstartó, jegyzettömb, kitûzõ, esernyõ, pendrive,
hûtõmágnes) is vásárolhatóak. 
 
PÁLYÁZATOK

o BÖLCSÕDEI FEJLESZTÉS
Lassan egy éve, hogy beadjuk-visszavonjuk. Ezt eljátszottuk
eddig háromszor, mindháromszor azért, mert a beadási
határidõ alatt módosult az igénybe vehetõ támogatási összeg.
Kezdtünk tavaly nyáron 21 millióval, amit egy hónap múlva
28 millióra emeltek. Aztán idén februárban beadtuk 50 millió
forintos támogatásra, amit azóta 75 millióra emeltek. Ez azt
jelenti, hogy eddig készült három költségvetés, három
engedélyes terv - “természetesen” háromszor fizettünk
mindenért.

Most készülünk a negyedik beadásra, ami az építési engedély
módosítását igényelte - ezt megkaptuk. A tervezõ és a
projektmenedzser az új költségvetési kiírás összeállításán
munkálkodik. Ha megvan az új árazott és árazatlan
költségvetési tervezet, akkor újra testület elé kerül
elfogadásra az egész anyag, majd jöhet az immár negyedik
beadás. 
  

o LEADER -SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁSA
Másfél éve várjuk a döntést. Ez a kulturális kiállítóhely (volt
vadászház) épületének emeletén két szoba+nappali helyiségek
kialakítását és berendezését szolgálja. Egy hónapja kaptunk
egy hiánypótlási felhívást, amit teljesítettünk. Azóta kaptunk
egy hiánypótlás kiegészítését, hogy az (eddig csomagban)
felvitt berendezési tárgyakat ne a készlet soron
szerepeltessük, hanem külön-külön költségvetési sorokat
készítsünk. Nem igazán értem, hogy ezt miért nem lehetett a
hiánypótlás során elõírni, de nem az fontos, hogy én értsem,
hanem az, hogy teljesítettük - döntésre várunk.

Bizakodásra adhat okot, hogy a helyi vidékfejlesztési
közösség arról értesített bennünket, hogy az
adminisztratív és tartalmi ellenõrzést elvégezte -
támogatásra irányuló döntési javaslatot készített
elõ és küldött meg az Irányító Hatóságnak.   
o LEADER - TURISZTIKAI VONZERÕ NÖVE-LÉSE
Ezt a pályázatot is egy éve már, hogy benyújtottuk.
Az ökocentrumban,  az épület mögött kialakítottunk

egy 300 méter hosszú tanösvényt, melyet ebbõl a pályázatból
szeretnénk felszerelni szemléltetõ eszközökkel és táblákkal.
Négy millió forint összegû támogatásra pályáztunk,  ami a
maximálisan pályázható összeg volt.   A befogadásról még
tavaly nyáron kaptunk értesítést, de azóta semmi hír...

o ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS 2019.
Az idei évi pályázati fordulóban belterületi utak felújítására
pályáztunk 15 millió forint támogatási összegre, 15 %-os
önerõvel. A befogadás megtörtént, sõt jött is pár napon belül
a hiánypótlás. Határidõ elõtt teljesítettük a felhívásban
foglaltakat - itt is eredményt várunk. A korábbi évek gyakorlata
az volt, hogy augusztus közepén eredményt hirdettek…   

o MAGYAR FALU PROGRAM
A vidék lehetõsége…. Két alcímre adtunk be pályázatot, az
egyik a kulturális célterületen belül könyvtár világítási
rendszerének cseréje + hangosítási rendszer beszerzése volt.
Itt tartaléklistára kerültünk forráshiány miatt. A másik a
védõnõi eszközbeszerzés 2,2 mill ió forint értékben.
Hiánypótlás teljesítését követõen támogatásról szóló  döntést
kaptunk!
A projekt adatlapja a települési weboldal kezdõlapjáról
letölthetõ.
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o KERÉKPÁRÚT - KERÉKPÁRSÁV                   
A legnagyobb bánatom…
5 év alatt sokat haladtunk, de semmire sem jutottunk.
Onnan indultunk, hogy csupán szándéknyilatkozatok voltak
arra vonatkozóan, épüljön meg a Csemõt Cegléddel összekötõ
kerékpárút. Az is biztos volt, hogy önerõbõl a két település
sem tudja összeadni a költségeket - pályáznunk kell, és
közösen kell pályáznunk.
Elsõ dolgunk volt megállapodni abban, hogy ennek a projektnek
Csemõ legyen a gesztora, ami azzal volt indokolható,
hogy nekünk a kerékpárút az egyik legfontosabb
célunk volt ebben a ciklusban. Tervezõt kerestünk,
megállapodtunk, nyomvonal-verziókat egyeztettünk
a szakhatóságokkal. Másfél évig tartott ez a
folyamat, aminek a végeredménye egy engedélyes
terv volt, metszetrajzokkal, számításokkal, tervezõi
költségvetéssel, költség-haszon elemzéssel,
megvalósíthatósági tanulmánnyal, kerékpáros
hálózatforgalmi tervvel.
Megjelent a várva várt pályázati felhívás (VEKOP), be is adtuk
a szakmai anyagainkat és reménykedtünk, hogy nyerhetünk
500 millió forintot.
A remény igazából csak pár napig tartott, mert az eredet
kiíráshoz képest “liberalizálták” a beadási feltételeket, azaz
nem kellett hozzá sem rajz, sem engedély, sem költségvetés.
Ekkor már biztos voltam benne, hogy ez nem véletlenül történt
így, és fõleg abban, hogy nem miattunk…
Sebaj, lesz új kiírás, ígérték a nagyok.
Gyorsan el is kezdtünk egy újabb éves munkát: leszakaszoltuk
a fejlesztést, aktualizáltuk a költségvetést és újra
engedélyeztettük az egyes építési szakaszokat. A Pest Megyei
Közgyûlés fejlesztési keretére lehetett pályázni 200 milliós
támogatási összegre. Úgy szakaszoltunk és számoltunk, hogy
a zöldhalmi sûrûn lakott településrészen (orvosi rendelõtõl a

Pipacsig) ennyi forrásból kerékpársáv, a jelenlegi fõút mellett
mindkét irányba 1-1 méter szélesítés megvalósítható lesz.
Természetesen kaptunk most is ígéretet mindenhonnan,
aztán jött az újabb pofon: nem vagyunk a támogatott
települések között.
Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy 2015-ben, amikor
sikeresen pályáztunk az adósságmentességünk okán
fejlesztési forrásokra és nyertünk 212 millió forintot, akkor
írtam külön kérelmet a belügyminiszter úrnak, hogy

engedélyezze számunkra, hogy ezt az összeget a
kerékpárút megvalósítására fordíthassuk. Elutasító
választ kaptunk… Három kísérletbõl semmi.
Földi László országgyûlési képviselõ úr örömmel
újságolta a Falunapon, hogy sikerül 100 millió
forintot a jövõ évi központi költségvetésben címzetten
az elsõ ütemre nevesítetten és címzetten
elkülöníteni. Örülnöm kellene, de nem voltam boldog,

mert az elsõ ütem 2018-as költségvetéssel is 181 millió
forintból volt kihozható. Hogy 2020-ben mire lesz elég a bruttó
100 millió forint úgy, hogy a költségek és a minimálbér is
növekedtek - hát nem tudom megmondani. És azt sem, hogy
én mit kezdek ezzel az egész helyzettel, ezen gondolkodnom
kell!

 
Sikeres rendezvényeket szerveztünk.
Akár a látogatók számából indulok ki, akár a visszajelzéseket
veszem alapul - a május 4-én volt Anyák napi virágvásárral
és július 5-6-i Virágünneppel tovább öregbítettük Csemõ
hírnevét. Mindkét rendezvényen minden eltervezett program-
elemet sikerült megvalósítanunk.
Sokan érkeztek más településekrõl, és nagy boldogság volt
fogadni az elismeréseket és gratulációkat.

Dr. Lakos Roland
   polgármester

Áder János köztársasági elnök úr 2019. október 13-ra tûzte ki a helyi önkormányzati
választás idõpontját, bõ két hónap múlva újra települési képviselõket és polgármestert
választanak az arra jogosult polgárok.
Hamarosan eljön az idõ, amikor részletesen számot fogunk adni a választó-
polgároknak arról, hogy mit végeztünk! Mosolyog a szívem, mert amit a
ciklusprogramban ígértünk, amit elterveztünk azt majdnem teljes mértékben meg
tudtuk valósítani.

Kedves Csemõiek!

Dr. Lakos Roland

Van még dolgom!
Folytatni szeretném az öt éve megkezdett tevékenységemet – ezért bejelentem,
hogy független polgármester-jelöltként indulni kívánok az õszi választásokon!
Számítok Önökre, ahogy Önök is számíthatnak rám!
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A szavazás reggel 6.00-tól este 19.00 óráig tart.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-
től 2019 október 13-án 19.00 óráig tart.

Értesítő megküldése
A névjegyzékben szereplő állampolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és
idejéről 2019. augusztus 23. napjáig értesítőt kapnak.
Aki eddig az időpontig nem kapja az értesítőt, a helyi
választási irodában kérheti.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-
én 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes
szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek lakcíme
szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a
helyi választási iroda akadálymentes
szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör
névjegyzékébe teszi át.

Jelöltállítás, jelöltajánlás
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánló nevét, személyi
azonosítóját, lakcímét, anyja nevét és az ajánlóívet
sajátkezűleg alá kell írnia.
Az egyéni listás (képviselőjelölt) valamint a
polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások
számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg
2019. augusztus 08-án. A szükséges ajánlások száma
2019. augusztus 08. napjától az önkormányzat
hirdetőtábláján hivatalos honlapján és facebook oldalán
megtekinthetők.
A helyi választási iroda vezetője a jelölt-, illetve
listaállításhoz az ajánlóíveket azok igénylését
követően haladéktalanul, de legkorábban 2019
augusztus 24-én adja ki, az igénylő által meghatározott
mennyiségben.
A képviselőjelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb
2019. szeptember 9-én 16 óráig kell bejelenteni az
ajánlóívek leadásával. Az ajánlóíveket a helyi
választási bizottság ellenőrzi, és ha minden feltételnek
megfelel – a jelöltet nyilvántartásba veszi.

Átjelentkezés
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási
hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az
átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019.
október 09-én 16.00 óráig kell beérkeznie a helyi
választási irodához. Az átjelentkező választópolgár

- levélben történő vagy elektronikus azonosítás
nélküli elektronikus úton legkésőbb 2019.
október 9-én 16.00 óráig,

- személyes vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019.
október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken
szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A mozgóurnát csak és kizárólag
egészségi állapot vagy fogyatékosság miatt mozgásában
gátolt személy kérheti. A választópolgár a mozgóurna
iránti kérelmet a helyi

a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus úton legkésőbb 2019. október 09-én
16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus
azonosítássalelektronikus úton 2019. október 11-én
16 óráig, vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz

meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be.

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri
hivatal) tekinthető meg.

Tisztelt Választópolgárok!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13.
napjára (vasárnap) tűzte ki az önkrományzati képviselők
és polgármesterek választását.

A 2019. január 01-i lakosságszám alapján, a
megválasztandó képviselők száma Csemőben 6 fő.

Tájékoztatom Önöket, hogy 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) 520-4098
E-mail: jegyzo@csemo.hu
 
Helyettes vezetője: Nagy Erika aljegyző
Címe: 2317 Csemő, Petőfi Sándor u. 1.
Telefon: (0670) 340-6086
E-mail: aljegyzo@csemo.hu

dr. Kovács Tímea jegyző/HVI vezető
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi választásának eredményeképp kerülnek
megválasztásra a települési önkormányzati képviselők,
a megyei közgyűlések tagjai, valamint a települési
polgármesterek.

A jelölt- és listaállítás általános szabályai
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár,
valamint az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben
szerepel.
Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának
feltétele a magyarországi helyben lakás, addig a passzív
választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a
nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi
lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán szavazati
joggal nem, de passzív választójoggal rendelkezik,
vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján a
központi névjegyzékben szerepel.
Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem
kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme
található, vagyis a választópolgár bármely településen,
választókerületben választható.

A választhatóság jogának korlátai
Nem választható, vagyis nem lehet jelölt
· akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt,
·  aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését
tölti,
· aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógy-
kezelését tölti,
· aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős íté-
let hatálya alatt áll,
· 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.

Polgármester választása
A polgármester-választáson a település egy
választókerületnek számít.
A polgármester-választáson a jelölt:
· párt jelöltje,
· egyesület jelöltje, vagy
· független jelölt lehet.

Egy személy csak egy településen fogadhat el
jelölést.

Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település
választópolgárainak legalább 3%-a ajánlott.
A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi
választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus
8-án.

Ajánlás
Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel
rendelkező  helyi választási iroda által kiadott,
sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívek igénylése
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független
jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a
területi választási bizottság/Nemzeti Választási
Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő
szervezet – a képviseletére jogosult személy útján –
 igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű
formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye
szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül
leadhat.
Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan
választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény
benyújtásakor választójoggal rendelkezik.  
Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt
nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény
benyújtásakor
· a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem

emelkedett jogerőre,
· a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga,

vagy
· korábban fogadott el olyan jelölést, amely

összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.
Ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem
ugyanazon településen vagy megyében vannak, vagy
ugyanabban a jelölési faj tában több jelölést is
elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes
lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére
· a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
· az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyom-
tatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
· a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi
képviselője:
a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil
szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet
képviselője (informatikai rendszerben rögzített);
b)    a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett
személy (informatikai rendszerben rögzített),
c)    az a) és b) pont szerinti személyek által
meghatalmazott, az adott településre/fővárosra kiterjedő
illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai
rendszerben rögzített),
d)    az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont
szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító
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erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkező személy
jogosult.
Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi
elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot
készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének
határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig
pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 je lű
formanyomtatvány benyújtásával.

A nemzetiségi jelölt
A nemzetiségi jelöltként indulni szándékozó
választópolgárnak az ajánlóív igénylésekor az A4 jelű
nyomtatványon arról is nyilatkoznia kell, hogy nemzetisége
képviseletét vállalja, valamint a nemzetiségi közösség
nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
A helyi választási iroda az ív igénylésére szolgáló
nyomtatvány benyújtásakor a jelöltek nyilvántartásában
ellenőrzi, hogy az ajánlóívet igénylő, nemzetiségi jelöltként
indulni szándékozó választópolgár a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán
és az azokat követő időközi választásokon nem volt-e más
nemzetiség nemzetiségi jelöltje. Amennyiben a jelöltként
indulni szándékozó választópolgár korábban más
nemzetiség jelöltje volt, az ívigénylése nem felel meg a
jogszabályi feltételeknek, ezért részére az ajánlóívek nem
adhatók ki.

Az ajánlások gyűjtése
A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet
nevének, személyi azonosítójának, magyarországi
lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell
ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is
ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben
az esetben is elengedhetetlen feltétel.
 A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy
jelöltet csak egy ajánlással támogathat.
 Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet
gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaide-
jében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási
szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése
közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hiva-
tali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányá-
ban közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás
érvénytelen!
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt
adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy
nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik
személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló
hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/
útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos,
hogy a független jelöltként indulni szándékozó
választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet
fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő
pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis,
ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl.
elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési
neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven
szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

A polgármesterjelölt bejelentése
A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző
34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell
bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba
vételre illetékes helyi választási bizottságnál.  Az
ajánlások szakaszos leadására nincs lehető-ség! 
A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni,
amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások
számát. 
A polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű forma-
nyomtatvány szolgál.
A nyomtatványon a polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell
arról, hogy tisztségét főállásban vagy társadalmi
megbízatásban kívánja ellátni.
Az E2nyomtatványhoz lehet csatolni a jelölt arcfényképét,
ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján
történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG
kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú
fájlban kérjük mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kérjük
elnevezni: „a jelölt személyi azonosítója_foto”.
A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének
nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon
és a választások hivatalos oldalán, amit MS Word fájlban,
nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni, és a fájlt az
alábbiak szerint kérjük elnevezni: „a jelölt személyi
azonosítója_nemzetiseginev”.

Az ajánlóívek leadása
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Azt
az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb
a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptem-
ber 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem
tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot
nem tartalmaz.

folytatás a következő oldalon
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adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb
módon olvashatatlanná tették.
Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség
elmulasztása esetén a polgármesterjelölt nyilvántartásba
vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból
eljárva bírságot köteles kiszabni.
A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott
ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott
bírság a független jelöltként indulni szándékozó
választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő
szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő
szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt
vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen
terheli.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a
helyi választási irodának.
A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre
nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha
az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál
fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése
A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére
illetékes választási bizottság mellett működő választási
iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító
szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát
azonban nem zavarhatja.
Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg
az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez
szükséges számot.
Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az
ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az
ellenőrzés eredményéről.

A polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek
megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi választási
bizottság -  legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon
– veszi nyilvántartásba.

Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét
az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független
jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva
álló határidőig, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig –
pótlólag újabb ajánlásgyűj tő íveket igényelhet,
újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag
összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá
kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

Helyi önkormányzati képviselők választása

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a
képviselők választása ún. egyéni listás választási
rendszerben történik. Ebben a választástípusban a
település egésze alkot egy választókerületet. A képviselők
száma a lakosságszám arányában változik a következők
szerint:
· 100 lakosig 2 fő,
· 1000 lakosig 4 fő,
· 5000 lakosig 6 fő.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A
jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási
iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

Az ajánlás, az ajánlóívek igénylésének,
átvételének, gyűjtésének, leadásának, az
ajánlások ellenőrzésének, a képviselőjelölt
nyilvántartásba vételének szabályai meg-
egyeznek a polgármester jelöltállítás szabá-
lyaival.

A választással kapcsolatos bővebb
tájékoztatás és a jelöltajánlással kapcsolatos
nyomtatványok elérhetőek és letölthetőek a
www.csemo.hu weboldalról, illetve a
www.valasztas.hu weboldalról.

Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt

JELÖLTEK FIGYELMÉBE!

A CSEMŐI HÍRMONDÓ havilap ingyenes
megjelenési lehetőséget biztosít a
nyilvántartásba vett polgármester- és képviselő-
jelöltek számára megjelenő VÁLASZTÁSI
KÜLÖNSZÁMÁBAN, az alábbiak szerint:
* polgármester–jelölt: 1/2 oldal
* képviselő-jelölt: 1/4 oldal
A terjedelmi korláton belül az adattartalmat
(logó, fénykép, szöveg) a jelölt szabadon
határozza meg.
A megjelenésre szánt anyagokat kérem, hogy

szeptember 19-én , csütörtök
16 óráig a Könyvtárba behozni vagy a

csemoikonyvtar@gmail.com
e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.

Vas Tiborné
szerkesztő
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Dobóczi Anikó védõnõ

Károlyi Alexandra és
Bán Richárd:
Lelle 2019.07.02.
Iskola d.

Marosi Nóra és
Kókai-Nagy Zsolt:
Petra 2019.07.05.
14. d.

2019. július

SZÜLETÉSEK

Törõcsik Márta és Keller László:
Csenge 2019.07.11.
Írsai út

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Abu Shakran Anisa és Tóth János:
Boglárka 2019.07.29.
8. d.

Kis Nikolett és Tõzsér Szabolcs:
Noel 2019.07.31.
Kardos d.

Rendõrségi fogadóóra a
Községháza emeletén:

minden hónap ELSÕ PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

Rendõrségi fogadóóra
Zöldhalomban:

minden hónap HARMADIK
PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.

RENDÕRSÉGI
F O G A D Ó Ó R Á K

Dr. Lakos Roland
polgármester

Dér Mercédesz Mónika és
Lakatos Richárd:
Nadin Lilien 2019.07.29.
Balla d.

Varga Magdolna és
Ruppert Attila:
Zalán Krisztián 2019.07.31.
Bolt d.

MEGHÍVÓ

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE!!!

A római katolikus közösség szeretettel hívja ünnepi szentmisére
Önt és kedves családját államalapító Szent István király ünnepén,
11 órára a katolikus templomba!
Az ünnepi szentmisét bemutatja és az új kenyeret megszenteli

Szecsõdi Péter plébános.

A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv és helyi építési
szabályzat tervezetéhez augusztus 23-ig  várjuk a lakosság, az
ingatlantulajdonosok véleményét a Polgármesternek címezve postai úton
(2713 Csemõ, Petõfi u. 1.), vagy e-mailen a polgarmester@csemo.hu címre.
A településfejlesztési koncepció a település környezeti, gazdasági
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és
a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.
A településszerkezeti terv határozza meg, hogy egy terület milyen
területfelhasználási kategóriába kerül (pl. lakó, településközpont, gazdasági,
mezõgazdasági, erdõ), a helyi építési szabályzat a területfelhasználáson
belül meghatározza az övezeteket, az építési szabályokat, az övezetekben
megengedett tevékenységeket – az országos jogszabályok és a területi tervek
által meghatározott kereteken belül.
A tervezetet az 2019. augusztus 22-i lakossági fórumon ismertetjük.
A véleményezési eljárásban megismerhetõ dokumentumok közül a képviselõ-
testület az alábbiakat fogja jóváhagyni a véleményezési eljárás után
véglegesített tartalommal:
- településfejlesztési koncepció
- településszerkezeti terv
- helyi építési szabályzat.
A helyi építési szabályzatról rendeletet fogad el az önkormányzat, mely
mindenki számára kötelezõen betartandó.
Csemõ honlapján és a Hivatalban megtekinthetõ még:
- a Megalapozó vizsgálat,
- az Örökségvédelmi hatástanulmány, melyek a tervezés megkezdése elõtt,
azok megalapozására készülnek, valamint
- az Alátámasztó javaslat, mely a terv hátterérõl tartalmaz információkat.
A partnerségi véleményezéssel párhuzamosan a jogszabályban
meghatározott államigazgatási szervekkel is véleményeztetni kell a tervet. A
beérkezõ vélemények alapján kerül véglegesítésre a terv.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA!

Dr. Lakos Roland
polgármester

Ezúton meghívjuk Csemõ lakóit, ingatlantulajdonosait Csemõ község
településrendezési eszközei megalkotása véleményezési szakaszában a
Községháza civiltermében tartandó lakossági fórumra, melynek idõpontja:
2017. augusztus 22., délután 16 óra.
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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

mindig friss hírek, információk:

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

Régi hagyomány, hogy az önkormányzat nagy
nyilvánosság mellett köszönti a csemõi lakóhelyû

alap-diplomásait.
Kérem az idei évben ELSÕ diplomájukat szerzett csemõieket

(családtagjaikat), hogy a diploma másolatukkal jelentkezzenek a Polgármesteri
Hivatal titkárságán augusztus 15-ig annak érdekében, hogy az augusztus 20-
i ünnepségen köszönthessük õket.

Dr. Lakos Roland
polgármester

Dr. Fekete László
házirorvos

Helyettesít
DR. TAKÁCS RÓBERT

a SAJÁT
RENDELESI IDEJÉBEN!

  2019. július 29-tõl
  2019. augusztus 30-ig
     szabadságon van.

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

INGYENES
TANÁCSADÁST

(06-70) 526-9878
Bejelentkezés telefonon:

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

 tart a Csemõben bejegyzett
vállalkozások, civil szervezetek,

egyesületek, intézmények és
magánszemélyek számára.

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

FELHÍVÁS

A  Hét  vezér  tér  szél sõ pavi lon jában
Információs Pont kezdte meg mûködését,
amely :
kedden:    15-17 óráig
pénteken:  13- 15  óráig
szombaton: 10 -12  óráig  tart ny itva.
A z odalátog ató nem c supán  in for -
málódhat  és  prospek tusokat  kaphat ,
hanem igényes k i v i telû c semõi rek lám-
a jándékokat  is  vásáro lhat .

A  jövõben,  egy  új  s zo lgál tatássa l  s zeretnénk  kedveskedni ,  amenny iben
igény  van  rá . A  könyvtár  ny itva tartási  ide jében , té r í tés  mentesen
h irdetéseket  vesz fel  e ladó ingat lanokró l ,  i ngóság ok ró l  vag y éppen
adománykén t fe lajánlot t tá rgyakról .  E zeket a h i rdetéseket  meg határozott
ideig  k ihe lyezzük a pavi lon  üvegportál ja mög é.

S zeretet te l  várunk  minden érdek lõdõt !

TÁJÉKOZTATÓ



1 1XXIX. évfolyam 8. szám www.csemo.hu              2019. sugusztus

1 1

1 1

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

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

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

web :  www.lakosroland .hu

Dr. Lakos Roland

Csemõ Község Önkormányza-
tának rendelete alapján  2019.
augusztus végén  5.000.-Ft
rendkívüli települési támo-
gatást kap minden 16 év alatti,
csemõi lakóhelyû gyermek.

Augusztus végén
- idén is -

TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁST

visz a postás!

Ez a támogatás a rendszeres
gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosultak pénzbeli
támogatásán FELÜL kerül kiuta-
lásra.

2019. augusztus 2 6. , hétfõ,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
tájháznál

2019.  augusztus  27 . , kedd,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2019 . augusz tus 28 . ,  szerda,
15.00-16.00 óra között a Határ
büfénél

2019. augusztus 29. , csütörtök,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

2019. július 24-én csendesen elhunyt
ID. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF
Csemő Község Kiváló Mestere.

Józsi bácsi több évtizedes szakmai
tevékenysége elismeréseként 2006-

ban, elsőként kapta meg a kitüntetést.

Emlékét megőrizzük!
Nyugodjon békében!

polgármester

BÚCSÚZUNK!

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

„MEGÉRI TANULNI”
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

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

A jól tanuló diákok legjobbjai 5 hónapra nyertek pénzbeli támogatást:
az általános iskolások 5.000.-Ft/hó/fõ, a középiskolások 10.000.-Ft/hó/fõ összegben.

EREDMÉNYHIRDETÉS
Az általános iskolások esetében a pályázat elnyerésének feltételrendszerét az iskola
pedagógusai állították össze: az alsó tagozatnál elvárás a kitûnõ bizonyítvány, példás
magatartás, szorgalom. A felsõ tagozatnál a 4,5-es tanulmányi átlag vagy jelentõs
javulás a tanulásban, illetve jó, vagy példás magatartás és szorgalom. Minden osztályból
az osztályfõnökök javaslata alapján az iskola vezetése döntött. A tanulmányi ösztöndíjat
kapott tanulók: Lakatos Norbert, Gazda Szilvia, Bíró Jázmin Csenge, Nagy Rea
Ágota, Pankotai Nóra, Fokti Hanna, Gál Barbara, Tóth Balázs, Molnár Dávid,
Dancs Levente, Tóth Kata Krisztina, Hantházi Vivien, Kövesdi Vanessza, Strázsi
Ferenc Csaba, Pólya Zsófi, Németh Angéla.
A középiskolások esetében kizárólag a jobb tanulmányi eredmény adta a rangsort.
Összesen 19 jelentkezés érkezett és örömmel jelenthetem, hogy a díjazott 9+1 fõ
második féléves átlagai 4,72 felettiek voltak. A tanulmányi ösztöndíjat nyert diákok (a
felsorolás egyben sorrend is): Horváth Dominika (színötös bizonyítvánnyal), Rajta
Adolf (színötös bizonyítvánnyal), Tóth Lili, Fehér Zoltán, Varga Petra Lilla, Rajta
Zoltán, Nagygyõr Anna, Józsa Csaba, Csiló Alexandra és Rákosi Csenge.

Mindenkinek köszönjük a jelentkezését, A DÍJAZOTTAKNAK GRATULÁLUNK!

Figyelem!
A télen újabb pályázati forduló következik a 2019/20-as tanév elsõ félévi

eredményei alapján, hogy továbbra is MEGÉRJE TANULNI!
Dr. Lakos Roland

polgármester
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Felhívom a Tisztel t Ingat lantulaj-donosok és Földhasználók
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról 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 kialakulását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az ál lapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani.

E határidõ után a védekezések ellenõrzését il letve a fertõzött
területek fe lmérését belterületen a település jegyzõje ,

külterületen a járási földhivatalok mezõgazdászai végzik.
A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a területileg illetékes növény- és
talajvédelmi igazgatóságok (belterület   esetén a te lepülés jegyzõje) a
kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekû védekezést, mely
azonnal végrehajtandó.

A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni a közérdekû védekezés
teljes költségét. A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára kerülnek
behajtásra. A közérdekû védekezés elrendelése 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 eleget, 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 július 6-i Falunapon megtartott sikeres
tombolasorsoláshoz az alábbi személyek,
cégek ajánlottak fel nyereményeket:

KÖSZÖNET

Csemõi Palotás Sportegyesület

Bíró Gábor
Csenge Gyógyszertár 
Dr. Dombi Csaba fogorvos
Farkas László juhtenyésztõ
Gáspár családi vállalkozás
Gáspár János képviselõ
Horváthné Tünde Butik
Labát Ferenc képviselõ
Lassú János és felesége vállalkozó
LO-LO 13 BT Lola Mini ABC
Károlyi József
Kis György
Mizse Plast Termény
         Kereskedõ és Szolgáltató KFT
Pál-KER Pál László és családja
Palotás Pálinka Fõzõ
Pekriq ZRT nevében Pólya Norbert
Purgyik Ferenc
RED DEVILS Pub Pizzéria
 Uri Kovács Istvánné kisboltja
Zöldhalmi Lila ABC
           Kenyó Gábor és felesége
                        Zöldséges Bolt Csemõ

Támogatásukat még

Idõpont egyeztetés,
tárlatvezetésre -

csoportoknak elõzetes
bejelentkezés

Huszár Sándor:
(06-30) 547-5323

Vas Tiborné
(06-70) 360-8034

A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Csemõi Helytörténeti Gyûjtemény,
valamint

Orisek Ferenc állandó kiállítása

egyszer köszönjük!

Pólya Miklósné
       elnök

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

06-70-360-8034
 Vas Tiborné

XII. Csemõi Éjszakai Bátorságpróba
A CSEMÕI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR SZERVEZÉSÉBEN

2019. augusztus 16-án, pénteken 20 órától

Helyszín: Csemõ, Putrisarki Erdõ
Gyülekezõ: 19.30 órától
ÖKOCENTRUMNÁL, (régi vadászház)
Csemõ, Ereklyési út
Az elemlámpádat, az éles elmédet és a bátorságodat
NE FELEJTSD OTTHON!
A jelentkezés ingyenes!

Több információ:
Vas Tiborné 06-70-360-8034-es telefonon.
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Virágos Csemõ - 2019.
A KÖZSÉGI FALUSZÉPÍTÕ VERSENYBEN

EMLÉKPLAKETTBEN RÉSZESÜLT:

Balázs Sándor Zártkerti út 8
Barna Sándor Iskola dûlõ 11
Bartha Alajosné Árpád utca 3
Bíró István Petõfi Sándor út 45
Boda Zoltán Béke utca 24
Csontos Zsanett 3.  dûlõ                 5
Csorba Antal Tavasz utca 5
Decsi László Balla dûlõ 19
Demjén Gyula Oncsa dûlõ 2
Dóczi István Ceglédi út 63
Fan Luten Roelof Új Élet dûlõ 5
Farkas Ferenc Arany János utca 10
Farkasné Kiss Andrea Ceglédi út 53
Fehér László  Bem utca 25
Fityó Krisztián Alsóerdõ dûlõ 11
Freriks Gv V. LeijenManon Mikebudai út 5
id. Gál János Piac tér                 2/a
Gál József Oncsa dûlõ 9
Harangi Sándor Szüret utca 9
Harangi Zsolt Bem utca                 18
Hluszkó Csaba Szemõk dûlõ 2
Horváth Ferencné Kupás dûlõ 9
Horváth Józsefné Szabadság utca 32
Huszár Sándor Rákóczi F. utca 1
Juhász Béláné Ady Endre utca 22

Tájékoztatjuk a díjazottakat, hogy akik nem vették át a július 6-án
kiosztott okleveleket és plaketteket, azt a TÜNDI TURIBAN

Horváthné Tündinél átvehetik.

Kádár Istvánné Szent István út 26
ifj. Kiss György Béke utca 20
Kökény Jánosné Balla dûlõ 52
Kunszt Zsolt Sági dûlõ                  1
dr. Leitner József Arany János utca 24
Lukács István Petõfi Sándor út 33
Micsinai István Várkonyi I. utca 10
Milus Sándorné Szent István út 41
Mucsányi László Matuz  dûlõ 3
Pankotai Ernõné Árpád utca 5
Pólya Miklós Petõfi Sándor út 23/a
dr. Szatmári Gáborné Árpád utca 1
Szerelem József Õsz utca                  9
Szigeti Ferenc Fischer dûlõ 5
Szõke Lászlóné Bolcsek  dûlõ 1
Szûcs Ferenc Kiss dûlõ                  2
Talapka Tiborné Arany János utca 11
Tárnok Angelika Arany János utca 14
Tokaji András Ady Endre utca 2
Tóth István Kiss dûlõ                  5
Turcsán Gyula Lászlóné Petõfi S. út 52
Várkonyi Balázs Dobó István utca 31
Vas Hajnalka Bem utca                 24
Vass Lajosné Szent István út 40
Vörös Imréné 2. dûlõ                  7/a
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Virágos Csemõ - 2019.
A KÖZSÉGI FALUSZÉPÍTÕ VERSENYBEN

DÍCSÉRÕ OKLEVÉLBEN  RÉSZESÜLT:

Adler György Õsz utca                 7
Bába János Várkonyi I. utca 18
Bakos Krisztina Dobó István utca 17
Bálint Csaba Arany János utca 7
Bálint Józsefné Virág utca 3
Ballán András Arany János utca 16
Benke Tibor Arany János utca 9
Bezak Katalin Béke utca 16
Bokor János Posta utca 1
Böndõ Zoltán Kökény dûlõ 2
Csajbók Mihály Virág utca 26
Cseh István Ady Endre utca 12
Cseh Jánosné Táncsics M.  utca 16
Dávid Attila Virág utca 8
Dávid János Ceglédi út 96
Dávid Lajosné Szent István út 27
Fehér Ferenc Majoros dûlõ 12
Fekete Béla Határ út                  4
ifj. Fityó János Szõlõ utca 1/a
Fokti Attila Petõfi Sándor út 26
Fokti Lászlóné Petõfi Sándor út 14
ifj. Fokti Vendel Petõfi Sándor út 63
id. Fokti Vendel Szent István út 52
Gács István Szüret utca 2
Geiselhardt Tamás Béke utca 36
Geiselhardtné Nagy Katalin 9. dûlõ 6
Gergely Lászlóné Tavasz utca 1
Gönczöl Sándor Bem  utca 23
Gyõri Magdolna Petõfi Sándor út 74
Herczeg Sándor Bem utca                 17
Hernáczki Endre 3. dûlõ                 10
Hoogeveen Johannes Mikebudai út 31
Hornyák Balázs Kiss Albert utca 1
Horsik Ferenc Matuz dûlõ 19
Horti Erzsébet Kossuth Lajos utca 15
Horváth Tiborné Tél utca                  2

Huszti Mihályné Mészáros L.  utca 39
Illés Szilvia Rákóczi F. utca 14
Józsa Csaba Ceglédi út 19
id. Károlyi Mihály Iskola dûlõ 23
Kecskés Sándorné Iskola dûlõ 53
Kemenczés Józsefné Árpád utca 4
Kerekes Mátyás Táncsics M. utca 13
Kiss Ferenc Silye dûlõ                11
Kiss László Szüret utca 15
Komódi István 7. dûlõ                  6
Koncz Ferencné Rákóczi F. utca 8
Kósa Józsefné Dobó István utca 15
Kozma Ferenc Béke utca 33
ifj. Labát Ferenc Szõlõ utca 5
Lendér József Arany János utca 28
id. Lõrincz Kálmán Árpád utca 19
Lugosi Pálné Szent István út 17
Mama Tóth László Petõfi Sándor út 48
Mártha László Arany János utca 15
id. Márton Balázs Szabadság utca 46
Ménesi János Szent István út 18
Mészáros András Dobó István utca 7
Mészáros Gyula Jánosné Kossuth utca 23
ifj. Mézes Ambrus Mészáros L. utca 1
Mézes Ferenc Kossuth Lajos utca 9
Mikus Istvánné Iskola dûlõ 2
Mikus László Ceglédi út 10
Milus László Szüret utca 23
Milus László Szüret utca 29
Milus Sándor Szüret utca 30
Molnár János Szent István út 30
Molnár Mihály Árpád utca 8
Monori László Ceglédi út 20
Mótyán Krisztián Szüret utca 26
Mótyán Mihályné Szüret utca 19
Nagy Erika Kossuth Lajos utca 21
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Virágos Csemõ - 2019.
A KÖZSÉGI FALUSZÉPÍTÕ VERSENYBEN

DÍCSÉRÕ OKLEVÉLBEN  RÉSZESÜLT:

Nagy Károly Petõfi Sándor út 65
Nándori József Mama dûlõ 3
Ócsai Ferencné Arany János utca 18
Ócsai Ferencné Árpád utca 10
Oldal Pálné 6. dûlõ                  5
Orisek Ferenc Bogdán Iskola dûlõ 6
Orisek Péter Iskola dûlõ 14
Pákozdi István Petõfi Sándor út 20
Pákozdi László Petõfi Sándor út 22
Palaga János Ady Endre utca 10
dr. Pálfi Zoltán Petõfi Sándor út 18
Papp József Ceglédi út 49
Pataki Károly Silye dûlõ                 7
Péter László Táncsics M. utca 17
dr. Petõ Norbert Gombai dûlõ 8
Pólya Norbert Szabadság utca 21
Pozsgai Sándorné Szõlõ utca 11
Purgyik Pál Új Élet dûlõ 3
Radics Ambrus Posta utca 4
Rainer Sertl Tanya Pesti út                 16
Ronkó Gabriella Rákóczi F. utca 5
Sárközi László Petõfi Sándor út 50
Sastinszki Sándor Szent István út 23
Seprák Józsefné Ceglédi út 74
Siposné Kecskés Judit Iskola dûlõ 46
Siroki Judit 3. dûlõ                 5/a
Soós Lászlóné Dobi dûlõ                4

Soós Lászlóné Petõfi Sándor út 10
Strázsi Tibor Fakan dûlõ 2
Stummer István Ceglédi út 62
Sütõ Károly Béke utca 42
Szabó Zsolt 5. dûlõ                  3
Szász Károlyné 2. dûlõ                  9
Szegedi Gyula Wass Albert utca 26
Szemerédi István Petõfi Sándor út 11
Szentpéteri NándorBéke utca 2
Szurok Anita  Silye dûlõ 15
Szûcs Zoltán Kossuth Lajos utca 41
Terebesi Zsolt Ceglédi út 61
Tóth Balázs    Õsz utca 12
Tóth István Dobó István utca 11
Török Melinda Szabadság utca 48
U. Kovács Istvánné    Õsz utca 4
Utasi Kálmánné Petõfi Sándor út 36
Varga István Szent István út 54
Varga László Dobó István utca 2
Végh Jánosné Homok utca 32
Virág Zsolt Papp dûlõ 7
Zámbó Kálmán   Kiss dûlõ 3

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:

Kísérleti jelleggel új WIFI-
pontok létesültek a Hét vezér

téren és a Templom téren.
Próbálja ki!

Tájékoztatjuk a díjazottakat, hogy akik nem vették
át a július 6-án kiosztott okleveleket és plaketteket,

azt a TÜNDI TURIBAN
Horváthné Tündinél átvehetik.
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Szunyog Mercédesz

A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Tisztelt Szülõk!

   Kovács Krisztina
      pedagógus

A Ceglédi Tankerületi Központ a Csemõi
Ladányi Mihály Általános Iskolába járó,
beiratkozási körzeten belül élõ – itt bejelentett
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ – tanulóknak a lakcímkártyán
feltüntetett tartózkodási helyétõl az iskoláig
a tanév ideje alatt a helyközi tanulóbérletet
biztosítja.
Kérem a Tisztelt Szülõket, ellenõrizzék gyer-
mekük lakcímkártyáját és ha azon nem valós
vagy lejárt a bejelentett tartózkodási hely,
rendezzék azt az okmányirodákban.
Felhívom figyelmét, hogy a tanulóbérlet csak
diákigazolvánnyal együtt jogosít utazásra!

 Arató Istvánné
intézményvezetõ

2019. június 15-én a Csemõi Ladányi Mihály
Általános Iskolában a nyolcadik osztályosok
balla-gásával és az évzáróval befejezõdött a
tanév.

Ezen a napon szólt utoljára ballagó diákjaink
tiszteletére a csengõ, ezen a napon lépték át utoljára
„ladányis” diákként az intézmény kapuját. Kívánunk
nekik sok sikert az elkövetkezendõ idõszakhoz!
Tanulóink közül 22-en értek el kitûnõ tanulmányi
eredményt: Fekete Gábor, Lakatos Norbert, Szrapkó
Pál Mátyás, Gazda Szilvia, Bíró Jázmin Csenge, Nagy
Rea Ágota, Pankotai Nóra, Fokti Hanna, Gál Barbara,
Rajs Evelin, Csipkó Míra, Molnár Dávid József, Tóth
Balázs, Dancs Levente, Gál Barnabás, Mekes Dávid
Tamás, Tóth Kata Krisztina, Gyura Vivien, Hantházi
Vivien, Strázsi Ferenc, Németh Angéla, Strázsi László
Bendegúz tantestületi dicséretben is részesültek.
A Ceglédi Tankerületi Központ média csoportjában
való eredményes és lelkiismeretes munkájáért elismerõ
oklevélben részesült Belányi Arnold, Bezzeg Cintia,
Kiss Henrietta és Strázsi László Bendegúz 8. osztályos
tanulók.
A Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója oklevéllel
ismerte el Kovácsné Túri Krisztina, Monori Adrienn
és Szunyog Mercédesz kolléganõknek kiváló munkáját.
Iskolánk szép hagyománya, hogy a nevelõtestület
döntése alapján pedagógusok, diákok és külsõ segítõk
munkáját - a legmagasabb elismeréssel-, Ladányi díjjal
ismeri el. Tanulóink közül Ladányi díjas lett: Strázsi
László Bendegúz 8. c osztályos tanuló, pedagógusaink
közül Arató Zsófia kolléganõ és külsõ segítõink közül
Gál János, az Iskolai Szülõi Szervezet elnöke.

Iskolánkat támogató 8 éven át tartó tevékenységet
külön köszönjük a következõ szülõknek: Belányi Zoltán
és Belányi Zoltánné, Berdó Zoltánné, Bognár Józsefné,
Dénesi Erzsébet, Tárnok Ferencné, Botos Zoltánné,
Horog Zoltán és Horog Zoltánné, Sáfár József, Szunyog
Mercédesz, Kecskés Lászlóné, Ambrózi Lászlóné,
Bezzeg Edit, Hluszkó Csabáné, Józsa Annamária és
Mészáros István, Szûcs Andrea.
Köszönetet mondok a segítõinknek, az önkormány-
zatnak, a tankerületnek és a támogatóinknak, hogy a
gyerekek  és az iskola dolgozói ebben a tanévben is
ilyen körülmények között dolgozhattak.

BEFEJEZÕDÖTT A TANÉV

 Arató Istvánné
intézményvezetõ

2019. 06. 01-én Tárnokon került megrendezésre
az Országos elsõsegélynyújtó verseny megyei
fordulója. Iskolánkat egy csapat képviselte.
A csapat tagjai

· Dani Antal 7.b
· Németh Angéla7.b
· Sáfár Adrien 8.b
· Katona Norbert 7.b
· Karai Éva 7.b

A tanulók sokat készültek és minden tudásukat
összetéve próbáltak a kilenc helyszínen jól
szerepelni. A versenyen igazi baleseti szimulációk
voltak, amely néha nagyon emberpróbáló
feladatok elé állította a kis elsõsegélynyújtó
gyerekeinket. Nagyon sok tapasztalatot szereztek
és rengeteg élménnyel gazdagodtak. Ezúton is
szeretném megköszönni munkájukat és hogy ilyen
szépen képviselték iskolánkat.
Köszönöm Pocsai Ilona védõnõnek, hogy segítette
a felkészülésünket.
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK

                  Monori Adrienn
                       pedagógus

Ladányi Gála

Iskolánkban hagyomány, hogy
minden tanév végén lázasan
készülõdünk az egyik legszínesebb,
leggazdagabb programra, a gálára,
ami idén június 7-én került
megrendezésre. Ez az az alkalom,
ahol mindenki megmutathatja
önmagát és tehetségét.

Az érdeklõdõ vendégek ebben az
évben elsõsorban zenés, táncos
produkciókat láthattak, de a
mûsorszámok között volt
komolyzenei produkció és szavalat
is.
A gyerekek tanáraik segítségével
készültek erre a napra, viszont
voltak olyan diákok is, akik saját
maguk alkotta koreográfiát adtak
elõ.

Szeretnénk köszönetet mondani a
fellépõ gyerekeknek és az õket
felkészítõ pedagógusoknak ezért az
emlékezetes délutánért, minden
segítõnek, aki a szervezési
feladatokban, dekorálásban részt
vett, valamint köszönjük Iskolánk
Szülõi Szervezetének támogatását.

2019. június 15-én elballagott tanulóinktól búcsúzunk:
”Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben és, hogy ezt a valamit
bármi áron el kell érnünk.”
                             (Marie Curie)

8.a osztály
osztályfõnök: Palotainé Pozsár Marianna
Berdó Barbara
Bilecz Dóra
Bognár Nikoletta
Danó Renáta
Dudás Éva Mária
Fokti Kitti Bianka
Kósa József
Makai Vilmos Kristóf
Mészáros Ákos
Szász Márkó
Szél-Tóth Noémi
Tárnok Fanni
Varga Vivien Renáta
Varga Zsolt András
Zakar Evelin

8.b osztály
osztályfõnök: Sárik Viktor
Bene Márkó
Beri Norbert
Botos Zoltán
Csikós Martina Beatrix
Csollák László
Demeter Erika
Horog Mercédesz
Kecskés Szabolcs
Koncsor Nóra
Mohella Pál Károly
Molnár Attila
Oszvald Annamária
Sáfár Adrienn Viktória
Szunyog Noémi Tamara

8.c osztály
osztályfõnök: Arató Zsófia
Ambrózi Krisztina
Bezzeg Cintia
Bicskei Henrietta
Bíró Bianka
Bódi Bianka
Dani Regina
Diós Melissza
Hluszkó Kristóf
Horváth Dominik
Hörömpõ László András
Jakab Laura
Katona Szabolcs Marcell
Kiss Henrietta
Mészáros Bálint
Milus Milán László
Nagy Leila Vanda
Pajerich Abigél
Strázsi László Bendegúz
Szalisznyó Patrik Marcell

8.speciális osztály
osztályfõnök:
Kõházi Kis Gerzsonné
Balázs Alexandra
Tóth Barbara

 Arató Istvánné
intézményvezetõ
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Sikeres szelektív hulladékgyûjtés az
óvodában

Lendérné Godó
Márta

a kuratórium elnöke

A 2018/2019-es nevelési évben folytattuk a több
éves múltra visszatekintõ szelektív
hulladékgyûjtésünket. Fontosnak tartottuk a
megszervezését, hiszen ezzel sokat teszünk a
tisztább környezetért, miközben a családdal együtt
alakíthatjuk a gyermekek környezettudatos
magatartását.
A gyûjtést két alkalommal, novemberben és
áprilisban rendeztük. A PET palack és a papír
átvételére a DTKH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötöttünk
szerzõdést. A szor-
gos munka ered-
ménye: 52.638 db
PET palack és közel
5.836 kg papír
hulladék. Az elõzõ
évekhez hasonlóan
a fémdobozokat és
a kupakokat is
gyûjtöttük.

Rengeteg fémdoboz
/45.253 db/
halmozódott fel,
amely elszállítását
és leadását ezúton
is köszönjük szépen Oldal Krisztiánnak.

A kupakokat jótékonysági célra ajánlottuk fel.
Az õsszel gyûjtött 334.5 kg-mal hozzájárultunk egy
kisfiú gyógyulásához a Kupak-krapek program
keretében. A tavaszi 152.65 kg-mal egy kislánynak
segítettünk, akit szülõi közremûködéssel kutattunk
fel.
A programunk során versenyt hirdettünk az óvodai
csoportok között. Nagyon szorosan alakultak az
eredmények, köszönhetõen az aktív szülõi
együttmûködésnek. Örömünkre szolgált, hogy a
bölcsödébe járó gyermekek szülei is bekapcsolódtak
a gyûjtésbe.
Az idén két gyõztest hirdettünk ki: a Manó és a
Süni csoport vehette át a kirándulásukat támogató

100.000 Ft pénzösszeget. A többi csoport sem
maradt ajándék nélkül, témához kapcsolódó
játékokat, könyveket vehettek át.
Az igazi cél mégis a gyermekek szemléletének
alakítása a tiszta, élhetõ jövõ érdekében és egy
embertársaikat tisztelõ, segítõ felnövekvõ
nemzedék formálása.

Szeretnénk megköszönni azoknak a szülõknek,
családtagoknak a munkáját, akik
példamutatással járultak hozzá a program

sikerességéhez.
A gyûjtés legna-
gyobb értéke a
támogatott kisfiú
megható köszönõ
levele azokhoz, akik
hozzájárultak a
gyógyulásához.

Albert Schweitzer
idézete szerint:
„Idõt kell
szakítanod ember-
társaidra, tégy
valamit másokért,
ha még oly

apróságot is- valamit, amiért fizetséget nem
kapsz, csupán a kitüntetõ érzést, hogy
megtehetted.”

Továbbra is számítunk támogatásukra,
együttmûködésükre!

                                               Geresd Gyöngyi
                                          munkaközösség-vezetõ
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a X. Erdei Óvoda

Lendérné Godó Márta
a kuratórium elnöke

Gyöngyi, Marcsi, Szilvi és Edit óvónõk

Június 24-tõl, július 4-ig, tizedik alkalommal
táboroztak az óvoda nagycsoportosai az
Erdei óvodában. Részvételüket Községünk
Önkormányzata,óvodánk „Gyermekün-
kért” Alapítványa, a Szülõk és évek óta
ismert Támogatóink segítették.

A tábor célja minden évben változatlan, a
gyermekek környezettudatos viselke-
désének alakítása, hogy megismerjék,
megszeressék, óvják-védjék környezetün-
ket „Látó-emberré” váljanak.  Ezúttal 9
napon keresztül fürkésztük környezetünk
növény-, állat- és rovarvilágát.

Minden évben volt valamilyen változás a
tábor életében, így volt ez az idén is. Az
egyik az Ökocentrum (volt vadászház)
csodaszép környezete volt, mely rengeteg
növénnyel, oktató- és pihenõhellyel, kerti
tóval, fõzõszigettel és játszótérrel
kápráztatott el bennünket  és tette
kellemessé az ott eltöltött idõt. A másik
egy különleges esemény volt, ugyanis
bennünket is meglátogatott a Entente
Florale Europe nemzetközi zsûrije, nagy
izgalommal és apró, saját készítésû
ajándékkal vártuk õket.

Reggelente a jól megszokott módon,
gyalog indultunk az Ökocentrumhoz a
gyerekekkel. A helyszínre érve, rövid játék
után következett a finom reggeli, melyet
ebben az évben Judit néni és Linuska néni,
készített a gyerekek számára. Ezután
következtek a különbözõ programok majd
ebéd, melyet szintén a dadus nénik
készítettek el, pihenés, egy kis uzsonna,
utána séta vissza az óvodába.
A tábor ideje alatt készültek manó házikók,
különbözõ alkotások, melyeken
megjelentek az erdei állatok és növények.
Természetes anyagokból csodaszép
mandala, ugróiskola,  pókháló, növény-
szõttesek, agyagba növénylenyomatok.
Kirándultunk Gyomaendrõdre a Lombkoro-
na Tanösvényre, ahol megismerhettük a
vizes élõhelyek élõvilágát. Egyik nap egy
hosszú gyalogtúra után Klári néni fogadott
bennünket otthonában, nagyon finom
gyümölcslevessel  és még finomabb
lángossal.
Egy alkalommal egy igazi „rejtelmes sziget”-
re látogattunk. Farkas Zoltán, Hardi Lajos
és Nagy Ambrus kíséretében felfedeztük
a Nagykõrösi Strázsa dombot, mely Natura
2000-es természetvédelmi terület és ritka
növényfajok otthona.

Elsétáltunk a Putrisarki erdõ területén lévõ
vaditatóhoz, útközben láttuk a - Wass
Albert meséibõl jól ismert - Vén Gomba-
csináló munkáit, a jó cselekedetek által
életre kelt pillangókat és még sok-sok ter-
mészeti „kincset”. Majd megmásztuk a
vadászok által készített vadlest is.
Ismét vendégünk volt Labát Ferenc a
Csemõi Vadásztársaság Elnöke, aki idén
is elhozta nekünk trófeagyûjteményének
néhány darabját, õz, dám, gímszarvas
agancsát és mesélt nekünk a vadászok
különleges munkájáról, feladatairól.
A tábor vendége volt Orisek Feri bácsi
fafaragó is, aki elõször jól megviccelte a
gyerekeket egy furfangos álarccal, majd
megmutatta a fafaragás eszközeit ,
fogásait, amit ki is próbálhattunk.
Utolsó esténken Hardi Lajos és Nagy
Ambrus szállított bennünket az ország
közepére, Pusztavacsra, ahol megnéztük
az ott látható emlékmûvet. Útközben igazi
kalandban volt részünk, tengelyig érõ
sártengereken keltünk át, majd a kiszáradt
úton finom porbevonat következett, mely
igazán látványos volt.  Az „erdei pocsolyák”
környékén nagyon sok erdõlakó lábnyomát
láthattuk és egy-két õzet, nyulat, madarat
is szemügyre vehettünk.
Visszatérve táborhelyünkre Pék Csaba és
felesége Tündike, - akik évek óta támogatói
ennek a programnak - egy különleges
erdei tortával kedveskedtek mindenki
nagy örömére. A vacsora utáni sétánkon
pedig láthattuk a „szörnyûséges nagy
fekete semmit”.
Rengeteg élménnyel a tarsolyunkban
távoztunk szép, új táborhelyünktõl, és a
köztiszteletben álló „Vén” eperfától.

Az alábbi személyeknek mondunk
köszönetet azért, hogy a tábor
létrejöhetett:  Erdélyi Krisztina óvoda-
vezetõnek, Dr. Lakos Roland polgármester
úrnak, a Hivatal dolgozóinak és a
közfoglalkoztatásban dolgozóknak,  Farkas
Zoltán erdésznek, Hardi Lajos, Labát
Ferenc, Nagy Ambrus vadászoknak, id.
Nagy Ambrusnak, Orisek Feri bácsinak,
Pék Csabának és családjának, Szõke
Lászlóné Klári néninek és segítõjének,
Pákozdi Lászlónak, Tóth Lászlónak és
minden Kedves Szülõnek, akik önzetlenül
támogattak bennünket és elhalmoztak
minket mindenféle finomsággal.
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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.
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 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.

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00 órától

Péntek 18:00 órától

Helyszín:
A Piac épületének emeletén

Elérhetõség:

 ÖKÖLVÍVÁS

Íjászati lehetõség minden kedves
érdeklõdõnek vasárnaponként

du. 16:00-tól 18:00-ig a
csemõi Ökocentrumnál (volt Vadászház).

Csemõi Palotás SE
TURUL ÍJÁSZ
Szakosztály

Orosz Zoltán
(06-70) 36 47 386

Seijin Sportegyesület
Kyokushinkai Karate

 edzés  kedden: 18.15-20.15 óra között
a Piac épületének emeletén

Gáspár Vivien
(06-30) 47 97 307

Érdeklõdni:

Tóth Attila
(06 30) 275 7573

Bódi Béla
(06 20) 212 2245
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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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunk

ID. ECSER JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

STRÁZSI TIBOR
2713 Csemõ, Fakan dûlõ 2.

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

Lakossági klímák szerelése,
teljes ügyintézése, karbantartása,

víz-, fûtésszerelés.

ZÖLDHALOMBAN
Oláh Pál tápboltjánál

LAVANDERIA BT.
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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.

használt
márkás cipõk

kedvezõ
áron

iskolatáska,
tornazsák,

torna nadrágok,
 melegítõk

nagy választékban

www.cegledingatlan.hu
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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

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

Dr. Fekete László
2019. 07.29-tõl 2019. 08.30-ig

szabadságon van.

Helyettesíti Dr. Takács Róbert
a saját rendelési idejében.

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,
hogy a központi felnõtt háziorvosi és a

gyermekorvosi ügyelet
53/311-200

telefonszáma megszûnt!
A telefonhívások kezelése egy központi

hívószámon a budapesti irányító
központban történik.

Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon) a
gyermekorvosi ügyelet

reggel 8 órától este 20 óráig mûködik.
telefonszám: 06/1- 301-6969

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

A folyamatos, sürgõsségi ellátás
érdekében, ha nincs gyermekorvosi ügyelet,

akkor továbbra is a felnõtt háziorvosi
ügyelet végzi a betegellátási feladatokat:

telefon: 06/1- 301-6969
telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17.

Természetesen minden egyéb sürgõs
esetben a mentõszolgálat

a 104-es hívószámon továbbra is
hívható!


