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Anyám tyúkja fõzõfesztivál
ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR

2018. május 1.

Virágvásár a Hét vezér
téren, gasztronómiai és

zenei fesztivál
a Templom téren

Zenés Nyári Esték
A NYÁRI HÓNAPOKBAN

2018. június-július-augusztus

Idén  a zöldhalmi Tájház
udvarában  kerülnek

megrendezésre
a programok

Traktoros felvonulás és
SZÜRETI BÁL

2018. szeptember 8.

Traktoros felvonulás a
teljes közigazgatási
területen, majd este
bál a Templom téren

Sátras évbúcsúztató
SZILVESZTER

2018. december 31.

Mulassunk együtt
a Templom téren,

fûtött nagysátorban

Március 15-e,
NEMZETI ÜNNEP

2018. március 15.

Ünnepi megemlékezés
a Hét vezér téren és
koszorúzás a Petõfi

szobornál

Csemõ Virágünnepe
FALUNAP

2018. július 6-7.

Pénteken koncertek,
szombaton a hagyo-
mányos programok

a Templom téren

Augusztus 20-a,
NEMZETI ÜNNEP

2018. augusztus 20.

egész napos ünnepi
programok

a Templom téren

Október 23-a,
NEMZETI ÜNNEP

2018. október 23.

Megemlékezés a Hivatal
Dísztermében

és koszorúzás a
Községháza elõkertjében
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Vendégünk volt
HERNÁDI JUDITHERNÁDI JUDIT

Jászai Mari-díjas színésznõ, énekes, érdemes mûvész

Díva, bohóc, ember és színésznõ. Ez mind ami vagyok.
És már egy jó ideje ez vagyok. Ilyenkor illik számot
adni mi volt, mi lesz.
Tojok az illemre, a szabályokra. Az érdekel, ami egy
kicsit más. Mondatok, amiket már elmondtam, amiket
nekem szántak vagy szánhattak volna.
Dalok, amiket nekem írtak vagy írhattak volna a
szerzõk, ha kicsit jobban odafigyelnek.
Ez az est rólam szól!
Szerintem szórakozni fognak. Én is szórakoztam, amíg
kigondoltam.
Woody Allen mondta: „Nem félek a haláltól, csak nem
szeretnék ott lenni, amikor megtörténik.”

De mint tudjuk, jöhet egy pont…

Egyszerre vall magáról és zenés estjérõl a Jászai Mari
díjas,  a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjével és még számos elismeréssel kitüntetett
Érdemes Mûvész, Hernádi Judit.
…és a csemõi közönség nem csalódott január 25-én, a
magyar kultúra napja alkalmából megtartott
pódiumesten.
A Sohase mond… dívája, a drámai perceket kesernyés
mókázással feloldó bohóc, a nõ, aki felvállalja a múlt
béli szerelmeket, a gyermekére büszke anya, a 61 évesen
irigylésre méltó külsõvel tündöklõ színésznõ, nem félt
attól sem, hogy kimondja megérintette az elmúlás
dilemmája.
Hernádi Judit szivárvány színû szomorúságában
örömmel osztozott a hálás csemõi közönség.
Vastapssal ajándékozta meg a mûvésznõt felejthetetlen
zenés estje végén.
                                                                V.I.



         XXVIII. évfolyam 2. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2018. február
4

Dr. Lakos Roland
polgármester

LEADER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a
GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség HACS
tervezési területéhez tartozó települések területén
2016. január 1. napján székhellyel/lakhellyel rendelkezõ
mikro-vállalkozások támogatására a
versenyképességük javítása, ezáltal munkahelyek
megõrzése és létrehozása érdekében.

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1 .-38-8.1 .2-17

A támogatható tevékenységek:
Nem mezõgazdasági  tevékenység
fejlesztése új eszközökkel, infrastrukturális és
technológia feltételek biztosításával
(épületek, építmények építése (felújítás,
bõvítés, új építés), külsõ és belsõ
rekonstrukció, energetikai fejlesztése).
Újonnan indítot t ,  nem mezõgazdasági
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek
megteremtése eszközök és/vagy gépek
beszerzésével; épület felújításával,
bõvítésével vagy új építéssel.
A vállalkozás megjelenését biztosító honlap
és/vagy papíralapú vállalkozást bemutató
kiadvány  elkészítése, marketing (önállóan
nem támogatott).

A projekt mûszaki, szakmai tartalmának meg kell
felelnie a felhívás 3.4.1 . pontjában rögzített
elvárásoknak, feltételeknek. Az elszámolható
költségelemek körét a felhívás 5.5. pontja részletesen
ismertet i, az ingatlan vásárlás és a kapcsolódó
költségei nem támogathatók. Az ingatlan rendezett
tulajdoni viszonyait  a támogatási kérelem
benyújtásakor igazolni kell. A projekttervet szakmai
szempontból egyeztetni kell a GERJE-SZTÕK HVK
munkaszervezetével.

Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás
összege: min. 500.000 Ft, max. 10.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke általában 60-65%.
A szükséges önerõ meglétérõl a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozni kell.

A pályázat beadása szakaszos rendszerben történik,
az elsõ szakasz vége: 2018. február 28.

Helyi
mikro-vállalkozások fejlesztése,

új tevékenységek indításának ösztönzése

Valamennyi célterület esetén, a pályázati felhívások és a kapcsolódó letölthetõ mellékletek elérhetõek
a települési weboldal kezdõlapján az Aktuális hírek/LEADER páláyzati felhívások cikkben.

www.csemo.hu

Helyi értékekre épülõ
turisztikai szolgáltatások fejlesztése-

helyi aktívturisztikai szolgáltatások kialakítása
Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a GERJE-
SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség HACS tervezési
területéhez tartozó települések területén 2016. január 1.
napján székhellyel/lakhellyel rendelkezõ civil szervezetek és
önkormányzatok támogatása: a helyi aktívturiszt ikai
szolgáltatások körének bõvítése a térségben eltöltött
vendégéjszakák számának növelése érdekében.

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1 . -38-8.1 .6-17

A támogatható tevékenységek:
Je löl t  túraútvonalak  kialakításához vagy
fejlesztéséhez kapcsolódó építés, eszközbeszerzés
és marketing tevékenység.
Akt ív tur izmushoz  (lovas, kerékpáros és
gyalogtúra) kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
új eszközökkel és infrastrukturális feltételek
biztosításával, illetve új szolgáltatások létrehozása.
Szabadtér i  közösségi  terek kialakítása vagy
fejlesztése fitnesz eszközökkel, utcabútorokkal,
kapcsolódó zöldterület fejlesztéssel
Köte lezõ nyi lvánosság biztosítása  a
kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
címû dokumentumnak megfelelõen.
Market ing tevékenység :  a fejlesztés tárgyát
bemutató honlap és/vagy papíralapú kiadvány
elkészítése.

A projekt mûszaki, szakmai tartalmának meg kell felelnie a
felhívás 3.4.1 . pontjában rögzített  elvárásoknak,
feltételeknek. Az elszámolható költségelemek körét a felhívás
5.5. pontja részletesen ismerteti. A projekttervet szakmai
szempontból egyeztetni kell a GERJE-SZTÕK HVK
munkaszervezetével.

A pályázók köre
Helyi önkormányzat (321); Egyéb sportszövetség
(516); Sportegyesület (521); Egyéb egyesület (529);
Egyéb alapítvány (569)

Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege:
min. 500.000 Ft, max. 4.500.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke 95%.
A szükséges önerõ meglétérõl a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozni kell.

A pályázat beadása szakaszos rendszerben történik, az elsõ
szakasz vége: 2018. március 29.
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Dr. Lakos Roland
polgármester

LEADER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Helyi civil szervezetek
fejlesztéseinek támogatása

Helyi
mikro-vállalkozások fejlesztése,

új tevékenységek indításának ösztönzése

A pályázat benyújtáshoz, a projekt terv elkészítéséhez INGYENES tanácsadást nyújt:
OLÁH JÓZSEF Pályázati tanácsadó, O-PMM Kft. Mobil: +36-70-526-9878, e-mail: opmm.kft@gmail.com

Személyes konzultációk minden pénteken 13.00-tól, Csemõi Polgármesteri Hivatalban

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a GERJE-
SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség HACS tervezési
területéhez tartozó települések területén 2016. január 1.
napján székhellyel/lakhellyel rendelkezõ civil szervezet.
támogatása a mûködési céljaikhoz kapcsolódó
fejlesztések támogatása a társadalmi részvételük
erõsítése érdekében.

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1 . -38-8.1 .3-17
A támogatható tevékenységek:

Civi l  szervezetek tevékenységével
összefüggõ fe j lesztések ú j  eszközökkel ,
in frast rukturális  és technológia  fe l téte lek
biztosításával (épületek, építmények építése
(felújítás, bõvítés, új építés), külsõ és belsõ
rekonstrukció, energetikai fejlesztések)
Köte lezõ nyi lvánosság biztosítása  a
kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
címû dokumentumnak megfelelõen.
Marketing tevékenység :  A civil szervezet
megjelenését biztosító honlap és/vagy
papíralapú vállalkozást bemutató kiadvány
elkészítése.

Nem támogatható tevékenységek:
Használt  gépek, berendezések, eszközök
beszerzése; saját teljesítés; az európai uniós jog
megsértését eredményezõ tevékenységek;
képzések szervezése, tartása; rendezvény-
szervezés; turisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó
tevékenységek; gépjármû beszerzése; élõállat- és
/ vagy tenyészállat beszerzése; irodai kellék-
anyagok, készlet, anyagköltség, reprezentációs
szolgáltatás.

A projekt mûszaki, szakmai tartalmának meg kell felelnie
a felhívás 3.4.1 . pontjában rögzített  elvárásoknak,
feltételeknek. Az elszámolható költségelemek körét a
felhívás 5.5. pontja részletesen ismerteti. A projekttervet
szakmai szempontból egyeztetni kell a GERJE-SZTÕK HVK
munkaszervezetével.

Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege:
min. 250.000 Ft, max. 3.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke 95%.
A szükséges önerõ meglétérõl a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozni kell.
A pályázat beadása szakaszos rendszerben történik, az
elsõ szakasz vége: 2018. március 29.

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a
GERJE-SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség HACS
tervezési területéhez tartozó települések területén
2016. január 1. napján székhellyel/lakhellyel rendelkezõ
civil szervezetek és önkormányzatok támogatása: helyi
rendezvények tartása a társadalmi együttmûködés és
aktivitás erõsítése mellett, a közösségek megerõsítése
érdekében.

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1 .-38-8.1 .4-17

A támogatható tevékenységek:
A térség hagyományaira épülõ, a helyi
értékeket, valamint az egészséges életmódot
népszerûsítõ rendezvények  szervezése
és lebonyol í tásának biz tosítása .
Köte lezõ nyi lvánosság biztosítása  a
kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei címû dokumentumnak
megfelelõen.
Market ing tevékenység :  a rendezvény
bemutatását biztosító honlap és/vagy
papíralapú kiadvány elkészítése.
A rendezvény lebonyolításához szükséges
eszközök beszerzése .

A projekt mûszaki, szakmai tartalmának meg kell
felelnie a felhívás 3.4.1 . pontjában rögzített
elvárásoknak, feltételeknek. Ingatlan építésével,
fejlesztésével kapcsolatos költség nem számolható el.
Az elszámolható költségelemek körét a felhívás 5.5.
pontja részletesen ismerteti. A projekttervet szakmai
szempontból egyeztetni kell a GERJE-SZTÕK HVK
munkaszervezetével.

Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás
összege: min. 250.000 Ft, max. 2.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke 95%.
A szükséges önerõ meglétérõl a támogatási kérelem
benyújtásakor nyilatkozni kell.
A pályázat beadása szakaszos rendszerben történik,
az elsõ szakasz vége: 2018. március 26.
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   CSEMÕ KÖZSÉG
   ÖNKORMÁNYZATA

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

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
hétfõtõl csütörtökig:

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

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA:
hétfõ: 9-11 óráig

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

TANYAGONDNOKSÁG:
Turcsán Isván:

(06- 30) 459-6443
Nagy László:

(06- 70) 360-7896
Szûcs Ferenc:

(06- 70) 360-7840
Oláh Attila:

(06- 70) 619- 5403

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Fogadóórák:

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

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

Kovács Krisztián: (06- 70) 492-0740
Tóth Viktor: (06- 20) 489-6713

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

(éjjel-nappal hívható): 107

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
O KMÁNYIRODA

2700 Cegléd, Kossuth tér 10/A.
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

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

a volt Raif feisen Bank épülete

Ülésezett
a Képviselõ-testület

Tóth János
 jegyzõ

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.

Munkaterv szerint a Képviselõ-testület következõ ülését 2018. február 20-án,
keddjén tartja. A napirendekrõl a www.csemo.hu/aktuális híreink oldalon olvashat.

A Képviselõ-testület 2018. január 30-án tartotta legutóbbi ülését 14.00
órától a Községháza Civiltermében.  A Testület  határozatképes volt,
mivel az ülés kezdetekor a Testület valamennyi tagja jelen volt (7 fõ).
A Testület ülésén a döntéseit valamennyi esetben egyhangúlag hozta.
Az ülésen a Testület a polgármester javaslatára az ülés napirendjét
elfogadta és megkezdte munkáját.

Az 1./ napirend során a polgármester szóban adott tájékoztatást, az
elõzõ ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl. Elsõként említette
a külterületi dûlõ utak felújítására és az önkormányzati utak
karbantartására elnyert támogatást, melynek megvalósítása a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdõdhet meg. Az általános
iskola épületének energetikai korszerûsítése beruházás február 19-én
indul és várhatóan október 1-én fejezõdik be. Megjelentek a Leader
pályázatok, melyek beadása folyamatos. Ennek keretében tervezzük
az újonnan elkészült Kulturális Kiállítóhely bõvítését, szálláshelyek
kialakításával a meglévõ tetõtér beépítésével.
A karácsonyi támogatások és csomagok az érintettek részére, míg a
szociális tûzifa a kérelmezõk és jogosultak részére átadásra került. Az
Albertirsa-Kecskemét közötti 400 kV-os távvezetékkel kapcsolatban az
engedélyezõ hatóság január 18-án Kecskeméten Közmeghallgatást
tartott. Önkormányzatunk a civil szervezõkkel január 23-án folytatott
egyeztetést a Községházán.
A Magyar Kultúra Napja csemõi rendezvényére 2018. január 25-én került
sor, Hernádi Judit zenés estje szerepelt a programban.

A 2./ napirend keretében a Testület elfogadta, Csemõ Község
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének alapvetéseirõl szóló írásos
elõterjesztést, melynek alapján a költségvetési rendelet elõkészítése
megkezdõdik.

A 3./ napirend során a Testület elfogadta a köztisztviselõk
illetménykiegészítésére vonatkozó rendeletet, amely a megelõzõ évivel
egyezõ.

A 4./ napirend keretében a Testület a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást módosította, mivel 4 új
településtagja lett a társulásnak.

Az 5./ napirend során a Testület elfogadta a Kormányhivatal által
tervezett általános iskolai körzethatár kijelölést, mely szerint a 2018/
19 tanévre az iskolai körzethatár Csemõ község közigazgatási területe.

A 6./ EGYEBEK napirend során a Testület több témát tárgyalt, így elõször
határozatot fogadott el a Soros terv és a bevándorlás elleni tiltakozásul.
Ezt követõen az áramszolgáltató elõzetes bejelentés nélkül végzett
gallyazása került terítékre, mely fõleg az erdõbirtokosokat érinti
hátrányosan.
A polgármester az ülést 15.45-kor bezárta.
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Ülésezett
a Képviselõ-testületDR. LAKOS ROLAND

polgármester
(06- 70) 600- 3844
polgarmester@csemo.hu

BÖGÖS ISTVÁN
alpolgármester
(06- 20) 236-1624
csbogos@gmail.com

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ
képvise lõ
(06- 20) 934-1276
karpatidr@t-online.hu

DR. LAKATOSNÉ BAKONYI
MAGDOLNA KATALIN
képvise lõ
(06- 20) 594- 3258
dr.lakatosne@gmail.com

GÁSPÁR JÁNOS képviselõ
(06- 30) 419-8622
gasparjanos59@gmail.com

LABÁT FERENC képviselõ
(06- 30) 905- 5910
csemovizkft@gmail.com

TURCSÁN ISTVÁN képviselõ
(06- 30) 459-6443

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK

KÉPVISELÕK
ELÉRHETÕSÉGEI

2018. február  14 . szerda,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2018.  február  21.  szerda,
16.00-17.00 óra között a Vett úti
boltnál

2018.  február  28.  szerda,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

DR. LAKOS ROLAND polgármester
(06-70) 600- 3844

e-ma i l :  po lg arme st er@c se mo .hu
web :  www.lakosroland .hu

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 BÖLCSÕDEI ELLÁTÁS
igényfelmérés

Dr. Lakos Roland

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM
rendelet 34§. §-a alapján a települési önkormányzat 2018. március 1-jéig
a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülõ
vagy más törvényes képviselõ április 15-éig jelezheti a települési
önkormányzat felé a bölcsõdei ellátás biztosítása iránti igényét.
Az NM rendelet 36. § szerint ha a fenntartó eltérõen nem rendelkezik, a
keresõtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülõnek a munkába
állás kezdõ idõpontját igazolnia szükséges az intézmény felé.
A Csemõi Nefelejcs Óvoda (2713 Csemõ, Petõfi u. 2.) nevelési intézmény
jelenleg is biztosítja a három évesnél fiatalabb, de két és fél évesnél idõsebb
gyermekek napközbeni nevelésben való részvételét, ellátását.

Bölcsõdébe felvehetõ minden olyan kisgyermek, akinek a szülei
valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:
- ha mindkét szülõ dolgozik
- az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerû
oktatásban vesz részt
- az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsõdei
elhelyezését

A bölcsõdei ellátás igénybevételéért költség kiegészítést kell fizetni.

Amennyiben a településen van olyan Szülõ, aki az elkövetkezendõ
években tervezi a két és fél évesnél fiatalabb gyermeke részére a
bölcsõdei ellátás igénybe vételét, úgy tisztelettel kérem, hogy a mellékelt
igényfelmérõ kérdõív kitöltésével jelezze igényét és a Polgármesteri
Hivatalba történõ visszajuttatásával segítse munkánkat a feladat
megszervezése során.

A kérdõív kitöltése önkéntes.
Az adatlap letölthetõ a települési weboldal(www.csemo.hu) kezdõlapján
az aktuális hírek között a bölcsõdei cikk tartalmából, továbbá a Polgármesteri
Hivatalban is átvehetõ.
A kitöltött adatlapokat kérem, hogy legkésõbb 2018. április 15. napjáig
küldje vissza a aljegyzo@csemo.hu email címre vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal aljegyzõi irodájába.  (2713 Csemõ, Petõfi u. 1.)

polgármester

Segítõ közremûködését köszönöm!
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PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság szolgálatában

KONZULTÁCIÓS ALKALMAK
minden PÉNTEKEN a hivatalban - 13 órától.

INGYENES TANÁCSADÁST
 tart a Csemõben bejegyzett vállalkozások, civil szervezetek, egyesületek, intézmények

és magánszemélyek számára.

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

KÉRJEN IDÕPONTOT!
Oláh József pályázati tanácsadó

Telefon: +36-70/526-9878, e-mail:
perszeusz@t-online.hu

Dr. Lakos Roland
polgármester

Dobóczi Anikó védõnõ

Illés Viktória és
Sarkadi András Ákos:
Viktória Katalin 2018.01.11.
Fõ u.

Mikus Anita és Muk Tamás:
Krisztián 2018.01.09.
Homok u.

2018. január

SZÜLETÉSEK

Dér Adrienn és Kiss Dániel:
Léla 2018.01.06.
Kupai d.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Zrínyi Mónika és Sütõ István:
Boglárka 2018.01.14.
Vári d.

Illás Diána és Szabó Dávid:
Dóra 2018.01.14.
Irsai u.

Darányi Anikó és
Hörömpõ Gyõzõ:
Gyõzõ 2018.01.16.
Ereklyési u.

Dani Ildikó és Ruppert Adrián:
Dorián Adrián 2018.01.20.
Piac tér

Csizmadi Mónika és
Borza István:
Veronika 2018.01.20.
Piac tér

Makula Éva és Makula József:
Kevin 2018.01.22.
Kupás d.

Szûcs Judit és Bognár János:
Nimród 2018.01.04.
Ceglédi u.

Baliga Marietta:
Marietta Beatrix 2018.01.28.
Nagy Pál d.

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

„MEGÉRI TANULNI”
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet
csemõi lakóhelyû, középiskolai tanulmányokat folytató diákok számára

kiemelkedõ tanulmányi eredmény elismerésére.

Az önkormányzat döntése értelmében félévente 3 fõ gimnazista, 3 fõ
szakközépiskolás és 3 fõ szakmunkás tanulót támogat 5 hónapon keresztül
10.000.-Ft-tal.

Ha szeretnél pályázni, az elsõ féléves értesítõddel megteheted, küldheted
e-mailon (elérhetõségeidet is írd meg) a polgarmester@csemo.hu, vagy
behozhatod személyes a polgármesteri hivatalba.
A jelentkezéseket 2018. február 23-ig várjuk.

Az ösztöndíjat akkor kaphatjátok meg, ha az elõzõ félévben legalább 4,00
volt az átlagotok. Nem jár a támogatás, ha évet ismételtek, ha az igazolatlan
óráitok száma a tanévben meghaladta a 10-et, illetve fegyelmi büntetés esetén.
Több azonos eredményû jelentkezõ esetén sorsolunk, egyébként a jobb
tanulmányi eredmény a döntõ.

A pályázat idén õsszel folytatódik, akkor az év végi eredmény alapján, külön
felhívást jelentetünk majd meg a jelentkezésre.

Csemõ Község Önkormányzata az ösztöndíj támogatási rendszert a
Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola csemõi tanulóira is kiterjesztette.

Minden évfolyam minden osztályából – az iskola pedagógusai által kidolgozott
értékelési szempontrendszer szerint – 1-1 diák részesül havonta 5.000.-Ft
összegû támogatásban – 5 hónapon keresztül.
A támogatottról a pedagógusok döntenek most a félévi, majd nyáron az 2017/
2018-as tanév év végi eredményei alapján.

“Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitõl csak lehet!
Egyszer eljön az az idõ, amikor hálás leszel ezért magadnak.“

Sarah Caldwell
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RENDÕRSÉGI  FOGADÓÓRÁK

Dr. Lakos Roland
polgármester

A felújított zöldhalmi rendelõ épületében külön bejárattal kialakításra került
egy rendõrségi körzeti megbízotti iroda, ahol rendszeresen fogadóórát

tartanak a körzeti megbízottak.

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

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

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

HIRDETÉSÉNEK HELYE! hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

FOKOZOTT ELLENÕRZÉS Csemõ területén

A ceglédi rendõrök bûnügyi és közbiztonsági célú akciót tartottak erdészek és
tanyagondnokok bevonásával.
A Ceglédi Rendõrkapitányság munkatársai bûnügyi és közbiztonsági célú akciót tartottak
erdészek és tanyagondnokok bevonásával 2018. január 25-én. Az ellenõrzés kiterjedt
Csemõ község teljes bel- és külterületére egyaránt. A rendõrök és a társhatóságok képviselõi
elsõsorban a különbözõ jogsértések felfedésére és megszakítására, ezen belül is a falopások
megelõzésére fókuszáltak.
Az akció része volt a közlekedésbiztonsági, baleset-megelõzési célból tartott közúti
ellenõrzés is, amely kiterjedt a teherautók rakományainak átvizsgálására, valamint az
ittas jármûvezetõk kiszûrésére is. A rendõrök az ellenõrzés során 30 fõvel szemben
intézkedtek, négy esetben helyszíni bírság kiszabására került sor kisebb fokú közlekedési
szabálysértések elkövetése miatt.
A ceglédi rendõrök a társhatóságok bevonásával a jövõben is szerveznek hasonló akciókat
a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése céljából. forrás: police.hu

FOCIFARSANG
 A Csemõi Palotás Sportegyesület

FARSANGI
teremlabdarúgó tornát szervez

 2018. március 3-án, 10 órai
kezdéssel az iskola

tornatermében.

A versenyen csak 16. életévüket
betöltött  csemõi lakosok vehetnek
részt.
Csapatonként egyszerre csak 3 fõ
lehet a pályán.

Jelentkezni lehet személyesen, vagy
telefonon február 28-ig:

Pólya Miklósné,
Csemõ Petõfi 23/A.
Tel.:(06-20) 355 8127

Utólagosan szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik a 2017. 06. 13-
án bekövetkezett lakásunk kiégése
után a segítségünkre voltak és az elõzõ
köszönet nyilvánításból kimaradtak:
Kelemen Imrének, Lassúné Pataki
Máriának, Mohella Ferencnek, Ványi
Lászlónak, Virág Bt-nek.

Nagy Ferenc és felesége

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik megtiszteltek azzal,  hogy
javasoltak a Richter Aranyanyu Díj
megtiiszteltõ címre.

Baranyi Miklósné (Magdi)
otthoni szakápoló

KÖSZÖNET!
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Regisztrált csemõi
munkanélküliek -

FIGYELEM!

Dr. Lakos Roland
polgármester

Csemõ Község Önkormányzata az idei évben is pályázott közfoglalkoztatási
programokra. Ezek keretében biztosítja a lehetõséget arra, hogy a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõk a jogszabályban elõírt 30 napos
munkavégzési kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

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

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

Közmunka lehetõségét kínáljuk!

HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS

Csemõ településen továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. végzi a házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyûjtés eddigi
sikerességének megõrzése. Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük és
kérjük, hogy tartsanak velünk és gyûjtsünk együtt szelektíven!

GYÛJTÉSI IDÕPONT:
2018. február 5,19.
2018. március 5,19.

Zsákok gyûjtésének módja:
A sárga zsákokat a gyûjtési napokon reggel 700 óráig szíveskedjen kihelyezni az
ingatlana elé, mert a hul ladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után kihelyezett
zsákokat nem áll  módunkban elszál l ítani!  Amennyiben a zsákba háztartási
vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék
kerül, úgy Tár saságunk  jogosult  megtagadni annak  elszál l ítását!
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat
bármilyen más áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé!

GYÛJTÉSI IDÕPONT:
2018. február 26.
2018. március 26.

ZÖLD ZSÁKOSSÁRGA ZSÁKOS
biológiailag lebomlócsomagolási

IFJÚSÁGI NAP
a református
gyülekezetben

mindig friss hírek, információk
 www.csemo.hu

  Január 1-én reggel Csemõ Hornyák dûlõbõl
 eltûnt egy 8 évesnek írt, de inkább idõsebb
chipes, oltott, ivartalanított szuka kutya.

FEKETE, LABRADOR JELLEGÛ,
pofája õszült, mellkasán fehér folt.

Térdig ér, körülbelül 25 kg súlyú.

KERESSÜK!

LIZI névre hallgat,
emberektõl fél.

Ha látta, kérem hívjon!
SIMON ADRIENNE

(06-70) 420-6797

Szeretettel és ebéddel várunk,
2018.02.25-én vasárnap, Cegléden a

Vörösmarty téri templomunkba.

Az Ifjúsági nap a 10 órakor kezdõdõ
istentisztelet után, 11:30 órakor
kezdõdik és délután 4 óráig tart.

Részleteket a Facebook oldalunkon,
„Cegléd-Újvárosi Református

Egyházközség”találhatsz.
Az alkalmat a 13 évestõl a 18-éves

fiatalok részére rendezzük.
 Ha a be- és hazautazásodat nem

tudod megoldani, segítünk.

 Ha bármilyen kérdésed van, érdeklõdhetsz
Ócsai Tibor lelkészünknél 30/948-4150,

vagy Istvánfi Károlynál 30/447-1620
telefonon.

 www.facebook.com/csemo.hu
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A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének
kialakítása, illetve védelme érdekében új mûfajt vezetett be a településtervezésben: a településképi
rendeletet.
A  településképi rendelet állapítja meg többek között a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét,
illetve a védelem megszüntetését, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi
adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, a területi és egyedi építészeti
településképi követelményeket, valamint a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb mûszaki
berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket.
Az elfogadott rendeletet teljes terjedelmében közzétesszük a szabályozás tartalmának megismeréséhez.

A lakosság figyelmébe ajánljuk

Csemõ Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
16/2017. (XII. 18.) rendelete

a településkép védelmérõl

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása
1. § E rendelet célja Csemõ Község épített környezetének

megõrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a
településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési
eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

2. § A helyi védelem célja a Csemõ Község településképe és
történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme,
egyedi arculatának, karakterének megõrzése.

3. § A településképi szempontból meghatározó területek
lehatárolásának célja az egységes karakterû területekre vonatkozó
egyes településképi követelmények területi hatályának megállapítása
a településkép megõrzése céljából.

4. § E rendelet hatálya Csemõ Község közigazgatási területére
terjed ki.

5. § E rendelet elõírásait a hatályos településrendezési eszközökkel
együtt kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések
6. § E rendelet alkalmazásában:
1. Alárendelt homlokzat: nyílás nélküli tömör, vagy alárendelt

helyiségek (fürdõszoba, kamra, W.C.) ablakait tartalmazó
homlokzat.

2. Áttört kerítés: a síkjára merõlegesen legalább 50%-ban
átlátható kerítés.

3. Fõépület: a telek rendeltetése szempontjából meghatározó,
utcaképet formáló épület.

4.  Földszínek:  a barna-vörös-okker-sárga-sárgászöld
színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai.

5. Napelemes tetõcserép: napenergiát elektromos árammá
alakító tetõfedõ elem.

6. Napelem: napenergiát elektromos árammá alakító táblás
kivitelû mûszaki berendezés.

7. Napkollektor: napenergiát termikus energiává alakító mûszaki
berendezés.

8. Pasztellszín: a színek világos, kis telítettségû árnyalatai,
melyeknek a szín mellett csak fehértartalma van, fekete nincs.

9. Rikító szín: a környezetétõl ízlést sértõen, bántóan elütõ szín.
10. Telített szín: a színkör tiszta színe, melyhez sem fehér, sem

fekete szín nincs hozzákeverve.

II. Fejezet
Helyi védelem

3. A helyi védelem fajtái
7. § A helyi értékek védelme egyedi védelem.

4. Az egyedi védelem meghatározása
8. § (1) Egyedi védett épület, építmény minden olyan alkotás,

épület, építmény, amely a község történelmileg kialakult
sajátosságainak hordozója, a településkép megõrzésének jelentõs
eleme és építészeti szempontból kiemelkedõ jelentõséggel bír, és egyéb
védelem alatt nem áll.

5. A védettséggel összefüggõ korlátozások, kötelezettségek
9. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a

tulajdonos kötelezettsége.
(2) A védett érték megfelelõ fenntartását és megõrzését

elsõsorban a rendeltetésnek megfelelõ használattal kell biztosítani.
A használat a védett objektum történeti, mûvészeti értékeit nem
veszélyeztetheti.

Dr. Lakos Roland
    polgármester
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10. § (1) A helyi védelemmel érintett ingatlanon csak olyan
építési, vagy részleges bontási munka, illetve olyan állapot
fennmaradása megengedett, amely nem érinti hátrányosan a védett
érték megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti)
értékét.

(2) Az egyedi védett épület, építmény felújítása, átalakítása,
bõvítése esetén meg kell õrizni, megsemmisülése esetén rekonstruálni
az építmény:

a) tömegformáját,
b) tetõformáját,
c) kéményeit,
d) homlokzati tagozatait,
e) homlokzati díszítõelemeit és egyéb részletképzéseket,
f) egyéb épülettartozékait (rács, vasalat, világítótest, korlát

stb.),
g) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,
h) anyaghasználatát (tetõhéjalása az eredetihez hasonló színû

és mintázatú korszerû építõanyaggal felváltható),
i) eredeti homlokzati színezését.
(3) Ha az eredeti állapotra vonatkozó dokumentum nem lelhetõ

fel, és azt következtetésekkel sem lehet valószínûsíteni, a megfelelõen
megmaradt eredeti elemek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok,
eredeti és analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani.

(4) A védett épületek belsõ korszerûsítését, átalakítását,
esetleges bõvítését a védettség nem akadályozza.

6. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszûnésének
szabályai

11. § (1) A helyi védettség alá helyezést, annak módosítását
vagy megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet kezdeményezheti a
polgármesternél.

(2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek
tartalmaznia kell:

a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem
esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület
lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével;

b) a védelem fajtájával kapcsolatos javaslatot;
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indoklását;
d) a kezdeményezõ nevét, lakcímét, vagy megnevezését,

székhelyét.
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó

kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét,

helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a
helyrajzi számok megjelölésével;

b) a védett érték felmérési és fotó dokumentációját;
c) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indoklását;
d) a kezdeményezõ nevét, lakcímét, vagy megnevezését,

székhelyét.

(4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a
polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 30 napon belül a
kezdeményezõ nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi
vizsgálat nélkül elutasíthatja.

12. § (1) A helyi védelemmel kapcsolatos döntés szakmai
megalapozása érdekében az önkormányzat értékvizsgálatot készíttet.

(2) Az értékvizsgálat részletes tartalmi követelményeit a 1.
melléklet állapítja meg.

13. § (1) A helyi védelem alá helyezési, módosítási vagy
megszüntetési eljárásban érdekelt felek:

a) a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa(i);
b) épület esetén a tervezõ, vagy a szerzõi jogok jogosultja;
c) a kezdeményezõk;
d) az illetékes építésügyi hatóság;
e) az illetékes kulturális örökségvédelmi hatóság.
(2) A helyi védelem alá helyezés, annak módosítása vagy

megszüntetése iránt eljárás megindításáról az önkormányzat
honlapján a polgármester 5 napon belül tájékoztatást tesz közzé,
továbbá írásban értesít az (1) bekezdésben meghatározott
érdekelteket.

(3) Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján
történik.

(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés
átvételét követõ 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

14. § Ha egy helyi egyedi védelem alatt álló értéket mûemléki
védelem alá helyeznek, annak közzétételével egyidejûleg a helyi egyedi
védelem megszûnik. Ebben az esetben a jegyzõ kezdeményezi az
ingatlanügyi hatóságnál a helyi védelem törlését.

7. A helyi értékvédelem feladatai
15. § (1) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat

igénylõ településszerkezeti, település- és utcaképi, építészeti, történeti,
régészeti, képzõ- és iparmûvészeti, mûszaki-ipartörténeti szempontból
védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények,
épületrészek, mûtárgyak számbavétele,  meghatározása,
dokumentálása, nyilvántartása, valamint a nyilvánossággal való
megismertetése.

(2) A védett értékek dokumentálását
a) tervszerûen, a jelen rendelet és mellékletei szerint,
b) a helyi vagy országos védelemre való felterjesztés elõtt,
c) a helyi vagy országosan védett ingatlanon végzett átalakítás,

kutatás során,
d) a helyi vagy országos védelembõl való törlés elõtt
kell végezni.
(3) A védett értékek megóvásának, fenntartásának, helyre-, vagy

visszaállításának, jókarbantartásának biztosítását a következõk
szerint kell elõsegíteni:

a) pályázat útján elnyerhetõ önkormányzati támogatással,
b) szakmai tanácsadással,
c) szükség esetén hatósági kötelezéssel, szankciók útján.
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8. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása
16. § (1) A helyi védelem alá esõ egyedileg védett ingatlanokról

a polgármester cím szerint rendezett, részletes naprakész
elektronikus nyilvántartást vezettet.

(2) A nyilvántartás része az értékvizsgálat, a védett elemeket
tartalmazó lista, a védett elemeket ábrázoló térkép, valamint
tartalmazza:

a) a védett érték megnevezését;
b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát;
c) a védett érték azonosító adatait;
d) a védelem típusát;
e) a védett érték helymeghatározásának adatait;
f) a védelem rövid indoklását.
(3) A nyilvántartás naprakész vezetésérõl a polgármester

gondoskodik.

9. A testületi döntéssel összefüggõ feladatok
17. § (1) A Képviselõ-testület a 11. § (2) vagy (3) bekezdésben

foglaltaknak megfelelõ tartalmú kezdeményezés benyújtásától
számított 6 hónapon belül dönt a helyi védelem alá helyezésrõl,
annak módosításáról vagy megszüntetésérõl.

(2) A helyi védelem alá helyezésre, annak módosítására vagy
megszüntetésére vonatkozó képviselõ-testületi elõterjesztés
melléklete a 1. melléklet szerinti tartalommal készült megalapozó
értékvizsgálat, valamint a 13. § (1) bekezdésben meghatározott
érdekeltek az értesítést követõ 15 napon belül benyújtott észrevételei.

(3) A helyi védelem alá helyezés az értékvizsgálat alapján
történik.

(4) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselõ-testületi döntésrõl
írásban értesíteni kell a 13. § (1) bekezdésben meghatározott
érdekelteket, és a döntésrõl az Önkormányzat honlapján a döntéstõl
számított 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni.

(5) A helyi védelem alá helyezést elrendelõ önkormányzati
rendelet hatályba lépésétõl számított 60 napon belül a jegyzõ
kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként
való feljegyzését.

(6) A rendelet módosítására irányuló javaslatokról a képviselõ-
testület évente legfeljebb két alkalommal dönt.

III. Fejezet

10. A településképi szempontból meghatározó területek
18. § (1) Csemõ Község településképi szempontból meghatározó

területei:
a) Faluközpont
b) Csemõ belterület
c) Zöldhalmi falusias terület
d) Zöldhalmi tanyás területek
e) Egyéb tanyás területek

(2) Csemõ Község településképi szempontból meghatározó
területeinek térképi lehatárolását a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

IV. Fejezet
Településképi követelmények

11. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános
építészeti követelmének

19. § Építési tevékenységgel érintett épület, építmény
építõanyagaként mûanyag hullámlemez, felületkezelés nélküli,
rozsdásodó fémlemezfedés, valamint fekete, piros kék bitumenes
zsindely használata nem megengedett.

20. § Talajnedvesség elleni szigeteléssel nem rendelkezõ épület
esetében mûanyag nyílászáró nem alkalmazható.

12. A településképi szempontból meghatározó területekre
vonatkozó területi építészeti követelmények

21. § (1) A Faluközpont területén a meghatározó beépítési
mód a szabadonálló.

(2) Az épületek szintszáma legfeljebb F+1+tetõtér lehet.
(3) Az utcafronton a kerítés áttört kialakítással, az épülethez

illeszkedõ anyag- és színhasználattal készülhet.
22. § (1) Csemõ belterületén a meghatározó beépítési mód az

elõkertes szabadon-, vagy oldalhatáron álló beépítési mód.
(2) A területen legfeljebb földszint + tetõteres épület építése

megengedett.
(3) Kerti építmények a fõépülethez illeszkedõ anyag- és

színhasználattal, tervezetten építendõk.
(4) Az utcafronton a kerítés áttört, alacsony lábazatú, vagy

lábazat nélküli, az épülethez illeszkedõ anyag- és színhasználatú
legyen.

23. § (1) A Zöldhalmi falusias külterület, a Zöldhalmi tanyás
területek falusias jellegû területek meghatározó beépítési módja
az elõkertes vagy elõkert nélküli oldalhatáron álló.

(2) A területen legfeljebb földszint + tetõteres épület építése
megengedett.

(3) Kerti építmények a fõépülethez illeszkedõen, tervezetten
építendõk.

(4) A kerítés a környezethez illeszkedõ, áttört, vagy
hagyományos deszkakerítés lehet.

24. § (1) Az Egyéb tanyás területek és a Zöldhalmi tanyás
területek helyi építési szabályzatban meghatározott ingatlanainak
meghatározó beépítése a szabadonálló, egyes területrészeken, a
falusias telekosztású ingatlanok esetében az oldalhatáros beépítés.

(2) A településképet meghatározó beépítés földszintes.
Legfeljebb földszint + tetõteres épület építése megengedett.

(3) Kerti építmények a fõépülethez illeszkedõen, tervezetten
építendõk.
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(4) Alacsony lábazatos, vagy lábazat nélküli áttört kerítés
építése megengedett.

13. A településképi szempontból meghatározó területekre
vonatkozó egyedi építészeti követelmények

25. § (1) A településképet meghatározó Faluközpont területén
az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetõfedési
anyagaként cserép, vagy hasonló esztétikai értékû, korszerû
pikkelyes fedõanyag, nemes anyagú fémlemezfedés (pl. cink,
sárgaréz, vörösréz), palafedés, üvegtetõ alkalmazható. Napelemes
tetõcserép alkalmazható.

(2) Lapostetõs épület nem építhetõ.
(3) Egy épületen belül legfeljebb kétféle tetõhajlás

alkalmazható. Összetett, toronnyal tagolt tetõ nem építhetõ, kivéve
szakrális épület esetén.

(4) Tetõfelületen csak egy soros tetõablak (álló, vagy síkban
fekvõ) létesíthetõ.

(5) Utcára oromfalas megjelenésû épület közterület felõli
homlokzatának legalább 75%-a egy síkban alakítandó ki.

(6) Homlokzatszínezés pasztell árnyalatú földszínekkel
történhet. Épületet feketére, zöldre, kékre, lilára, rikító színûre
színezni nem megengedett.

(7) Napelem, napkollektor a homlokzaton nem helyezhetõ el.
(8) Parabolaantenna, 50 cm magasságot meghaladó antenna

berendezés, valamint klímaberendezés kültéri egysége nem
helyezhetõ el az épület közterületi homlokzatán, teraszán.

(9) Parapetkonvektor égéstermékének közterület felé esõ
homlokzatra történõ kivezetése

a) meglévõ épületen csak mûszaki szükségességbõl,  a
homlokzatképzéssel megfelelõen összehangolt mûszaki megoldással
megengedett,

b) új épületen nem létesíthetõ.
(10) Üzleti árnyékoló szerkezet (kirakat-árnyékoló, vendéglátó

terasz feletti árnyékoló)
a) tartószerkezetét új kirakatportál létesítése esetén a

kirakatportálon, vagy a falsíkon belül, rejtett módon kell felszerelni,
b) a ponyvafelület üzletfeliratot, cégért, céglogót tartalmazhat.
(11) Díszvilágítás csak a karácsonyi ünnepkörhöz

kapcsolódóan, advent elsõ vasárnapjától (a december 25. elõtti
negyedik vasárnap) vízkeresztig (január 6.) helyezhetõ el és
mûködtethetõ fényszennyezést nem okozva, a szomszédos és
szemközti épületeket és a közterület rendeltetésszerû használatát
nem zavaró módon.

26. § (1) A településképi szempontból meghatározó Csemõ
belterületen, a Zöldhalmi falusias területen, a Zöldhalmi tanyás
területen és az Egyéb tanyás területeken a fõépületek, illetve az
utcaképet meghatározó épületek és építmények tetõfedési
anyagaként cserép, vagy hasonló esztétikai értékû, korszerû
pikkelyes fedõanyag, nemes anyagú fémlemezfedés (pl. cink,
sárgaréz, vörösréz), palafedés, üvegtetõ alkalmazható. Napelemes
tetõcserép alkalmazható.

(2) A homlokzatképzés során a homlokzati falfelület 60%-ánál
kevesebb vakolt felület nem lehet. A fennmaradó részen kõ-, tégla-,
vagy faburkolat alkalmazható. Egy épületen legfeljebb kétféle
homlokzati anyag használható.

(3) Az utcára oromfalas megjelenésû lakó-, vagy középület
homlokzati szélessége 9,0 m-nél nagyobb nem lehet.

(4) Beforduló épületrész gerincmagassága nem lehet nagyobb a
közterület felõli épületszárny gerincmagasságánál.

(5) A területeken 35-45°-os hajlásszögû magastetõ
alkalmazható.

(6) A területeken 9,0 m-nél szélesebb közterület felõli homlokzat
esetén a tetõforma az utcával párhuzamos nyeregtetõ, vagy sátortetõ
lehet.

(7) A területeken lapostetõs épület nem építhetõ.
(8) Lapostetõs épületrész a közterülettõl 10 m mélységig nem

létesíthetõ.
(9) Egy épületen belül legfeljebb kétféle tetõhajlás alkalmazható.

Összetett, toronnyal tagolt tetõ nem építhetõ, kivéve szakrális épület
esetén.

(10) Tetõfelületen csak egy soros tetõablak (álló, vagy síkban
fekvõ) létesíthetõ. Közterület felõli homlokzaton tetõtérben erkély,
zárterkély nem építhetõ.

(11) Közterület felé nyíló homlokzaton az épületnek a
közterület(ek) felé utcaképet formáló homlokzattal kell rendelkeznie.
Alárendelt homlokzat, tûzfal nem építhetõ a közterület felé.

(12) Utcára oromfalas megjelenésû épület közterület felõli
homlokzatának legalább 75%-a egy síkban alakítandó ki.

(13) Homlokzatszínezés fehér, törtfehér, vagy pasztell árnyalatú
földszínekkel történhet. Épületet feketére, zöldre, kékre, lilára, rikító
színûre színezni nem megengedett.

(14) Napelem, napkollektor a homlokzaton nem helyezhetõ el.
(15) Parabolaantenna, 50 cm magasságot meghaladó antenna

berendezés, valamint klímaberendezés kültéri egysége nem helyezhetõ
el az épület közterületi homlokzatán, teraszán.

(16) Parapetkonvektor égéstermékének közterület felé esõ
homlokzatra történõ kivezetése

a) meglévõ épületen csak mûszaki szükségességbõl, a
homlokzatképzéssel megfelelõen összehangolt mûszaki megoldással
megengedett,

b) új épületen nem létesíthetõ.
(17) Üzleti árnyékoló szerkezet (kirakat-árnyékoló, vendéglátó

terasz feletti árnyékoló)
a) tartószerkezetét új kirakatportál létesítése esetén a

kirakatportálon, vagy a falsíkon belül, rejtett módon kell felszerelni,
b) a ponyvafelület üzletfeliratot, cégért, céglogót tartalmazhat.
(18) Díszvilágítás csak a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan,

advent elsõ vasárnapjától (a december 25. elõtti negyedik vasárnap)
vízkeresztig (január 6.) helyezhetõ el és mûködtethetõ fényszennyezést
nem okozva, a szomszédos és szemközti épületeket és a közterület
rendeltetésszerû használatát nem zavaró módon
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14. Az egyes sajátos építmények, mûtárgyak elhelyezése
27. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni

energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
mûtárgyak elhelyezésére elsõsorban alkalmas területek az alábbiak:

a) külterületi közlekedési és közmûterületek,
b) gazdasági területek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti sajátos építmények, mûtárgyak

elhelyezésére az alábbi területek nem alkalmasak:
a) országos közutak belterületi és a külterületi falusias területére

esõ szakaszai,
b) a településképi szempontból meghatározó tanyás területek,
c) közparkok, közkertek területei,
d) a védelmi és közjóléti rendeltetésû erdõterületek,
e) vízgazdálkodási területek,
f) az ökológiai hálózatba tartozó és tájképi szempontból

kiemelten kezelendõ területek.

V. Fejezet
A reklámokra, reklámhordozókra, cégtáblákra, üzletfeliratokra

és egyéb mûszaki berendezésekre vonatkozó településképi
követelmények

15. A reklámokra, reklámhordozókra, cégtáblákra,
üzletfeliratokra vonatkozó településképi követelmények a

településképi szempontból meghatározó és helyi egyedi
védelemmel érintett területeken

28. § Reklámhordozó utcabútorok egymástól 50 m-en belül nem
helyezhetõk el.

29. § Reklámberendezés nem létesíthetõ káprázást okozó
megoldással.

30. § Helyi népszavazás, községi rendezvény, vagy a község
szempontjából jelentõs eseményrõl való tájékoztatás érdekében
hirdetmény évente összesen tizenkét naptári hétig kihelyezhetõ.

31. § Üzletfelirat, cégtábla, cégér csak akkor helyezhetõ el a
homlokzaton, ha

(1) az épületben, vagy az ott lévõ rendeltetési egységben folytatott
tevékenységre vonatkozik,

(2) szervesen illeszkedik a homlokzatok meglévõ vagy tervezett
tagolásaihoz, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy
együttesen összhangban legyen az épület építészeti részletképzéseivel,
színezésével, építészeti hangsúlyaival.

32. § Cégtábla csak a falsíkkal párhuzamosan helyezhetõ el,
mérete nem haladhatja meg a 0,5 m2-t.

33. § E rendelet hatálybalépése után újonnan megvalósított épület
üzletportáljai és kirakatai esetében az üzletfelirat nem helyezhetõ el
az eredeti homlokzati tervben e célból kijelölt helyen kívül.

34. § Nem létesíthetõ üzletfelirat, cégtábla, cégér
(1) rikító színhasználattal,
(2) kápráztató fényû világító táblaként,
(3) digitális kijelzésû fényreklámként,

(4) változó futófénnyel, változó szöveg-, vagy ábra animálással,
(5) fény- és filmvetítéssel.
35. § Pályázati forrásból megvalósuló építmény esetében az elõírt

tájékoztatási felületként
(1) az építés ideje alatt a telken belül elhelyezett, a pályázati

kiírás szerinti méretû tájékoztató tábla,
(2) a létesítmény átadása után legfeljebb a pályázati kiírás

szerinti méretû tájékoztató tábla a homlokzaton, vagy a létesítmény
elõkertjében elhelyezve – a pályázati kiírás szerinti idõszakra –
létesíthetõ.

16. Egyéb mûszaki berendezésekre vonatkozó településképi
követelmények a településképi szempontból meghatározó és helyi

egyedi védelemmel érintett területeken
36. § (1) Napelem panel
a) meglévõ magastetõs épületen való utólagos alkalmazása során

elhelyezésük, sorolásuk iránya, kiterjedésük az épület ötödik
homlokzatként legyen tervezett, kövesse az épület tetõzetének
szerkezeti méreteit, a tetõfedésbe simulóan, annak modulméretével
összeegyeztetett módon kerüljön kialakításra,

b) az utcára merõleges tetõgerinc, vagy fésûs beépítés esetén az
utca felõl 5 m-en belül utólag nem létesíthetõ,

c) új épület létesítésekor a tetõ építészeti kialakításába
komponáltan, annak részeként és a tetõsíkkal azonos síkban fektetve
létesíthetõ.

(2) Napkollektor
a) magastetõ kontyolt részén, sátortetõn, toronykiemelésen nem

helyezhetõ el,
b) az utcára közel merõleges tetõgerinc, vagy fésûs beépítés

esetén az utca felõli elsõ 5 méteres tetõszakaszon utólag nem
létesíthetõ.

VI. Fejezet
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

17. A kötelezõ szakmai konzultáció esetei
37. § Az építtetõ köteles szakmai konzultációt kérni lakóház

építés és bõvítés esetén.

18. A szakmai konzultáció részletes szabályai
38. § (1) A polgármester kérelemre a településképi

követelményekrõl a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül
szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.

(2) A településképi szakmai konzultáció a polgármester feladata.
(3) A szakmai konzultáció helyszíne az önkormányzat hivatalos

helyisége. Kérésre a konzultáció a helyszínen is lefolytatható.
(4) A konzultáció tartalma az építési tevékenységgel érintett

ingatlannal kapcsolatos településképi követelmények ismertetése.
(5) A konzultációról emlékeztetõ készül, mely tartalmazza a

felvetett javaslatok lényegét, a polgármester lényeges nyilatkozatait.
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(6) Az emlékeztetõben rögzített nyilatkozatok kötik a települési
önkormányzatot a kötelezési eljárás során.

VII. Fejezet
A településképi kötelezés

19. A településképi kötelezési eljárás általános szabályai
39. § A polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései
szerint településképi kötelezési eljárást folytathat le a településképi
követelmények be nem tartása esetén.

40. § A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul
a) bejelentés, vagy
b) a hivatal részérõl eljáró személy észlelése
alapján.

20. A településképi kötelezés és bírság kiszabásának esetkörei és
mértéke

41. § (1) A településképi követelmények megszegése esetén a
polgármester településképi kötelezés formájában az ingatlan
tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására,
vagy elbontására kötelezheti.

(2) Ha a kötelezett a kötelezésnek határidõre nem tesz eleget,
vagy a településképi bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a
polgármester településképi bírságot szabhat ki

a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén
legalább 10.000,- forint és legfeljebb 400.000,- forint,

b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén
legalább 50.000,- forint és legfeljebb 400.000,- forint,

c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérõ tevékenység
folytatása esetén az eltérés mértékétõl függõen legalább 50.000,-
forint és legfeljebb 1.000.000,- forint,

d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén,
alkalmanként legalább 100.000,- forint és legfeljebb 1.000.000,-
forint,

e) a településképi elõírásoktól eltérõ építési tevékenység végzése
esetén az eltérés mértékétõl függõen legalább 50.000,- forint és
legfeljebb 1.000.000,- forint

mértékben.
(3) A bírság kiszabásánál figyelembe veendõ mérlegelési

szempontok:
a) a jogellenes tevékenység súlya és a felróhatóság mértéke,
b) a bírságnak ugyanazon mulasztás esetén történõ ismételt

kiszabása esetén az elõzõ bírságok száma és mértéke.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés ellen a

kézhezvételtõl számított 15 napon belül a polgármesterhez
benyújtott, a Csemõ Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésrõl a Képviselõ-testület
a beérkezést követõen, soron következõ – de legalább 8 nappal
késõbb tartandó – ülésén dönt.

42. § A kiszabott településképi bírságot a jogerõre emelkedéstõl
számított 30 napon belül átutalással vagy postai készpénzutalási
megbízással kell megfizetni.

43. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

VIII. Fejezet
Záró- és átmeneti rendelkezések

21. Hatálybalépés
44. § (1) Jelen rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet elõírásait a hatályba lépését követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.

22. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
45. § E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Csemõ Község

helyi építési szabályzatáról szóló 1/2006 (I.  31.) számú
önkormányzati rendeletének 37. és 38. §-a, Csemõ Község helyi
építészeti örökség védelmérõl szóló 13/2008. (XI. 26.) számú
önkormányzati rendelete és Csemõ Község közterület használatáról
és a zöldfelületek megóvásáról szóló 10/2011. (VI. 14.) számú
rendeletének 11. §-a, továbbá a reklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeirõl,
feltételeirõl és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásáról
szóló 13/2017. (XI.06.) számú rendelet.

                   Tóth János          Dr. Lakos Roland
                        jegyzõ                 polgármester
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

AJÁNDÉKOZD MEG MAGAD
EGY JÓ KÖNYVVEL!

TÉGY EGY KÖNYVET!
VÉGY EGY KÖNYVET!

A KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA:

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

(06- 70) 360-8034

Csütörtök: 13.00 – 15.30 óráig
8.00 – 12.00 Kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok
számára, elõzetes bejelentkezés alapján.
Péntek:  10.00  - 13.00 óráig
          (a hónap elsõ három péntekén)
                 13.00 – 21.00 óráig
          (a hónap utolsó péntekén)

Szombat: 8.00 – 12.00

Hétfõ:    zárva
Kedd: 13.00 - 15.30 óráig
8.00 – 12.00 Kizárólag óvodás, vagy iskolás
csoportok számára, elõzetes bejelentkezés alapján.
Szerda:   13.00 – 15.30 óráig

Ha a csemõi könyvtárban nem találja,
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL

(akár díjmentesen is) kikölcsönözheti
helyben a keresett könyvet.

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
ÉRETTSÉGIZETT VAGY

DIPLOMÁS ÁLLÁSKERESÕK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK !

A kulturális közfoglalkoztatási program keretében
a községi könyvtár is pályázott. Amennyiben a
benyújtott igényt jóváhagyják, lehetõség nyílik
határozott idõre 1 fõ foglalkoztatására.

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet:
Postai úton (Csemõi Községi Könyvtár és
Közösségi Színtér, 2713 Csemõ Petõfi S. u. 1. címre)

· telefonos elérhetõség, email cím, levelezési
cím megadásával,

· érettségi, fõiskolai, egyetemi diploma,
· a fentiekben megjelölt képesítések mellet,

bármely tanfolyam elvégzését igazoló
tanúsítvány/bizonyítvány fénymásola-
tának,

· önéletrajz, motivációs levél megküldésével

Könyvtári, illetve informatikai jártasság elõny!

Jelentkezési határidõ: 2018. február 28.
Információ: (36-70) 360-8034 Vas Tiborné

semmibõl VALAMIT
kézmûves délelõttök gyermekeknek

a Községi Könyvtárban

FEBRUÁR 10-én,
szombaton 9.30 - 11.30 óráig.

FEBRUÁR 23-án,
pénteken 15.00 - 17.00 óráig.
Az elkészített munkadarabok elvihetõk!

A 8 év alatti érdeklõdõ gyermekeket
felnõtt kísérõvel várjuk!

VÁLOGASS KEDVEDRE ADOMÁNYBA
KAPOTT KÖNYVEINKBÕL!

Nyitvatartási idõben, a könyvtár kávézójából, az
adományozók jóvoltából ingyen viheted el a

hosszú téli estékre való olvasnivalódat.
Szeretettel vár minden Könyvszeretõ Látogatót:

A CSEMÕI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
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Kovács Krisztina

SOK SÜTI SOKRA MEGY!

Csengõszó
Kedves Leendõ Elsõsök, Kedves Szülõk, Óvó Nénik!

BÛNMEGELÕZÉS
2018.01.25-én a ceglédi rendõrség dolgozói
Sós Zsanett törzsõrmester, baleset
megelõzési elõadó és Nagy Tibor
törzsõrmester, járõr látogattak el iskolánkba,
és a 7-évfolyamos tanulóknak egy órás
bûnmegelõzési elõadást tartottak.
Ezúton is szeretném megköszönni éves
munkájukat!
A fõ téma elsõsorban az internet használat
veszélyeire és a közlekedési szabályok
betartására hívta fel a figyelmet.
Az elõadás nagyon érdekesen kezdõdött. Az
internetrõl nagyon sok információ
leszedhetõ, amit az elõadáson a gyerekek
meg is tapasztalhattak. Fontos beszélni a
biztonságos internet használatról, meg kell
tanítani, hogy tudják megfelelõen használni
a különféle oldalakat, hogy ne jussanak
idegenek olyan adatokhoz, ami késõbb
segítik az áldozattá válásukat.
A balesetmegelõzés érdekében néhány
fontos útjelzõ táblával is megismerkedhettek
a gyerekek, amik ismeretével
biztonságosabbá válhat a közlekedésük.
A tudatos közlekedési magatartás
kialakításában, a bûncselekmények
megelõzésében a felkészítésnek, a szülõi
példamutatásnak, a tanórai és a tanórán
kívüli közlekedésre nevelésnek a jövõben is
meghatározó szerepe lesz iskolánkban.

Közterem program az iskolában

ISKOLAI SZÜLÕI SZERVEZET

Az Iskolai Szülõi Szervezet 2018. január 17-én
választmányi értekezletet tartott. Ezen az
értekezleten fogadták el az új Szervezeti Mûködési
Szabályzatukat. Ezután Horváth Ferencné Tünde
lemondott elnöki tisztségérõl. Köszönöm az
iskoláért tett áldozatos munkáját. Az ISzSz új
elnöke Gál János, a vezetõségi tagok Hornyák Balázs
elnökhelyettes, Papp Zsoltné titkár és Biró Gábor
tag lettek.
Sok sikert kívánok munkájukhoz!

Arató Istvánné

Iskolánk 8.a osztálya 2 napos tréningen vehetett
részt, melyet a Közterem program két trénere tartott
2x5 órában.
A Közterem program osztálytermi szinten, az adott
osztállyal megvalósuló tréningsorozat, melynek a
célkitûzése, hogy a fiatalok képesek legyenek az
egymás közti együttmûködésre és versengésre, a
hatékony kommunikációra, valamint konfliktusaik
és problémáik konstruktív kezelésére, vagyis valódi
közösségként mûködjenek.
Cél továbbá, hogy ezen képességek és szemlélet
birtokában a fiatalokból valóban aktív
állampolgárok váljanak, akik fogékonyak az õket
körülvevõ világra, a közügyekre és hajlandóak is
tenni egy élhetõbb társadalomért.
Az osztálynak tartott tréning tartalmát tekintve, a
csapatépítést, a kommunkiáció, együttmûködés és
a win-win fejlesztését tartalmazta. A trénerek
hangsúlyt helyeztek   a keretek-szabályok
megalkotására, betartására.  Az érzékenyítés és
konfliktuskezelés pedig szintén megvalósult. A
gyerekek megtapasztalhatták a közösség erejét, a
játékos feladatokban pedig észrevétlenül alakult,
fejlõdött a jellemük.
Ezúton köszönöm magam és diákjaim nevében
iskolánk vezetésének, hogy lehetõséget adott az
osztályunknak 2 nap idõtartamban, hogy a sajátos
foglalkozáson részt vegyünk.

Förhéczné Bartha Melinda
tréninget szervezõ

Szeretettel hívunk játékos foglalkozásainkra,
melyeket a leendõ elsõs tanító nénik tartanak.

2018. 02.21-én, 9.40-tõl
TÉLÛZÕ: játékos matematika foglalkozás

2018. 03.06-án, 9.40-tõl
TÁNCOS FORGATAG: zenés-táncos délelõtt

és angol-német mondókázás
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           Monori Adrienn

Szalai Mercédesz

Jubileumi tanévünkben sajátos ötvözéssel emlékeztünk meg a
magyar kultúra napjáról. Folytatódott a szakmák, mesterek jeles
képviselõinek bemutatkozása, ám rendhagyó módon most nem
egy öregdiákunk, hanem Orisek Ferenc volt a vendégünk, aki
Király Zsiga-díjas, a Népmûvészet mestere, fafaragó. Magát
szoborfaragónak vallja.
 1937-ben született Pázmándon. Pár hete ünnepelte 80.
születésnapját, melyhez tiszta szívbõl gratulálunk!
Rajzolási készsége hamar megmutatkozott. Faipari
Technikumban tanult, majd Brassóban a Faipari Egyetemen
faipari mérnök végzettséget szerzett. Szabadidejében kezdett
szoborfaragással foglalkozni. Szobraiban megjelennek
feledhetetlen falusi gyermekkorának szereplõi, emberek, állatok,
különbözõ tevékenységek. A hetvenes évektõl részt vesz
táborokban is. Szívesen adja át tudását a fiataloknak.
Orisek Ferenc Csemõ községnek és lakóinak ajándékozta
életmûve egy részét állandó kiállítás céljából, melyet a
Helytörténeti gyûjteményben tekinthetünk meg.
Hálás szívvel köszönjük!
Számos munkájában gyönyörködhetünk a községünkben a
gyûjteményen kívül is: 4 évszak szobor a Hét vezér téren a
padokkal, Ladányi Mihály szobra Zöldhalomban és az iskolában,
utcanevek szobrai, iskolánkban irodalmi alkotók plakettjei,
fizikusok és matematikusok plakettjei. Számos más
településeken találhatóak alkotásai.
Feri bácsi ízesen, érdekesen mesélt nemcsak számos remekmûve
születésének útjáról, hanem magánéletérõl, tanuláshoz köthetõ
élményeirõl.
Elmondta, hogy eleven, vásott kölyök volt, aki inkább a játékot
választotta a tanulás helyett, de sohasem felejti el azt a pillanatot,
amikor mindez megfordult az életében:tanára egyszer azt
mondta neki: „A munka öröm!” Ezen elgondolkozott és ezt
megtapasztalta, innentõl fogva szárnyakat kapott, és ezt a
fordulatot, lelkesedést kívánja a mi tanítványainknak is.

Feri bácsi!
Köszönjük, hogy fafaragási technikáid bemutatásával, a
gyerekek bevonásával, élményeid megosztásával
felejthetetlenné és emberközelivé tetted, hogy mit is
ünneplünk a magyar kultúra napján.

          Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse

Vendégünk volt
ORISEK FERENC

Negyedikesek a
MaTalent-ben

Iskolánk negyedikes tanulói részt
vesznek az Oktatási Hivatal MaTalent
tehetségpályázatának keretében
történõ online mérésben.

A matematikai tehetségazonosító
mérést két szakaszban valósítjuk meg:

· Elsõ szakasz a matematikai
tehetségkutató feladatok
kipróbálása: február 5–9-ig.
Ebben a részben elemzik ki,
hogy melyek lesznek a mate-
matikai tehetségazonosításra
legalkalmasabb feladatok.

· A második ütemben (március
– április) a kipróbált, majd
véglegesített feladatokból
összeállított feladatsorokat
oldják meg a gyerekek.

Kíváncsian várjuk, lesznek-e
matematikai tehetségként azonosított
tanulóink!

Január 26-án iskolánk vendége volt az Ákom-
Bákom Bábcsoport. A „Péter és a Farkas”
címû zenés bábelõadást adták elõ Prokofjev
szimfonikus meséje alapján. Az alsó tagozatos

tanulók nagy érdeklõdéssel fogadták a
színvonalas mûsort. A tetszetõs bábok és
díszletek segítségével  könnyen
elmerülhettünk a zenés interaktív darabban,
melynek végén a gyerekek is egy játék
keretében bekapcsolódhattak a történetbe.
                               Kopáné Major Marianna
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

DIPLOMÁS ÖREGDIÁK BEMUTATÓ SOROZATUNK FOLYTATÓDIK
Ezúton kérem a többi volt diákunkat is, hogy a következõ szempontok figyelembevételével készítsék
el pályamunkájukat, hogy büszkélkedhessünk a szép eredményekkel!
-Mikor járt Csemõbe, milyen emlékei vannak az itteni tanárairól, diákéletrõl, mit vitt magával ebbõl
az iskolából,milyen útravalót, szellemiséget?
-Hogyan állta meg a helyét a középiskolában, mi befolyásolta a pályaválasztását?

Általános iskolai tanulmányaimat 1984-ben kezdtem, a
Csemõi Általános Iskola Árpád utcai épületében.
Harmadik osztálytól a nagy iskolában, egy
teljesen új környezet fogadott. Abban az
idõszakban meghatározó élményként
hatottak ránk többek közt Kiss Imre tanár
úr történelem óráin átélt események, hiszen
nem csupán tanultuk, de el is játszottuk
múltban történteket. Bertók Laci bácsi
fizikai kísérletei, valamint Nagy Lajos tanár
úr biológia óráinak élménye egy életre
megmarad emlékeimben.

Az általános iskolai tanulmányaimat
befejezve a ceglédi Bem József
Szakiskolában két szakmát tanultam ki,
géplakatos, valamint autószerelõ. Azt követõen bevonultam
sorkatonai szolgálatra, majd leszerelésem után Cegléden
az NB I-es kézilabda csapatban játszottam. A sport mindig
fontos volt számomra. A komolyabban vett edzéseket hét
éves koromban kezdtem el a CVSE judo szakosztályában.
A késõbbiekben kosárlabdáztam, kézilabdáztam, és a
„Csemõi Erõs Csapatba ” is sikerült bekerülnöm, ahol
kétszer is sikerült megnyernünk az „Ország Legerõsebb
Faluja ” címet.

Fiatal felnõttként még kerestem a hivatásom, melyet a
2000-es esztendõben meg is leltem. Ezen év decemberében
szereltem fel tûzoltóként a Ferihegyi Reptérre (érdekesség,
hogy korábban egy nagyon kedves barátomat lebeszéltem
róla, hogy tûzoltó legyen, mert az „nagyon veszélyes

munka ”). Számos továbbképzésen vettem
részt, s egyre inkább kiteljesedtem ezen a
területen. 2004-ben levelezõ tagozaton
érettségiztem. Az élet úgy hozta, hogy a
2006/07-es tanév minden napját az
iskolapadban töltöttem, hiszen nappali
tagozaton végeztem a katasztrófa és
tûzvédelmi technikus képzésen. A 2009-
es évem nagyon mozgalmas volt. Júliusban
megszületett Gergely fiam, szeptemberben
pedig a Nemzetvédelmi Egyetem padjait
kezdtem koptatni munka mellett. Pici
baba mellett izgalmas volt a vizsgaidõszak.

2012-ben sikeres államvizsgát tettem,
2014. októberétõl (14 év vonulós tûzoltói szolgálat után)
áthelyeztek a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hatósági osztályára, ahol azóta is dolgozom egy nagyon
jó csapat tagjaként.
Amit a jelenleg tanuló fiataloknak tudnék tanácsolni,
hogy:

„Szilárd elhatározással és kellõ kitartással mindent el
lehet érni!!!”

BARTA BÉLA
(1978.)

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 2018-ban

Várjuk a Ti
bemutatkozásotokat is a

ladanyimihaly.csemo@cegleditk.hu
e-mail címre.

-Hol,mikor diplomázott, milyen munkakörben dolgozik,
szakmai életútja
-magánéleti közlései (nem kötelezõ)
-Csemõhöz fûzõdõ viszonya, emlékei
-Üzenete a jelenlegi iskolatársaknak, jó tanács, motiválás
-Egyéb általa még fontosnak talált gondolat
Az önéletrajzhoz szükséges FÉNYKÉP és lehetõleg a születési
dátum megadása, de ez nem kötelezõ.

Förhéczné Bartha Melinda
a jubileumi tanév szervezésének fõfelelõse

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

ÁLLATORVOS
DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

A kutyák veszettség elleni kötelezõ védõoltása - elõzetes
egyeztetés után - az állat tartási helyén is beadatható, ez ügyben
a 06-20-9341276 telefonon hívhatnak.
Az állatorvosi rendelõ nyitvatartási idejében (hétköznap ½ 8 –
½ 9, 17-19-ig, szombaton ½ 9 - 10-ig) az akciótól függetlenül
bármikor lehetõség van a kutyák oltatására.

A FREDDO-LINE Kft csemõi
pacalüzemébe munkatársakat keres: 2713 Csemõ, Hornyák dûlõ 5.

(06-53)319-110

Kérek minden kutyatulajdonost, hogy az oltási könyvben
ellenõrizze állatának oltottságát és kezdeményezze a védõoltás
beadatását!

Az egész évre érvényes akció: legalább 4  kutya oltatása esetén
(szomszédok, családok esetén is érvényes) kiszállási díj nem
kerül felszámításra. ZÖ
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Zöldhalomban, betonút mellett 3913 nm területen, 85
nm lakóház, melléképületekkel, garázzsal, rendezett
udvarral, teljesen bekerítve.

Az ingatlan összkomfortos: villany, két fúrott
kút, kiépített gáz és vegyes fûtési rendszer.

Érd: (06-20) 220-1626
Irányár:   11.900.000.-Ft.

(06-20) 934-1276

*   férfi üzemi munkást (1 fõ),
*  gépkocsivezetõt (1 fõ),
                    “C” kategóriás jogosítvánnyal,
*   nõi munkaerõt (2 fõ) pacal csíkozására.

Érdeklõdni, jelentkezni az üzemben,
KISS IMRÉNÉ üzemvezetõnél lehet.ÁLLÁSAJÁNLAT

 ÖKÖLVÍVÁS
A Csemõi Palotás Sportegyesület

ökölvívó szakosztálya várja új
tagjait.

KYOKUSHINKAI KARATE
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, edzéseinken, az alábbi
idõpontokban:

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

0670/36 47 386
Gáspár Vivien

0630/47 97 307

Helyszín: Csemõi Piactéren levõ kisbolt feletti edzõterem

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00

Péntek 18:00

Helyszín:
Csemõi Piacon lévõ kisbolt

feletti edzõterem

Elérhetõség:
Tóth Attila  (06 30) 275 7573

Gáspár Vivien  (06 30) 479 7307

Kedd 16:30-18:30
Csütörtök kicsiknek 17:30-tól
             nagyoknak: 18:15-tõl

Szombat 10:00-12:00

Folyamatos jelentkezési lehetõség!

Íjászati lehetõség minden kedves
érdeklõdõnek vasárnaponként
du. 14:00-tól 16:00-ig a csemõi

Vadászháznál.

TURUL ÍJÁSZ Egyesület

Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését! Érd: GÁSPÁR JÁNOS

(06-30) 419-8622
Településfejlesztési és
Sport Bizottság elnöke

Gyakorlásra biztosítottak a feltételek
(a csapat rendelkezik az íjászat

gyakorlásához íjakkal és vesszõkkel). A Boksz Világszervezet
(WBO) cirkálósúlyú inter-
kontinentális bajnoka a Felix
Promotion február 16-i,
budapesti gálájának tíz
menetesre tervezett fõmérkõ-
zésén öklözik majd a korábban
Erdei Zsoltot legyõzõ orosz
Gracsovval.

Szellõ Imi 19 profi mérkõzése
után még veretlen, míg a 35
éves el lenfele mérlege:16
gyõzelem, 5 vereség és 1 dön-
tetlen.

Fájó szívvel mondunk köszönetet a barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak
akik szeretett halottunk

 JÓZSEF ISTVÁNNÉ
(született: Csipkó Terézia)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy
virágot helyeztek, és fájdalmunkban velünk együtt
éreztek.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak akik

MÓDRA JÓZSEFNÉ
(született: Balázs Mária)

temetésén részt vettek és
utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család

SZELLÕ IMRE
újra a ringben!

HAJRÁ BAJNOK!
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FAKAN GÁBOR

(06-20) 973-9604

ÁRUFUVAROZÁS ÉS
 ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS

NAGYKERESKEDÉS

web: http://primorfrukt.ewk.hu

Ponicsán Tamás +36705987515 ponicsan.tamas@gmail.com
Ponicsán Zoltán +36703891687 zoltanponicsan@gmail.com

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

FARSANGRA
jelmezek,

 kiegészítõk

pamut kapucnis
pulóverekre

  Horváthné Tündi
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7Vezér büfé továbbra is várja a
reggelizni vágyókat új helyszínen

az ÉTTEREMBEN!
Hétfő-pentek 6:00-10:00

Étterem nyi tva tartása
Pentek-vasárnap 13 :00-21:00
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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
Telefon: (06-53) 313-314
E-mail: drbarthaklara@gmail.com
Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25.

ügyfélfogadás: elõzetes idõpont egyeztetéssel

AKCIÓ
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DEMAND – 2001 BT
Csemõ, Bem u. 8.

Társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk
teljes körû könyvelését vállaljuk.

 • cégalapítás
 • adóbevallások elkészítése

www.demandbt.hu
Tel/fax: 53/392-349

az önkormányzattal
szerzõdött partner

e-mail: tarczali3@invitel.hu

A MÁRIA RÁDIÓ adása az FM 88,3 MHZ
hullámhosszon egész nap hallgatható.

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

FAVÁGÁS

Kosaras autó is rendelkezésre áll!

(06-30) 333-5086

Veszélyes,
szûk helyen lévõ, nem dönthetõ
fák gallyazása, kivágása alpin

technológiával.
Egyéb fák, facsoportok ritkítása,

kivágása.

Pánczél Mihály

Combos Bt.Combos Bt.
Tel: 53- 314-232

 (06-30) 682-9875

939 m2

építési
telek

 (06-30) 476-3641

Zöldhalomban,
a Boján dûlõben

2 szoba
összkomfortos,

tanyaként
nyilvántartott
lakóépület, a

hozzá bekerített
területtel.

Irányár:
5,5 millió forint.

(06-70) 646-0039

SÜRGÕSEN
ELADÓ

a Szabadság utcában
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KÖZPONTI
ORVOSI

ÜGYELET

Dr. Megyeri Katalin
     Mobil: 06 - 30/534 37 17
   Központi rendelõben:
          Hétfõ: 8.00 – 11.00

          Szerda: 8.00 – 11.00

          Csütörtök: 12.00 – 15.00

    Zöldhalomban:
           Kedd: 13.00 – 16.00

           Péntek: 8. 00 – 11.00

    Tanácsadás:
          Csütörtök: 10.00 – 12.00

Dr. Takács Róbert rendel:

Dr. Fekete László rendel:
Hétfõ:  12 30 -1630-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

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

     Iskolafogászat:
          Péntek: 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: 13.00 – 15.00 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:  12-16-ig
Zöldhalomban

Kedd:   8-12-ig
Egészségházban

Szerda: 8-12-ig
Zöldhalomban

Csütörtök: 12-16-ig
Egészségházban

Péntek: 8-12-ig
Egészségházban

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:

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!

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!


