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BESZÁMOLÓ
a 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusban végzett tevékenységrõl

BIZTONSÁG ÉS FEJLÕDÉS

   folytatás a  következõ  oldalon

2014. október 20-án tartotta alakuló ülését az a
Képviselõ-testület, melynek mandátuma 2019.
október 12-én lejár. Tevékenységét a 129/2014.
(XII.16.) számú határozattal elfogadott, majd a
társadalmi egyeztetést követõen 2015. április
28-án kiegészített önkormányzati gazdasági
program szerint végezte.

Az értékelés címének azt adtuk, hogy biztonság és
fejlõdés. A biztonság azt jelenti, hogy az elmúlt öt évben
végig stabil szervezeti kerettel és pénzügyi háttérrel
rendelkezett Csemõ. Az intézményi mûködés biztosított
volt, az önkormányzati vagyon értéke növekedett, ahogy
a tartalék pénzkészletünk is. A fejlõdés azt jelenti, hogy
nagyobb részben pályázati források segítségével, kisebb
részben saját erõbõl sikerült minden középületet
és közterületet vagy megújítani, vagy a
felújításra már érvényes   pályázatunk van (két
csoportos mini bölcsõde kialakítása a volt
vasútállomás épületének felújításával).

Az alapvetések nem változtak az elmúlt évek,
évtizedek gazdálkodási alappilléreit illetõen:
- biztonságos mûködés - hitel felvétele nélkül,
- nincs helyi adó,
- fejlesztések - nagyléptékû - pályázati forrásból, -

kisléptékû - önerõbõl is,
- lehetõség szerint, helyi adó bevezetése nélkül kell a

költségvetési egyensúlyt biztosítani,
- önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a

kötelezõ feladatellátás biztonságát.
Ezek az alapvetések jelen önkormányzati
ciklusban is teljesültek!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLKITÛZÉSEK
Fõ célként határoztuk meg egy új településrendezési
terv és a helyi építési szabályzat elfogadását.
A munkát befejeztük, bár a folyamat az egész cikluson
áthúzódott. Ennek az volt az oka, hogy a mostani
újratervezés során derült az ki, hogy a korábbi, 2003-
2006 közötti tervezési idõszakban pontatlan
alaptérképekkel dolgoztunk - így az új dokumentumok
megalkotásához nagyon sok alapadat beszerzése
(közmûtérképek, nyilvántartások, környezõ települések
szabályzatai stb…) volt szükséges, új alaptérképet kellett
a tervezõknek készíteniük az új dokumentumok
megalkotásához, mely információk beszerzése
nehézkesen ment. Társadalmi egyeztetéssel elvégeztük

a lehetséges települési jövõkép meghatározását,
településfejlesztési koncepciót, szabályozási
tervet, örökségvédelmi hatástanulmányt
alkottunk a helyi építési szabályzat mellett. Közben -
jogszabályi kötelezés okán - a településképi rendelet
elfogadására is sor került.
A településszerkezeti terven meghatározott
területfelhasználási kategóriák esetében felülvizsgáltuk
a korábban kijelölt, beépítésre szánt területeket.
Néhány területet - valós igények hiányában -
visszasoroltunk beépítésre nem szánt területté. A korábbi
tervben hibásan besorolt területeket korrigáltuk. Jelentõs
változás az új tervben, hogy a tanyatelkek, a külterületi
boltok különleges beépítésre nem szánt területi
besorolásokat kaptak, melyek lehetõvé teszik ezeknek a

rendeltetésüknek megfelelõ használatát. Az új
helyi építési szabályzat elõírásaiban is a
legnagyobb változás a külterület szabályozási
alapelvében van. Míg korábban a telekméret
függvényében, kizárólag  1 ha-nál nagyobb
területen volt lehetõség 1, 2, vagy 3 %
beépítésére, az új szabályozás a lakófunkciót a
tanyatelkeken engedi, a terület jellege és a

telekterület függvényében különbözõ beépítési
százalékban, de akár már 720 m2 is beépíthetõ 10%-ban,
ha olyan övezetbe esik. Ezzel a tanyatelkek eredeti
funkciójuknak megfelelõ lehetõséget kapnak, a nagy
kiterjedésû mezõgazdasági- és erdõterületek felszabdalása
pedig elkerülhetõ. Ugyanakkor azok a tanyák is
beépíthetõkké válnak, melyek korábban erdõ
területfelhasználási kategóriában még nagy telekterület
esetében sem voltak azok.
Az elfogadott dokumentumok mindenki számára elérhetõek
a települési weboldalon (www.csemo.hu) a
„településrendezési eszközök felülvizsgálati folyamata”
nevû boxra kattintva!

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS
Kialakítottuk és mûködtettük a települési támogatások
rendszerét, megnöveltük az ellátások számát és a
támogatási összeget is, továbbá rendkívüli
élethelyzetben biztosítottuk a kamatmentes kölcsön
lehetõségét.
A települési támogatások mellett más formában is
nyújtottunk támogatást: az idén második alkalommal
augusztus végén 5.000.-Ft rendkívüli települési támogatást
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kap minden 16 év alatti, csemõi lakóhelyû gyermek az
iskolakezdés segítésére. Ez a támogatás a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli
támogatásán felül került kiutalásra.
Vallottuk, hogy ajándékozni jó!
A szeretet ünnepére a Képviselõ-testület ciklusának
egésze alatt közvetlenül és közvetve többezer fõ
részére készített ajándékot. Az összes 16 év alatti,
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezõ és Csemõben
élõ gyermek számára karácsonyra 5.000.- Ft összegû
gyermekvédelmi támogatást adtunk, a 65 év feletti
nyugdíjasaink részére édességcsomagot állítottunk össze,
átlagban és évente közel 300 család részére tartós
élelmiszercsomagot készítettünk. Valamennyi igénylõnek
szociális célú tûzifát tudtunk biztosítani.
A Szociális és Kulturális Bizottság a ciklus egésze alatt
ellátta feladatát, a beérkezett és hatáskörébe utalt
igényekrõl döntött, fellebbezés a bizottsági döntés kapcsán
összesen 3 esetben fordult elõ.
A szociális alap-ellátórendszer mûködik, az állami
normatívát minden évben rendben
felhasználtuk, azzal elszámoltunk.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
A ciklusprogram legfõbb célkitûzése - a zöldhalmi
orvosi rendelõ felújítása -2016-ra megvalósult!
Az épület felújítása mellett a rendelõ udvara és a
környezete is megszépült, parkolók kerültek kialakításra
az udvarban. Az adósságmentességünk okán nyert
pályázati forrás nyújtott fedezetet az épület átalakítására
és felújítására, a helyiségek berendezését és az udvar
rendezését az önkormányzat saját erõbõl finanszírozta.
Külön öröm, hogy az egészségügyi alapellátásában
dolgozók partnerségének köszönhetõen bõvült a
szolgáltatások köre, hiszen a felújított rendelõben
felnõttek mellett mûködik gyermekorvosi és védõnõi
rendelés is.
2017-ben belülrõl, 2019-ben kívülrõl is megújult a központi
orvosi rendelõ épülete. Ezt a fejlesztést teljes egészében
saját forrásból va lósítottuk meg. Ehelyütt kell
megemlítenünk, hogy a felújításokat követõen mindkét
épületet (pályázati segítséggel) klimatizáltuk, továbbá,
hogy a fenntartás közüzemi költségeit az önkormányzat
átvállalta.
2018-ban egy újabb pályázati sikernek köszönhetõen a
fogorvosi rendelõ belsõ tereit is felújítanunk.
Mára elmondhatjuk, hogy Csemõben minden adott a
minõségi egészségügyi alapellátáshoz: a státuszok
betöltöttek, az infrastruktúra pedig kiemelkedõ.

A ciklusprogram további célként határozta meg a
tanyagondnokok közremûködését a gyógyító munka
hatékonyságának növelésében. Ez a cél is megvalósult,
lévén négy évig négy fõ, az idei évtõl három fõ
tanyagondnok járta mindennap a saját ellátási területét. A
szolgálatokat minden évben ellenõrizték, hiányosságot a
kontrollok során nem állapítottak meg.  2015-ben
sikeresen pályáztunk a 3. számú tanyagondnoki
szolgálat korszerû gépjármûvel való ellátására,
így minden körzetben modern és a terepviszonyoknak is
megfelelõ gépjármû áll rendelkezésre a magas szintû
feladatellátáshoz.

KÖZNEVELÉS, KÖZMÛVELÕDÉS, SPORT
- Az önkormányzat kötelezõ feladatként

gondoskodik a Csemõi Nefelejcs Óvoda biztonságos
feladatellátásának megszervezésérõl, illetve önként
vállalt feladatként finanszírozási részt vállal a Csemõi

Ladányi Mihály Általános Iskola fenntartásában.
A Csemõi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõde
teljes egészében megújult a ciklus alatt,
köszönhetõen az adósságmentességünk okán
nyert pályázati pénzeknek. 2016-ban teljes
energetikai korszerûsítést hajtottunk végre. Attól
az évtõl napkollektor termeli a meleg vizet, új
hõközpontot építettünk ki, továbbá a teljes

épületben megvalósult a klimatizálás. A következõ
évben 950 m2 padlóburkolatot cseréltünk és 4000
m2 mennyezeti és falfelület újrafestése történt meg.
A felújítási munkálatok „lezárásaként” az
önkormányzat   - saját erõbõl – finanszírozta a teljes
épület világítótesteinek LED-es lámpákra cserélését.
Az intézményben folyó szakmai munka elismerését
jelentette, hogy az óvoda 2017-ben elnyerte az
Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, és ezzel a
jogot arra, hogy jógyakorlatait a teljes közép-
magyarországi régióban bemutathassa, õsszel és
tavasszal szakmai napok házigazdája legyen.
2019. január 1. napjától elindult az óvoda épületében
és (szervezeti keretei közé integrálva) a mini
bölcsõdei ellátás.
Annak ellenére, hogy az iskola fenntartási feladatait
az Állam átvette - sikeres intézményfejlesztést
hajtottunk végre a Csemõi Ladányi Mihály
Általános Iskolában is, ahol az épületegyüttes
külseje és udvari környezete újult meg az elmúlt
években.
2015. végén több, mint 400 négyzetméter területet
burkoltattunk le díszburkolattal. 2016-ban a teljes
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számítógéppark karbantartását végezte el az
önkormányzat, egy évvel késõbb pedig  nagy értékû
multifunkciós fénymásoló gépek biztosításával
segítettük az oktató/nevelõ munkát.
2018-ban több, mint 223 millió forint értékben
valósulhatott meg az iskola épületének
épületenergetikai felújítása – erre forrást a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumtól nyert az önkormányzat.
Szintén a tavalyi évben belügyminisztériumi támogatás
elnyerésének köszönhetõen megújult az iskolai
sportpálya. Az idei esztendõben a hátsó sportudvar
füves területeinek, kertjének tereprendezése történt
meg, a Szülõi Közösség tagjai segítségével újjáépült
a teljes hátsó kerítés, majd tavasszal a játszótéri
eszközök festése, a gumiburkolat cseréje valósult
meg - önkormányzati önerõbõl.
Az önkormányzat a napi mûködést illetõen is partnere
mindkét intézménynek: közremûködünk a
zöldterületek gondozásában, a kisjavítások
elvégzésében.

- A közmûvelõdési feladatellátás
vonatkozásában „alap”, hogy a ciklus alatt
zavarta lanul mûködött a könyvtári
szolgáltatás és könyvtár internetes része.
A rendezvények színvonalát sikerült
növelni, új rendezvényeket (Magyar
Kultúra Napja,  szilveszteri mulatság) tettünk
hagyománnyá, a közmûvelõdési színtér helyszíne
maradt a  helyi és térségi a lkotómûvészet
bemutatásának, és több rendezvény (múzeumok
éjszakája, zenés nyári esték, kultúrházak éjszakája)
helyszíne lett a Helytörténeti Gyûjtemény, valamint a
Tájház. Sikerült új közönséget Csemõbe vonzani olyan
egyedi elõadásokkal, mint Hûvösvölgyi Ildikó és
Kautzky Armand, Pécsi Ildikó, Koltai Róbert és Hernádi
Judit fellépései; Olgyay Gábor önálló estjei vagy az
István a király rockpopera tavalyi bemutatója, de nincs
szégyenkeznivalónk a nemzeti ünnepekre hívott
sztárvendégek (Pintér Tibor lovasszínháza, Varga
Miklós, Vikidál Gyula, Miller Zoltán, Benkõ Péter,
Dunai Tamás, Eperjes Károly) névsorát illetõen sem.
Külön szólnunk kell Csemõ virágünnepérõl. A
Falunapok az évek alatt egyre több közönséget
vonzanak és már nemcsak a térségbõl, hanem az
ország más régióiból is érkeztek vendégek -
köszönhetõen olyan sztárfellépõknek, mint a Republic
zenekar, Horváth Charlie, Balázs Fecó, a Bikini
együttes, Curtis, az Intim Torna Illegál, Marót Viki és
a Nova Kultúrzenekar, az Edda Mûvek, az Ocho
Macho, a Magna Cum Laude, az Apostol együttes,
Demjén Ferenc, továbbá az idei évi fellépõk:

Zenevonat az LGT sztárjaival, Fenyõ Miklós, Keresztes
Ildikó, a Kft és a Lord zenekar.
A rendezvények településünk egyik olyan „arca”, ahol
véleményt alakítanak ki rólunk a vendégeink. Ezért
kiemelt figyelmet fordítottunk a minõségi
mûsorszervezésre és a lebonyolításra is. Büszkék
vagyunk arra, hogy minden produkció élõben és a
tervek szerint valósult meg!

- Nagyot léptünk elõre a sportfeladatok ellátása
tekintetében is. A Képviselõ-testület 20/2015. (IV.28.)
számú határozatával elfogadta a település középtávú
sportfejlesztési koncepcióját. Megalakult a
Csemõi Palotás SE - amely nyíltan zászlajára tûzte,
hogy Csemõt felrajzolja a sport magyarországi
térképére. A nemzeti versenyrendszerben jelenleg
négy szakosztály (asztalitenisz, sakk, mediball,
ökölvívás) vesz részt, ezen kívül a sportolni vágyók -
szakedzõk iránymutatásával - focizhatnak,

karatézhatnak, birkózhatnak. Az idei évben új
szakosztályként az íjászok csatlakoztak az
egyesülethez, akik számára külön pálya épült az
Ökocentrumban. Az igazán nagy örömöt az jelenti
számunkra, hogy szervezett keretek között, heti
többszöri alkalommal több, mint 100 gyermek
sportol rendszeresen. A Sportegyesület az
edzések mellett szabadidõs programokat is

szervezett: családi napokat, tavaszi teremfocikat,
Kecskés emlékversenyeket, Utassi emléktornákat és
települések közötti vetélkedõket.
A ciklus alatt  folyamatosan fejlesztettük a
Sportcentrumot. 2016-ban elkészült egy homokos
röplabdapálya, amely a téli idõszakban (amikor az
idõjárás engedte…) korcsolyapályaként mûködött. Ezt
a pályát és a  kosárlabda pályát is elláttuk
villanyvilágítással. A pályák környezetében fedett és
székezett lelátókat telepítettünk, belsõ utakat
építettünk. 2017-ben a kosárlabda pálya (garanciális
javítás keretében) új és vastagabb gumiborítást
kapott, ami azóta állja az idõ próbáját. 2016-ban
bõvítettük és bmx pályává fejlesztettük a gördeszka
pályát. A fiatalok számára pihenõpadokat is
kialakítottunk, kerítést cseréltünk a pálya körül és
éjszakai villanyfényt is telepítettünk. 2018-ban  a
szaletli alatti boxok asztalfelületeit cseréltük, az idei
évben pedig saját súlyos kondieszközök telepítésével
bõvítettük a mozgási lehetõségeket, továbbá az
épület szigetelését is elvégeztük. A Sportcentrumot
mindenki ingyenes használhatta.
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KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG
Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Ceglédi és a Pest
Megyei Rendõrkapitánysággal. Az együttmûködés
keretében és önkormányzati saját erõs finanszírozással
elértük, hogy a településünkön minden nap
legyen rendõr! A járõrözésben alkalomszerûen a
polgárõrök és a tanyagondnokság tagjai is közremûködnek.
Az együttmûködés részeként 2017-ben az önkormányzat
több vállalkozó és magánszemély pénzügyi segítsége
mellett anyagilag támogatta csemõi rendõrségi
szolgálati jármû vásárlását.
Megvalósult az a cél is, hogy a zöldhalmi
településrészen szolgálati helységet kaptak a
körzeti megbízottak (az egészségház épületében).
Védett internetvonal engedélyének hiányában itt a
megbízotti iroda kialakításán még dolgozunk, fogadóóra
azonban lehetséges.
A közigazgatási területen – teljes önerõbõl - 6 térfigyelõ
kamerát telepítettünk. A zárt láncú rendszer
adatai a Rendõrség számára elérhetõek. A hálózat
anyagi lehetõségeink függvényében bõvíthetõ.
A statisztikai adatokat böngészve a ciklus alatt
a bûncselekmények száma csökkent, a
felderített bûnesetek száma növekedett.A
statisztikai adatokat böngészve a ciklus alatt a
bûncselekmények száma csökkent, a felderített
bûnesetek száma növekedett.
A Polgárõrség az önkormányzat kiemelt támogatásban
részesített partnere. A mûködési költségek finanszírozása
mellett a szolgálat ellátásához 2018-ig önkormányzati
gépjármûvet biztosítottunk, tavaly támogatásból egy jó
állapotú használt gépjármûvet vásárolt az egyesület.
Az önkormányzat célja továbbra is, hogy a településen a
közbiztonság és ezáltal a lakosság szubjektív
biztonságérzete fennmaradjon, tovább javuljon.
A közlekedés biztonságának növelése érdekében a ciklus
alatt LED-es közlekedési táblákat és útjelzõket (Fõ út)
telepítettünk, több helyszínen fényvisszaverõs sárga
szegélyes új táblákat helyeztünk ki.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Az egyik legsarkalatosabb kérdés.
Csemõ Község Önkormányzata és lakossága (joggal)
büszke a virágosításban és a környezetszépítésben elért
két évtizedes eredményekre és elismerésekre.
Részsikereket persze fel tudunk mutatni, de addig, amíg
csak egy ember gondolja úgy, hogy a szemetet akár
közterületen, akár más területén helyezi el, addig
rendkívül haladatlannak tûnik ez a munka.
2016-ban  csatlakozotunk a „TeSzedd” országos
szemétgyûjtõ akcióhoz. 2017-tõl már saját ,

településünk tisztaságát szolgáló programot
szerveztünk „Mi Szedjük” néven - mégis szinte
hetente érkezik bejelentés, vagy történik észlelés újabb
és újabb illegális hulladékról.
Az önkormányzat élen jár a közterületek és a
középületek ápoltságának biztosításában, ezzel
is igyekszünk mintát is mutatni. 2016-tól - szintén a
Hírmondón keresztül - virágmagokat juttattunk el minden
háztartásba, hogy a virágosítás ne lehessen pénzkérdés…
Hát, tisztelet a kivételeknek, nem mondhatjuk, hogy
virágtenger borította be a külterületet!
Az önkormányzat a ciklus kezdete óta évente kétszer
szervez lomtalanítást a külterületen. Tényként kell
megállapítani, hogy minden kérésünk ellenére lomok
helyett  ¾ részben kommunális hulladékot, benne az
állattetemektõl a nem csomagolt, hanem ömlesztett
nyúltrágyáig szállítunk el; és azt is, hogy a munka mindig
lassabban halad a tervezettnél, mert szinte minden dûlõbe

vissza kell menni az idõben ki nem tett hulladék
elszállítására.
A ciklus elején megoldandó problémaként
jelentkezett a külterület i szervezett
szemétszállítás hiánya.
Két alkalommal tettünk kísérletet arra, hogy a
szervezett szemétszállítás a külterületen is
beindulhasson. Eredményesen tárgyaltunk a

DTKH Kft-vel, (aki a hulladékot szállítja) és a Hírös Hulladék
Kft-val (aki a hulladékot befogadja és kezeli) a rendszeres
külterületi gyûjtésrõl és beszállításról. Úgy mûködött volna,
hogy emblémázott zsákot lehetett volna vásárolni a
boltokban, hivatalban, amibe elhelyezi a szemetét, és
kiteszi a háza elé a szállítási napon. A zsák ára a szállítás
és az ártalmatlanítás költségét is tartalmazta. (450.-Ft lett
volna egy zsák, igaz évekkel ezelõtt…) Az igényfelmérésre
7, azaz hét fõ jelezte, hogy vállalja és akarja a 3400
külterületi lakosból. Ez nem igény!
Fontos azt is tudni, hogy hulladékkezelés állami feladat,
ami azt jelenti, hogy nincs a településeknek választási
lehetõségük. Mindenütt meg kellett szüntetni a helyi
szeméttelepeket, és regionális  nagytérségi
hulladéktársulás alakult 51 (!!!!) településsel, aminek
Csemõ is - jogszabály erejénél fogva - tagja. Ennek a
társulásnak a kijelölt kommunális lerakója van Cegléden.
Mi még ne is panaszkodjunk, mert pl. Mende település
is tagja ennek a tárulásnak - szintén nem saját akaratából
- ahonnan sokkal költségesebb beszállítani…

GAZDÁLKODÁS ÉS FEJLESZTÉS,
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS,
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Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási adatai
nyilvánosak.
Minden évben az elfogadott költségvetés, az évközbeni
elõirányzat-módosítások és a gazdasági év lezárást
eredményezõ zárszámadás rendeleti formában és a
mellékletekkel együtt letölthetõek a települési weboldal
Közérdekû adatok menüpontjából.
Az önkormányzat gazdasági helyzete az egész
ciklus alatt stabil volt, ami lehetõvé tette azt, hogy
saját erõbõl is gondolkodhassunk fejlesztésekben.
Sosem tévesztettük azonban szem elõl a fõ szabályt:
elsõdleges mindenkor az önkormányzati intézményrendszer
magas szakmai színvonalú és biztonságos mûködtetése.
Fejlesztéseket akkor és annyiban terveztünk, amikor és
amennyiben azok a mûködtetés biztonságát nem
veszélyeztették. A felelõs gazdálkodás és a stabil anyagi háttér
lehetõvé tette, hogy a pályázati források mellett önerõs
fejlesztéseket is megvalósíthassunk.

A ciklus alatt nyertes és befejezett
pályázataink:

· Tanyagondnoki gépjármû beszerzése
a 3. számú tanyagondnoki körzet
számára (2015.) A SUZUKI Vitara
beszerzésével tel jessé vált a
tanyagondnoki gépjármûpark.

· A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
rendezvénytámogatása (2015.) A támogatást az
augusztus 20-i, és a szüreti bál rendezvényeink
megrendezéséhez használtuk fel.

· Gyógynövénytermesztõ start mintaprogram (2015.)
A programban levendulát és kerti körömvirágot
termesztettünk. A szárított termékeket még
karácsony elõtt értékesítettük. Sajnos a ráépülõ
programra nem kaptunk létszámot a folytatásra.

· Gyermekélelmezés feltételeit javító infrasturktúra
fejlesztés (2015.) Az iskolai fõzõkonyha fejlesztésére
nyert 22 millió forintból hûtõkamra épült és
gépfejlesztések valósultak meg. A pályázatot
elszámoltuk.

· Adósságmentes 1.0 pályázat (2015.) Több, mint 90
millió forintból a temetõben közlekedési útvonalak,
parkoló épült, vízvezeték-hálózat került kialakításra;
teljesen megújult a zöldhalmi egészségház épülete;
az óvodában fûtésrekonstrukció, napkollektor
felszerelése és a teljes épület klimatizálása valósult
meg; továbbá megtörtént a polgármesteri hivatal és
a könyvtár teljes körû klimatizálása.

· Adósságmentes 2.0 pályázat (2016-2017.) A több,
mint 133 millió forint összegbõl teljesen megújult
és kulturális kiállítóhellyé alakult a vadászház, új

kopó aszfaltréteget kapott a Bogdán-Iskola
dûlõ, valamint útalapot az Akácos és a Boda
utca. Felújítottuk a ravatalozó épületét,
klímatizáltuk a központi orvosi rendelõket,
teljes aljzat és burkolatcsere valamint  festés
valósult meg az óvodában.

· 1956-os „Büszkeségpont” pályázat (2016-
2017.) A pályázat célja: az 1956-os forradalmat
és szabadságharcot felidézõ, a hõsöknek és
az áldozatoknak emléket áll ító
„Büszkeségpontok” létrehozása. Pályázatunk
új emlékmû (táblakép) létesítését tartalmazta,
amely Orisek Feri bácsi alkotása. Az
emlékmûvet a hivatali elõkertben felállítottuk
és október 23-án felavattuk. A projekt
összköltsége és így a támogatás iránti
igényünk 1.115.812.-Ft volt, mely összeggel a
kiíró felé hiánytalanul elszámoltunk.

· Illegális hulladéklerakók felszámolása (start
mintaprogram, 2016, 2017, ráépülõ minta-
program  2018, 2019.) A program keretében
6, illetve 8 fõ bevonásával folyamatosan
takarítottuk a közigazgatási területet. Sok száz
zsák szemetet szedtünk össze, a munka
végzése egész évben folyamatos.

· Fogorvosi rendelõ felújítása (2017.) Az
“Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” jogcímen elnyert
pályázati projektben a fogorvosi rendelõ
épületének belsõ építõipari felújítására
nyertünk 4.0.49.356.-Ft összegben támogatást.
A fejlesztést 2018-ban megvalsóítottuk, a
páláyzati elszámolást benyújtottuk.

· Iskola sportpálya felújítása (2018.) Szintén az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” jogcímen nyertünk
17.254.440.-Ft-ot a Csemõi Ladányi Mihály
Általános Iskola udvarán lévõ sportpálya
felújítási munkáinak elvégzésére. Az új
gumiburkolat a pályafelfestéssel elkészült -
az elszámolást még a tavalyi évben
benyújtottuk.

· A Ladányi Iskola energetikai felújítása
(2018.) A “Pályázatos épületenergetikai
felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” pályázati
kiírás keretében Csemõ Község
Önkormányzata a Ladányi Mihály Általános
Iskola épületének épületenergetikai
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felújítására 223.635.858.-Ft összegû támogatást
nyert és használt fel. A projektnek két fõ eleme
volt: energiahatékonyság növelése, valamint a
megújuló energiaforrások használata. A pályázati
elszámolást még 2018-ban benyújtottuk,
melynek kapcsán 2019. nyarán helyszíni
ellenõrzést tartottak a minisztérium munkatársai.

· Csemõ külterületi útjainak fejlesztési projektje
(2019.) A projektünk legfontosabb célja volt
Csemõ-Zöldhalom külterületén lévõ földutak
felújításával az ott élõk munkába járásának, a
közszolgáltatások elérhetõségének a biztosítása.
További cél a környék mezõgazdasági vállalkozói,
õstermelõi számára a közlekedési feltételek
javítása, a termelõi tevékenység érzékelhetõ
támogatása. A program 4 külterületi út
stabilizálását tette lehetõvé, továbbá két darab
vontatott, függesztett munkagép (MUMGÉP FG
200 függesztett gréder és Maschio
Giraffa 185 függesztett mulcsozó)
beszerzését és üzembe helyezését. A
projekt összköltsége 131.527.846.-Ft
volt, melyhez 103.298.669.-Ft
támogatást kaptunk.

Nyertes és folyamatban lévõ
pályázataink:

· Védõnõi eszközbeszerzés pályázata (2019.)
A csemõi védõnõi szolgálat felszerelése
korszerû technikai eszközökkel a Magyar Falu
Program keretében címû pályázatunk
2.285.453.-Ft támogatásban részesült.
Egyszerûsített el járásban a beszáll ító
kiválasztásra került - a szállítási szerzõdés
megkötése folyamatban van.

· Szálláshely kialakítás a Kulturális
Kiállítóhelynél (2018.)  Csemõ Község
Önkormányzata pályázatot nyújtott be a GERJE-
SZTÕK Helyi Vidékfejlesztési Közösség által
közzétett Szálláshely fejlesztés Csemõn a
hivatás-, a program- és a vadászturizmus
elõsegítésére címmel - az épület üres emeleti
részén kettõ darab szálláshely céljára szolgáló
szobát alakítunk ki, továbbá a földszinten egy
fõzõkonyhát és étkezõt rendezünk be.

Beadott pályázataink:
· Sportparkok létesítése (2016.) a Nemzeti

Fejlesztési Minisztériumnak a Nemzeti
Szabadidõs- Egészség Sportpark Program
felhívására benyújtottuk pályázati anyagunkat -

még három éve. A program keretében 150
négyzetméteren, minimum 15 eszközt tartalmazó
sportpark építésére pályáztunk, a
lakosságszámunk alapján két helyszínre is: az
egyiket a Sportcentrumban, a másikat a zöldhalmi
Tájház környezetében helyeztük volna el. A mai
napig nincs semmilyen értesítés a pályázatunkról.

· Turisztikai vonzerõ növelése (2018.) A Helyi
értékekre épülõ turisztikai szolgáltatások
fejlesztése - helyi aktívturisztikai szolgáltatások
kialakítása címû pályázati felhívásra a LEDAER
munkaszervezet felé nyújtottunk be támogatási
kérelemet 4 millió forint összeg elnyerésére, mely
támogatásból az ökocentrumban kialakított
tanösvény szemléltetõ és bemutató tábláit
szeretnénk elkészíttetni. A pályázat befogadásra
került, elbírálásáról értesítést nem kaptunk.

Önerõs fejlesztéseink:
· 10 buszváró építése és kihelyezése a
külterületen (2015.) A könnyûszerkezetes
buszvárók padokkal ellátva kerültek
kihelyezésre. A fejlesztéssel elértük, hogy a
közigazgatási területen nem maradt olyan
buszváró-pár, ahol legalább az egyik oldalban
ne lenne fedett váró.

· A szökõkút cseréje a Hét vezér téren (2015.)
Paul Ferenc mûköves mester alkotása a Hét vezér
téren problémamentesen mûködött . A
visszajelzések alapján a lakosságnak tetszett az
új köztéri dísz.

· Új közlekedési táblák, forgalmi tükör
kihelyezése (2015.) A legfontosabb feladat a
Ceglédi út-Ereklyési út keresztezõdésének LED-
es STOP táblával való ellátása volt, valamint a
forgalmi tükör kihelyezése a zöldhalmi rendelõnél.
Ezen túl, ahol a forgalom indokolta
fényvisszaverõ csíkkal ellátott új táblák és
további LED-es sebességcsökkentõ táblák
telepítése is megtörtént.

· Rendezvénysátrak és berendezések vásárlása
(2015.) Már 2016-ban „visszahozta” az árát azzal,
hogy a rendezvények nagy részére nem kellett
sátrat, padokat, asztalt bérelnünk.

· Sportcentrum fejlesztése (2015. és 2016.) Új
pályák (röplabda, bmx) készültek, bõvítettük a
villanyvilágítást, lelátókat  és belsõ közlekedési
utakat építettünk.
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· Külterületi közvilágítás-fejlesztés I. üteme
(2016.) Az elsõ évben a külterületi rész felmérése
zajlott, és erre a ciklusra három ütemben 200 új
lámpatest felszerelését céloztuk és rendeltük
meg. 2016-ban az elsõ ütemben 42 új lámpatest
került felszerelésre, valamennyi a külterületen
és olyan helyszíneken, ahol a közvilágítási
vezetékszál már kiépített volt.

· Templom tér felújítása (2016.) A közösségi
rendezvényeknek is otthont adó tér teljesen
megújult. A terület rendezése mellett a villamos
vezetékhálózat és a vízhálózat is kiépítésre került.
Szaletliket és fõzõszigetet építettünk, újra
építettük a határoló kerítéseket, virágosítottunk
és füvesítettünk, közvilágítást építettünk a teljes
területen.

· Zöldhalmi közösség ház udvarának rendbetétele
(2016.) A közösségi ház udvarán játszótér,
pihenõtér és fõzõtér is kialakításra
került. A területet bekerítettük és
megvilágítottuk.

· Óvoda udvarának gumiburkolat
cseréje (2016.) Valamennyi udvari játék
környezete új gumiburkolatot kapott.

· Köztéri faszobrok felújítása (2016.) Az
alkotó, Orisek Feri bácsi iránymutatása
alapján Farkas Attila végezte el a köztéri szobrok
felújítását.

· Zöldhalmi orvosi rendelõ udvarának rendezése
(2016.) Az adósságmentes pályázat csak az épület
felújítását támogatta, az udvar kitakarítása, a
környezet rendezése önkormányzati önerõbõl
történt.

· Külterületi közvilágítás-fejlesztés II. üteme
(2017.)  2017-ben újabb 25 lámpatest
felszerelésére tudtunk szerzõdni a szolgáltatóval.
Több helyen a szolgáltatónak közvilágítási szálat
és oszlopokat kellett kiépítenie (ezért is
kevesebb lámpatest, mert az egyéb telepítési
költségek magasabbak), viszont már 2017-ben
4 új lámpatest felszerelésre is került.

· Hét vezér tér felújítása (2017.) Ebben az évben
ünnepeltük annak jubileumát, hogy 20 éve nyerte
el a település a legvirágosabb magyar falu
kitüntetõ címet, továbbá Csemõ 65.
születésnapját. A kettõs évforduló tiszteletére
megújult a központi tér, élõ virágfalat építettünk,
köztéri órát avattunk és a teljes utcai bútorzatot
felújítottuk.

· Helytörténeti Gyûjtemény épületrészének
felújítása (2017.) A gyûjtemény udvarán lévõ
borház épülete vizesedett. Az épületet utólagos
szigeteléssel láttuk el, ezt követõen a teljes
külsõ- és belsõ vakolat cseréje és a falak
újraszigetelése is megtörtént.

· Óvoda-felújítás (2017.) A pályázati források 1500
nm pvc cserét és 4000 nm felület festését
engedélyezték. A belsõ felújítás során önerõbõl
történt a teljes épület neon lámpatesteinek
korszerû és energiatakarékos LED-es lámpákkal
történõ cseréje, továbbá a belsõ ajtók
újramázolása.

· Dûlõ névtáblák kihelyezése (2018.) Megkezdtük
a 138 dûlõutunk egyedi kitáblázását a zöldhalmi
településrészen. Az elsõ körben kihelyezett 65
táblából 2019-re 29 tábla maradt meg, ennek
ellenére a tartószerkezeteket a hantházi és az
alsó csemõi területrészeken telepítettük. Alig
volt olyan hét, amikor ne újabb táblák hiányát,
oszlopok összetörését tapasztaltuk volna. Az volt
látható és érzékelhetõ, hogy a lakosság számára
ez a kezdeményezés nem jelent értéket – így az
idei évben a sérült szerkezetek eltávolításán túl
új telepítésbe, pótlásba nem fogtunk.
· Templom tér felújítása - automata
öntözõrendszer (2018.) Folytattuk a Templom tér
felújítását. Automata öntözõrendszer került
kiépítésre, és vezérlõ segítségével minden
éjszaka, több körben és szakaszoltan
folyamatossá tettük az öntözést.

· Új fasor telepítése - temetõhöz vezetõ út (2018.)
A temetõhöz vezetõ úton a veszélyessé vált
nyárfát kitermeltük és helyére dísz gesztenyét
és két fajta kõrist ültettünk biztonságosabb
távolságra az út mindkét oldalára.

· Hét vezér tér felújítása (2018.) Megújultak a
kandeláberek a téren és a sétányon. Az izzókat
korszerû és takarékos LED-es izzókra cseréltük,
mellyel a fényerõ növekedett és kevesebbet is
fogyaszt a hagyományos fényforrásoknál.
Folytattuk és be is fejeztük a köztéri padok
felújítását, a hivatal elõkertjében a mellvéden
virágtartókat építettünk és csöpögtetõrendszert
telepítettünk.

· A Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola
felújítása (2018.)  Az iskola épületének
energetikai felújítása során tetõt javítottunk,
deszkázatot cseréltünk, újrafestettük a fa
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   folytatás a  következõ  oldalon

elemeket. Új tûzjelzõ rendszerközpontot
vásároltunk és használatához új vezetékrendszert
építettünk ki. Megkezdtük az udvar felújítását
is, új örökzöld növények ültetéséhez készítettük
elõ a területet.

· Kamerarendszer kiépítése  (2018.) Településünk
közigazgatási területén öt helyszínen és hat
kamerával az Invitech Zrt. segítségével térfigyelõ
kamerarendszer került kiépítésre. A kamerák
képe felhõ alapon adatközpontban tárolódik,
melyhez az Invitech Zrt. az együttmûködési
szerzõdés megkötését követõen a Rendõrség
számára közvetlen elérést biztosít, ezzel is
elõsegítve a rendkívül gyors visszakeresést, és
felderítést. Adósságunk van a hantházi
településrész felé, mert a kiépített technika itt
nem mûködött. Azóta két kísérlet volt más
eszközökkel megfelelõ cellainformációk elérésére
és a minõségi jeltovábbítás kialakításra
- sajnos sikertelenül.  Amint a
szolgáltató jelzi, hogy van mûszaki
megoldás, akkor azonnal rendelhetõ a
telepítés.

· FREE WIFI kiépítése (2018.) Minden
térfigyelõ kamera 100 méteres
közelében ingyenes internetelérést is
biztosít, melyhez csak a “Csemo Free Internet”
WiFi hálózatra kell kapcsolódni. A kapcsolat e-
mailezésre, böngészésre, közösségi
kommunikációra (Facebook) alkalmas, de a
folyamatos letöltésre (Torrent) irányuló kérelmeket
a rendszer tiltja.

· Községháza bejárati részének felújítása (2018.)
A hivatali bejárat átalakítása régi terv volt. Miután
befejeztük a középületeink felújítását - sor
kerülhetett a hivatali oromfal ürességének
megtörésére és a bejárat díszítésére. A korábbi
dekorációs elemeket (feliratok, címerek)
felhasználtuk az újjáalakítás során.

· Éjszakai kivilágítás (2018.) Éjszakai díszvilágítást
kapott  Dózsa tér, a református templom, az iskola
bejárata, a Községháza és a könyvtár bejárata.
Növeltük a fényerõt a katolikus templomnál és
az iskola elõtti játszótérnél is.

· Zöldhalmi kisközpont kialakítása (2019.) A
Tájház elõtti önkormányzati területen egy
szabadidõs parkot hoztunk létre. A
kerékpártartók fölé fedést készítettünk, az
ingatlan közepéig téglából közlekedõ utat
építettünk, a sétány egyik oldalán padokat és
két szaletlit helyeztünk ki, a másik oldalán

telepítésre kerültek a saját súlyos kondieszközök.
A Monori dûlõ felõli “gallérban” füvesítettünk és
közel 30 facsemetét ültettünk el. Gondoskodtunk
a terület locsolásának automatizálásáról és az
éjszakai kivilágításáról is. Vásároltunk és
telepítettünk egy wc konténert, felújítottuk a
Tájház kerítését is, ezzel egyidõben: társadalmi
munkában megújult a zöldhalmi központi
buszváró is.

· Ökocentrum kialakítása (2019.) A volt vadászház
udvari környezetének kialakítására kaptunk a
Magyar Államtól 25 millió forint támogatást.
Önerõbõl készült a bejárati kapu, telepítettünk
LED-es, napelemes világítást és térvilágítást.

· Az iskola udvarának felújítása (2019.) A Szülõi
Közösség tagjai társadalmi munkában felhúzták
az új hátsó udvari kerítést, lefestették a szaletlit.
Kikelt a fû a rávetett hátsó füves területen, illetve
(garanciában) kijavításra került a sportpálya
gumiburkolata, sõt új festést is kapott a pálya.
Közben  teljesen felújítottuk az iskolai
elõkertben lévõ játszóteret is. Új gumiburkolat
került a vár alá, illetve 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.

· Cseréljük a buszvárókat a Ceglédi úton (2019.)
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 ciklus végéig további hat darabot
fogunk telepíteni.

· LED-es technológiájú kültéri világítótestek
telepítése (2019.) Az egyik nagy szívfájdalmunk,
hogy minden igyekezetünk mellett  az
áramszolgáltató nem képes határidõre teljesíteni
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
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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 közel 80 oszlopot
helyeztek ki a külterületen. 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 három épület utólagos szigetelése
(2019.) A tejbegyûjtõ épületének és a
sportcentrum öltözõépületének vizesedés elleni
szigetelése készült el, a vállalkozó újrafestette
mindkét épületnek a felújítással érintett
homlokzatrészét is. Augusztusban a
zöldhalmi közösségi házat is felújítottuk.

· Új sportszerek a Sportcentrumban is
(2019.) Saját súlyos kondi eszközöket
nemcsak Zöldhalomban (7 db), hanem
a Sportcentrum udvarára is (6 db)
telepítettünk, melyek a nyitvatartási
idõben mindenki számára használhatóak.

· Kátyúzások (2015-2019.) Az egész ciklus ideje
alatt, minden tavasszal és õsszel kátyúztunk a
szilárd burkolatú útjainkon.

SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
Vállaltuk és teljesítettük a lakossággal való széles körû
kommunikációt.
Az önkormányzat elérhetõ telefonon, mobilon, faxon, e-
mailon, a közösségi oldalakon keresztül. Új települési
weboldal készült, amely (nemcsak) a kötelezõ
tartalmakkal, de folyamatosan frissül.
Vállaltuk és teljesítettük, hogy az önkormányzat
ingyenes havilapja minden hónapban, a hónap 15-ik
napjáig eljut minden háztartásba.
A polgármesteri hivatalban minden nap van
ügyfélfogadás, a polgármesternek fogadóórája
hétfõnként a hivatalban, és általában szerdánként
különbözõ külterületi helyszíneken van.
Vállaltuk és teljesítettük, hogy a pályázatíró-
projektmenedzsert a lakosság szolgálatába is állítjuk.
Ingyenes tanácsadással 2015. januárjától Oláh József áll
mindenki rendelkezésre péntekenként, illetve az
elõzetesen egyeztetett idõpontokban.

A zöldhalmi közösségi ház használatát a ciklus egész
idõtartama alatt nyitva tartottuk a lakosság számára -
ingyenesen. A helyiségcsoport kihasználtsága közelíti a
maximálist, népszerû ez a lehetõség.
A 2018-ban kiépített WIFI-pontok mellett a Hét vezér
téren és a Templom téren további szabad internet elérhetõ
és nemcsak a rendezvények alkalmával.
Az idei évben infomációs pont kezdte meg mûködését
a Hét vezér tér egyik pavilonjában. A települési
prospektusok és szórólapok mellett emblémázott csemõi
ajándéktárgyak (pólók, toll, jegyzetfüzet, bögre,
kulcstartó, öngyújtó, esernyõ, hûtõmágnesek, kitûzõ) is
vásárolhatóak.
Szolgáltató önkormányzatot hirdettünk és hitünk szerint
ennek megvalósításához közelítettünk ebben a
ciklusban.

* * *

2018-ban, 21 év után újra Csemõ nyerte a
legvirágosabb magyar falu kitüntetõ címet.
Vállaltuk és képviseltük Magyarországot az
Európai Virágos Városok és Falvak versenyében.
Petrik Tamás Vicces nevû lova nyergében Csemõ
színeiben 2017-ben megnyerte a jubileumi  X.
Nemzeti Vágtát, az elõzõ évben országos

második helyezést ért el.
Szellõ Imre, a jelenleg legmagasabban jegyzett profi
ökölvívó bevonuló mezén és nadrágján is viseli a település
címerét, sajtómegjelenéseiben reklámozza Csemõt.

* * *

Azon dolgoztunk az elmúlt 5 évben, hogy Csemõt
fejlõdési pályán tartsuk.
Sok ember összehangolt munkájára volt szükség az
eredményességhez, és szeretnénk megköszönni az
önkormányzat munkáját közvetlenül segítõ Polgármesteri
Hivatal minden dolgozójának a szakmai tevékenységét.
Köszönettel tartozunk a fizikai és közfoglalkoztatotti
állomány tagjainak, vezetõinek, hogy a döntéseket magas
színvonalon végrehajtották.

Köszönet illet továbbá minden Csemõit, aki bármilyen
formában támogatta a törekvéseinket.

Csemõ Község Önkormányzatának
                                         Képviselõ-testülete
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A szavazás reggel 6.00-tól este 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.

Jelöltállítás, jelöltajánlás
A szükséges ajánlások száma 2019. augusztus 08.
napjától az önkormányzat hivatalos honlapján 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 válasz-tási
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.

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 moz-gásában 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

A választással kapcsolatos bővebb tájékoztatás és
a jelöltajánlással kapcsolatos nyomtatványok elér-
hetőek és letölthetőek a www.csemo.hu web-
oldalról, illetve a www.valasztas.hu weboldalról.

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
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1. Szt. István út, központi buszmegálló
2. Sportcentrum
3. zöldhalmi orvosi rendelő

4. zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló
5. Vett út, 12. bolt

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

Kísérleti jelleggel új WIFI-
pontok létesültek a Hét vezér

téren és a Templom téren.
Próbálja ki!

KEDVES CSEMÕIEK!

Dr. Horváth Zsófia vagyok, családorvos. A
Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karán végeztem, majd 3 évig
a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Szülészet-
nõgyógyászati Osztályán voltam rezidens
orvos.
A szívem már akkor is inkább a háziorvoslás
felé húzott, így pályát módosítottam, és ez
év májusában szakvizsgát tettem a szegedi
Családorvosi Intézetben. 

Dr. Fekete László címzetes Fõorvos Úr bizalmat
szavazott nekem, és szeptember elsejével
átadta majd’ 40 éve gondosan és
lelkiismeretesen ápolt praxisát, melyet
igyekezni fogok legjobb tudomásom szerint
szolgálni! 
Bármilyen egészségügyi problémával
forduljanak hozzám bizalommal rendelési
idõben! 

Engedjék meg, hogy röviden
bemutatkozzak!

Dr. Horváth Zsófia

Dr. Horváth Zsófia
rendelési idõpontjai és helyszínei

e lap utolsó oldalán,
az orvosi rendeléseknél olvashatóak!

GYERMEKTÁBOR  CSEMÕBEN

A református gyülekezet hitmélyítõ hete

Istvánfi Károly

A Cegléd-Újvárosi-Csemõi Református Gyülekezet idén is
megszervezte, elsõsorban a református hittanoktatásban résztvevõ
gyerekek táborát, de természetesen más felekezetû gyermekeket
is vártunk.
 Az egész napos, napközi jellegû táborra 2019. július 29. és augusztus
2- a között került sor. Minden nap 35-40 lelkes óvodás és általános
iskolás gyermek hallgatta a bibliai történeteket, amelyeken keresztül
jobban megismerhették Urunk megmentõ szolgálatát, és közelebb
kerülhettek Isten szeretetéhez.
 A hitbeli igazságok elmélyítése kiscsoportos beszélgetések és
feladatlapok megoldása által valósult meg.
 Délutánonként a gyerekek alkotóvágyukat kézmûves foglalkozások
keretén belül élhették ki: volt bõrözés, nemezelés (e kettõ a Csuda
Csikó Tanya jóvoltából), valamint gyöngyvasalás, barkácsolás, festés.
Emellett sok-sok játékra, beszélgetésre volt lehetõség.
A gyermekek testi jólétérõl, gyülekezetünk Pataki Sándor
Alapítványa mellett, még a lelkes csemõi szülõk is gondoskodtak
természetbeni adományok és konyhai segítség által. Hálás köszönet
mindenkinek!

A Cegléd-Újvárosi-Csemõi gyülekezet tagjaival Beregdarócon
töltöttünk öt napot.
A reggeli áhítatok után elõadásokon vettünk részt, függõ-
ségeinkrõl,lelki ébredésrõl, kommunikációs konfliktus kezelésrõl.
Az ebédek után pihentünk,kirándultunk, de nagy sikere volt a Hét
csillag konferencia központ úszómedencéjének is. Majd a vacsora
után éjjelekbe nyúlóan beszélgettünk, ismerkedtünk egymással.
Nagy lelki feltöltõdéssel, de szomorkodva hagytuk ott Beregdarócot,
maradtunk volna még.
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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: 08.00-16.00 óráig
          szerda: 12.00-20.00 óráig
          csütörtök: 08.00-16.00 óráig
          péntek: 08.00-14.00 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

A Csemõi Hírmondó augusztusi számában a “Virágos Csemõ - 2019.” községi
faluszépítõ verseny emlékplakettesei között elírás történt:
A Csemõ, Tavasz u. 5. szám alatti, díjazott ingatlan tulajdonosa helyesen MEKES
TERÉZIA MAGDOLNA.
                                                                               A hibáért elnézést kérünk!

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

HELYREIGAZÍTÁS

A  Hét  vezér  tér  szél sõ pavi lon jában
Informác iós  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

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
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Ülésezett

Dr. Lakos Roland
polgármester

ÜVEGGYÛJTÕ KONTÉNER - 3 HELYSZÍNEN

Hát ez nem volt egy sikertörténet!
Nem voltunk elég felnõttek ahhoz, hogy funkciójának megfelelõen használjuk a szigeteket.
Azoknak tartozom köszönettel, akik szelektíven gyûjtöttek és nem kommunális hulladéklerakóként
kezelték a gyûjtõedényeket.
Külön köszönöm a szigetek „házigazdáinak” az engedélyüket, az együttmûködésüket és a
türelmüket!
Szeptember végén a szolgáltató minden helyszínrõl elszállítja az összes edényzetet, a hulladék
lerakása október elsejétõl SZIGORÚAN TILOS!

Teszünk egy kísérletet arra, hogy képesek és alkalmasak vagyunk-e arra, hogy KIZÁRÓLAG AZ
ÜVEGEK gyûjtését gyûjtõkonténerben oldjuk meg.
Októbertõl:

- Wass Albert utcában, a Goods Market mellett,
- a Piac utcában a bolt parkolójában,
- a Bekötõ úton, a 12 sz. boltnál lesz lehetõség az üveghulladék elhelyezésére.

A konténereket bekerítjük, a boltok nyitvatartási rendje szerint lesz hozzáférhetõ a gyûjtõedény.
Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a konténerbe KIZÁRÓLAG tisztára mosott üveghulladékot
tegyenek, és csak a konténerbe!
Más hulladék elhelyezése TILOS, feljelentést és bírságot von maga után!

ÚJ HULLADÉKGYÛJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN
Az a tény, hogy alkalmatlanok voltunk a szelektív gyûjtésre, nem jelenti azt, hogy ne próbálnánk
más módon megoldást keresni.
Októbertõl az év végig, egyelõre kísérleti jelleggel új kommunális hulladékgyûjtési rendet vezetünk
be a külterületi területrészeken!
OKTÓBERBEN ÉS DECEMBERBEN 4 pénteken, 4 helyszínen van lehetõség kommunális
hulladék leadására – KIZÁRÓLAG A CSEMÕI LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkezõk számára!
Kérjük helyezze zsákokba a hulladékot, figyelve arra, hogy az építési törmeléket és veszélyes
anyagot nem tartalmazhat és hozza el az alábbi idõpontokban az alábbi helyszíneken elhelyezett
gyûjtõkonténerekbe:

- OKTÓBER 4., péntek 7.00-18.00 óra között a Fõ út és 4. dûlõ keresztezõdésében,
- OKTÓBER 11., péntek 7.00-18.00 óra között az Iskola dûlõ elején, a Ladányi szobor mellett,
- OKTÓBER 18., péntek 7.00-18.00 óra között a Bekötõ úton a 12. bolttal szemben, a

postaládáknál,
- OKTÓBER 25., péntek 7.00-18.00 óra között a hantházi bolt mellett,

- DECEMBER 6., péntek 7.00-18.00 óra között a Fõ út és 4. dûlõ keresztezõdésében,
- DECEMBER 13., péntek 7.00-18.00 óra között az Iskola dûlõ elején, a Ladányi szobor mellett,
- DECEMBER 20., péntek 7.00-18.00 óra között a Bekötõ úton a 12. bolttal szemben, a

postaládáknál,
- DECEMBER 27., péntek 7.00-18.00 óra között a hantházi bolt mellett.

EGY HÁZTARTÁS, EGY GYÛJTÉSI NAPON CSAK 4 ZSÁK LEADÁSÁRA JOGOSULT
INGYENESEN! A helyszíneken a csemõi lakcímet ellenõrizni fogjuk!

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KONTÉNEREK A GYÛJTÉSI NAP ZÁRÁSAKÉNT ELSZÁLLÍTÁSRA
KERÜLNEK – KÉSÕBB AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE A HULLADÉK ELHELYEZÉSE TILOS!
Tájékoztatjuk és kérjük is a Lakosságot, hogy vegyék igénybe ezt a lehetõséget, mert az õszi
LOMTALANÍTÁST nem szervezzük meg. Az idei év végén összegezve a tapasztalatokat döntünk
arról, hogy a jövõ évben maradhat-e ez a gyûjtési rendszer.

MEGSZÛNNEK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÕ SZIGETEK
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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

2 019.  szeptember  18. ,  szer da ,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
tájháznál

2019 . szept .  19 . ,  csütör tök,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

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

2019 . szept.  2 1 . ,  csü tör tök,
15.00-16.00 óra között Hantházán,
a boltnál

Dobóczi Anikó védõnõ

Dani Szabina Éva és
Kovács Péter Károly:
Fanni Ildikó 2019.08.17.
Határ út

Baliga Marietta és
Szabó Erik:
Hanna 2019.08.29.
Nagy Pál d.

2019. augusztus

SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

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

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

CSALÁDI NAP a SPORTCENTRUMBAN
Csemõi Palotás Sportegyesület

CSEMÕI PACALÜZEMBE
FÉRFI

SEGÉDMUNKÁSOKAT
KERESÜNK FIZIKAI

MUNKÁRA!

Jelentkezés és részletek:
Kis Imréné üzemvezetõnél

06 - 53 319 110-es
telefonszámon.

2019. szeptember 15. szombat, 14 órától

„D” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező autóbuszvezetőket

keresünk szerződéses járatainkra.
GKI, DIGI kártya szükséges.

(GKI megoldható)
Jelentkezni: telefonon munkaidőben

(8:00-15:30): 06-70/466-1507
E-mailben:

ibolya.mako@ventonatrans.hu

Csemõ Papp dûlõben 2,2 ha
nagyságú, 2004-ben telepített akác

erdõ eladó.

Az erdõ két helyrajzi számon van,
külön-külön is eladó.

Ár: megegyezés szerint!

Érdeklõdni: (06-70) 382-0843

 ELADÓ ERDÕ
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Szeretnél egy biztos állást, biztos jövõt?

Tanulj nálunk egy új OKJ-s szakmát, akár ingyen, kortól függetlenül! Jelentkezz az októberben
induló 120 órás ingyenes nyelvi képzéseinkre! Ha rendelkezel szakács végzettséggel, ajánljuk
a diétás szakács tanfolyamunkat! Csak szakmád van?
Érettségizz nálunk felnõtt esti tagozaton! Ceglédi Szakképzési Centrum,

szakképzés az ország szívében.
www.ceglediszc.hu

A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Becsöngettek...
2019. szeptember 2-án elkezdõdött a 2019/2020-as nevelési év!
A tanévnyitó ünnepségen  ezt a bejelentést nem fogadta olyan kitörõ
ováció, mint a tanév zárását...
A Csemõi Ladányi Mihály Általános iskola épülete és nevelõtestülete
felkészült a szakmai feladatok ellátására és külön szeretettel köszöntjük
az általános iskolai tanulmányaikat megkezdõ két elsõ osztály tanulóit.

Minden tanulónknek sikeres tanévet, sok élményt és sok mosolygást kívánunk!

1.a osztály
tanítók: Kopáné Major Marianna,

Unghváryné Kiss Hajnalka

Hellebrand Nándor
Katona Ádám
Katona Dániel

Kindernai József Krisztián
Kovács Boglárka Noémi

Kovács Veronika
Kozák Szeráf Szabolcs
Sebán Vanessza Tünde
Szentpáli Bianca Raluca

Szépe László Máté
Szücs Tünde Mária
Tordai Krisztina

1.b osztály:
tanítók: Ilyésné Bodor Erzsébet,

Szabó Éva

Dinyák Bence János
Hörömpõ Zalán János
Hujber László Tivadar

László Bence
Nagy Gyula
Orosz József

Patály Graciella
Ribár Tamás Zoltán

Rózsa Natasa
Sándor Tibor
Tordai Ildikó
Tóth Tibor



         XXIX. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2019. szeptember
1 8



1 9XXIX. évfolyam 9. szám www.csemo.hu              2019. szeptember

1 9

1 9

Kezdõdik az óvoda, gyere Te is “kiskoma”!

Erdélyi Krisztina

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

HIRDETÉSÉNEK HELYE! hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban!

Az idei nevelési évben 45 kisgyermek kezdi meg élményekkel, játékkal teli óvodás
éveit a Csemõi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsõdében.

Új óvodásaink:

Az óvoda összes dolgozója nevében kívánom nekik és szüleiknek, hogy érezzék jól
magukat nálunk, legyenek egészségben és sikerekben gazdag óvodás mindennapjaik!

óvodavezetõ

www.ovoda.csemo.hu

Barkó Kristóf
Bódi Csaba Dzsínó
Danka István Kevin
Deák Bence Zsolt
Dudás Nándor
Erdõs Alexandra Kiara
Fekete Szofi
Filip Attila
Gabai Csanád Róbert
Gönczöl Norbert
Gyura Zselyke Kinga
Hering Bíborka
Illés Nimród Krisztián
Józsa Gergely Ákos
Kis Bíborka

Kogler Balázs
Kolompár Laura Éva
Kovács Nóra Gabriella
Lakatos Kármen
Lippai Ferenc Csaba
Meszes Noémi Zoé
Nagy Antal László
Nagy Mirjam Liliána
Nagy Tímea Viktória
Németh Sándor Valentin
Novák Ákos
Oldal Eszter Fanni
Ormódi Zoé Csilla
Rácz Hanna Maja
Sándor Kristóf

Simon Zselyke Friderika
Solti Roland
Sulyák Tünde
Szebeni Károly Mátyás
Tordai Vivien
Tóth Kitti Petra
Turóczi Amanda
Turóczi Konstantin Károly
Vajda László
Vajda Szonja Petra
Virág Lili
Volter Ferenc
Volter Krisztofer
Wekerle Nóra
Zomborszki Marcell

Anyukám egy napon kézen fogott engem.
Mondta: - Itt az idõ, óvodába mennem.

Kicsit féltem ugyan, de kíváncsi voltam,
- Na jó, én nem bánom, indulhatunk! - szóltam…….
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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.

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: 16:00-18 óráig
szerda 19:00 órától
Péntek 18:00 órától

A Piac épületének emeletén

Elérhetõség:

 ÖKÖLVÍVÁS

Ifj . Kovács Tamás az abonyi í jászversenyen
III . helyezést, a ceglédberceli versenyen II.

helyezést ért el.

GRATULÁLUNK!

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

                                   Dr. Kárpáti László állatorvos
                                     Eb óvó állatorvosi rendelõ

Íjászati lehetõség minden kedves
érdeklõdõnek vasárnaponként

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

STRÁZSI TIBOR
2713 Csemõ, Fakan dûlõ 2.

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

Lakossági klímák szerelése,
teljes ügyintézése, karbantartása,

víz-, fûtésszerelés.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet min-
dazoknak, akik szere-
tett halottunk

DEMCSIK FERENC
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik idős

RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család
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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.

óvodai lábzsák
gyermek és felnõtt

méretben

KIÁRUSÍTÁS!
a nyári szezon
utolsó darabjai

20 %
kedvezménnyel!

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.



         XXIX. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2019. szeptember
2 4

Csemői  Hí rmondó *  A köz ségi  Önkormányzat ingyenes hav i lapja  *  HU ISSN 2062-4514  *
2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1. * Tel.: 53/392-001 * www.csemo.hu * csemoikonyvtar@indamail.hu *
Megjelenik 1550 példányban * Lapzárta: minden hónap 1-én. Kiadja: Csemő Község Önkormányzata *
Szerkesztő: Vas Tiborné (06-70) 360-8034 * Nyomtatás: APÁTI NYOMDA, Cegléd

KÖZPONTI
ORVOSI

ÜGYELET

Dr. Takács Róbert rendel:

Dr. Horváth Zsófia 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: 10.00 – 12.00  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, helyettesít

Dr. Horváth Zsófia

 Iskolafogászat:
          Péntek: 8.00 – 12.00

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!

Hétfõ:  08 00 -1000-ig
Zöldhalomban

             12 30 -1630-ig
Egészségházban

Kedd:   8 00 - 1200-ig
Egészségházban, helyettesít

Dr. Takács Róbert
Szerda: 8 00  -1200-ig

Egészségházban
Csütörtök: 12 30  -1630-ig

Zöldhalomban
Péntek: 8 00 -1200-ig

Egészségházban


