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„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, 
Ha szeretet nincs bennem, 

Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
Lehet prófétáló tehetségem, 

Ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, 
Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, 

Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, 

Odaadhatom a testemet is égőáldozatul, 
Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.”

(Szent Pál)

CSEMŐI HÍRMONDÓ
XXIX. évfolyam 12. szám  Csemő Község Önkormányzatának Havilapja 2019. december

B É K É S, M E G H I T T K A R Á C S O N Y I Ü N N E P E K E T 
K Í VÁ N U N K M I N D E N K I N E K!

Csemő Község Önkormányzata
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SZÉP ÉVET ZÁRUNK! 
Ha címszavakban kellene összefoglalnom, mi is történt velünk ebben az esztendőben, ilyeneket írhatnék: épí-
tettünk, felújítottunk, versenyeztünk, ünnepeltünk, választottunk.  

Tartalmas év végéhez közelítünk! 
Amit 2019-re elterveztünk, azt sikerült megvalósítanunk!  Csemő Község Önkormányzata a sikereit és az 

eredményeit a fejlesztésekhez nyújtott állami segítségnek és a széles körű lakossági összefogásnak köszönhette 
korábban és kiemelten az idei esztendőben is.   

Büszkék lehetünk arra, hogy immár második alkalommal képviselhettük Magyarországot a negyed évszázada 
zajló az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében. Öröm számunkra az, ha a külső szemek is szépnek, 
élhetőnek látják településünket! Boldogok vagyunk, hogy a Csemőiek erőfeszítését ezüst fokozattal ismerte el  
a zsűri, ami Csemő természeti és területi adottságai alapján a csúcs!      

Szeretnénk egy kis ajándékkal megköszönni a támogatásukat, segítségüket!  
Fogadják szeretettel a nemzetközi versenyszereplés emlékére készített ajándékunkat, melyet megtalálnak az 

újság mellett a borítékban!  

Adni idén is jó!
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete folytatja a 2015-ben megkezdett ajándékozási akcióját, 
melynek során közvetlenül és közvetve több ezer fő részére tud - valamilyen formában – karácsony szent ünne-
pére ajándékot nyújtani.

A 2019. évben a szociális költséghelyen lévő maradvány önkormányzati kiegészítéssel lehetőséget ad arra, 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan, a jogosulti kört bővítve és a támogatási összegeket növelve:
• az összes 18 év alatti, csemői állandó lakóhelyű és tartózkodási helyű gyermek számára karácsonyra 8.000.- Ft  

összegű gyermekvédelmi támogatást adjunk,
• a 64 év feletti nyugdíjasoknak karácsonyi édességcsomagot állítsunk össze,
• 300 család részére tartós élelmiszercsomagot készítsünk.
• Az egészségkárosodottak támogatásában (EGYT) részesülők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

(FHT) részesülők számára 15.000.-Ft pénzbeli támogatást visz házhoz a posta december közepén. 

Fogadják tőlünk az idén is akkora szeretettel, mint ahogy készültünk arra, hogy sokaknak szerezzünk örömet.  
A hivatal munkatársai még az ünnepek előtt gondoskodnak az ajándékok kiszállításáról.

Boldog karácsonyt kívánunk! 
Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                                   polgármester
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DECEMBER 1-JÉN HATÁLYBA 
LÉPETT CSEMŐ ÚJ ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZATA
2019. október 8-án Csemő Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete jóváhagyta új településfejlesztési koncepció-
ját, településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát.

A településfejlesztési koncepció a település környezeti, 
gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére ké-
szített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú 
távra meghatározó dokumentum. A koncepciót a képvise-
lő-testület határozattal fogadta el, az az önkormányzatra 
kötelező érvényű, de javasoljuk tanulmányozását és kérjük, 
döntéseik során vegyék figyelembe, segítsék a megvalósí-
tást. A koncepció a jóváhagyást követően hatályba lépett.

A településszerkezeti terv határozza meg, hogy egy-egy 
terület milyen területfelhasználási kategóriába kerül (pl. 
lakó, településközpont, gazdasági, mezőgazdasági, erdő). 
A településszerkezeti tervet is határozattal hagyta jóvá  
a képviselő-testület, az az önkormányzatra nézve kötele-
ző, meghatározza, hogy az építési szabályzat milyen terü-
letfelhasználásban határozhatja meg az övezeteket.

A helyi építési szabályzat határozza meg az övezeteket, 
az építési szabályokat, az övezetekben megengedett te-
vékenységeket. A helyi építési szabályzat önkormányzati 
rendelet, melynek betartása mindenki számára kötelező. 
A rendelet 2019. december 1-én lépett hatályba.

A helyi építési szabályzat mellett a településképi ren-
delet előírásait is figyelembe kell venni!

Az önkormányzati rendeletek csak azokat a szabályokat 
tartalmazzák, melyeket más jogszabályok nem, tehát az or-
szágos jogszabályok (törvények, rendeletek) előírásai – me-
lyek a helyi rendeletekben nem találhatók – is betartandók!
Segítünk!
Ingatlanvásárlás és építési tevékenység (új épület épí-
tése, felújítás, bővítés, hőtechnikai korszerűsítés, cég-

tábla, reklám elhelyezés stb.) tervezése előtt kérjük, 
tájékozódjon, amihez 2020. január 1-től az alábbi mó-
dokon nyújt segítséget az önkormányzat:
• Minden hónap harmadik csütörtökén délután 14:00 

– 18:00 óra között a Polgármesteri Hivatalban a te-
lepülés főépítésze fogadja az érdeklődőket.

• A foepitesz.csemo@gmail.com e-mail címre kül-
dött, az építésüggyel összefüggő kérdésekre e-mai-
len 8 napon belül válasz érkezik a főépítésztől.

• Településképi szakmai konzultációra időpont kér-
hető írásban (e-mailen: foepitesz.csemo@gmail.
com vagy postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2713 
Csemő, Petőfi u. 1.). 

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingat-
lan pontos címét (utca/dűlő, házszám, helyrajzi szám) 
és a tervezett építési tevékenységet. A konzultáció 
során a főépítész ismerteti az építési tevékenységgel 
érintett ingatlannal kapcsolatos településképi köve-
telményeket és a helyi építési szabályzat előírásait.  
A konzultációról írásos emlékeztető készül.

A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyek-
nek INGYENES!  

Figyelem!
A hatályos településképi rendelet 37. §-a szerint köte-

lező szakmai konzultációt kérni lakóház építés és bőví-
tés esetén!

KIBŐVÍTETT PÁLYÁZAT-TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 
csemői lakosok, civil szervezetek és vállalkozások részére

A 2015-2019-es időszakban nagy érdeklődés volt mind 
a csemői lakosság, mind a településen működő – induló 
vállalkozások részéről a lehetséges EU-s és kormányza-
ti forrású pályázatokkal kapcsolatban. Volt több sikeres 
pályázat, voltak elutasított pályázatok, de sok esetben 
az érdeklődők sajnos nem tudtak eljutni a pályázat be-
nyújtásáig sem. 

Elemeztük a sikeres pályázatokat, valamint a sikerte-
lenségek okait, amelyek között szerepel a szakterületi 
tervezői, kivitelezői kapcsolatok, ismeretségek hiánya,  
a pályázók alkalmatlansága, a projekt lebonyolítás és 
finanszírozás problémája, valamint a közmédiából szár-
mazó propaganda jellegű információk. 

A tapasztalatokat és az igényeket összegezve úgy 
döntöttünk, hogy az eddigi pályázati tanácsadói szol-
gáltatást kibővítjük komplex pályázat- és pályázó-tá-
mogatással is. 

Pályázat figyelés, előrejelzés 
Pályázati igények jelzése, regisztrálása, nyilvántartása 
Pályázat figyelés, a várható pályázatok előrejelzése 
A megjelenő pályázati felhívásokról összefoglaló tájé-
koztatók megjelentetése Csemő Honlapján és a Cse-
mői Hírmondóban 
Közvetlen tájékoztatók e-mailben, személyesen a re-
gisztrált érdeklődőknek a pályázati felhívásokról 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG: ÚT A JÖVŐBE/2019
 „Út a jövőbe" - Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállal-
kozásoknál elnevezésű központi munkaerő-piaci programhoz

A program céljai 

Általános cél az, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbőví-
tő és technológiai fejlesztésének támogatása által (mint 
például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegítse 
a szektor versenyképességének és termelékenységének 
növelését, amely során a vállalkozás az új technológia 
alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettsé-
gi szintjét is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb 
hozzáadott értékű termék létrehozását, amely egyúttal 
pozitívan hat a munkabérekre is, lehetővé téve azok tar-
tós emelkedését. 

A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel 
vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén 
székhellyel és Magyarországon telephellyel, fióktelep-
pel rendelkező KKV-k, fióktelepek és egyéni vállalko-
zók. A kizárások eseteit a Pályázati Felhívás részletesen 
ismerteti.
Támogatható tevékenységek:
Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bár-
mely településéből, amely esetében a pályázó:

a) a beruházást legkorábban a támogatási igény be-
nyújtását követő napon kezdi meg,

Pályázati tanácsadás, előkészítés / felkészítés 
lakossági pályázók részére 

Tanácsadás az alkalmassági - jogosultsági feltételek 
teljesítéséhez (jogosultság, tulajdonviszonyok, saját 
forrás, stb.) 
Szakterületi tervezők megkeresése, ajánlása 
Energetikai tanúsítók, auditorok megkeresése, ajánlása 
Kivitelezők / szolgáltatók ajánlása, ajánlatkérések le-
bonyolítása 
Pályázat lebonyolítási forgatókönyvek előzetes egyez-
tetése (tevékenységek, ütemezés, finanszírozás, koc-
kázat- elemzés és -kezelés) 

Pályázati tanácsadás, előkészítés / felkészítés 
vállalkozók/vállalkozások részére

A vállalkozás előzetes minősítése pályázat-alkalmas-
sági szempontok alapján 
Felkészítés a pályázati alkalmassági - jogosultsági fel-
tételek teljesítéséhez (tevékenységi körök, pályázható 
tevékenységek, tulajdonviszonyok, pénzügyi helyzet, 
saját forrás, stb.) 
Szakterületi tervezők megkeresése, ajánlása
Energetikai tanúsítók, auditorok megkeresése, ajánlása 
Kivitelezők / szolgáltatók ajánlása, ajánlatkérések le-
bonyolítása 

Pályázatok elkészítése, megírása, benyújtása, 
gondozása

Elektronikus és papír alapú pályázatok elkészítése, 
benyújtása 
Hiánypótlások, tisztázó válaszok elkészítése, benyúj-
tása 

Projektmenedzsment szolgáltatások a nyertes 
pályázatok megvalósításához

Támogató Okiratok megkötéséhez, módosításához 
tanácsadás 
Projekt lebonyolítási forgatókönyvek egyeztetése (te-
vékenységek, ütemezés, finanszírozás, kockázat-elem-
zés és -kezelés) 
Kivitelezői / szolgáltatói ajánlatkérések lebonyolítása 
A pályázatban előírt műszaki ellenőr megkeresése, 
ajánlása 
Kivitelezői / szolgáltatói szerződések véleményezése 
Projekt dokumentálás felügyelete 
Elszámolási dokumentumok ellenőrzése 
Beszámolók, kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása 
Támogatás felhasználás és lehívás felügyelete, doku-
mentálása

A kibővített pályázat- és pályázó-támogató szolgáltatásokkal kapcsolatban keressék 
OLÁH JÓZSEF pályázati tanácsadót

Mobil: +36-70-526-9878, e-mail: opmm.kft@gmail.com
Személyes konzultáció minden pénteken délután – vagy más, egyeztetett időpontban - 

Csemő Polgármesteri Hivatalában.

Éljenek a lehetőséggel! A szolgáltatás a csemői lakóhelyű magánszemélyek, csemői székhelyű civil  
szervezetek és vállalkozások számára továbbra is INGYENES! 

                                                                                                                 Dr. Lakos Roland 
                                                                                                                      polgármester 
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NYITOTT, CSEMŐIEK ÁLTAL IS PÁLYÁZHATÓ 
FELHÍVÁSOK
• Tanyák háztartási léptékű villamos energia és ví-

zellátás, valamint szennyvíz-kezelési fejlesztései - 
VP6-7.2.1.4-17

• Ingyen honlap 150e Ft értékig
• PC Számítógép támogatás 150e Ft értékig
• Ingyen Tablet készülékek 150e Ft értékig
• „Út a jövőbe" - Innovatív munkahelyek, képzett 

munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállal-
kozásoknál elnevezésű központi munkaerő-piaci 
programhoz

KÖZELJÖVŐBEN VÁRHATÓ PÁLYÁZATI FELHÍ-
VÁSOK
• A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 

fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések 
támogatása

• A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése 
érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésé-
nek támogatása

• A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése 
érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, va-
lamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni 
fejlesztésekre

JELENLEG NEM PÁLYÁZHATÓ LAKOSSÁGI 
PROGRAMOK:
• Otthon Melege Program - Konvektorcsere alprog-

ram 
• Otthon Melege Program - Homlokzati Nyílászáró-

csere alprogram,
• Otthon Melege Program - Fűtéskorszerűsítés (Ka-

záncsere) alprogram
• Otthon Melege Program - Háztartási nagygépek 

energiamegtakarítást eredményező cseréje alprog-
ram,

• Társasházak Energetikai Felújítása alprogram
• Családi házak épületenergetikai felújítása

Személyes konzultáció a pályázatokra történő felké-
szüléshez, a pályázatokon való eredményes részvétel-

hez minden pénteken – vagy egyeztetett más idő-
pontban - Csemő Polgármesteri Hivatalában:

OLÁH JÓZSEF pályázati tanácsadó, 
O-PMM Kft.

Mobil: +36-70-526-9878, 
e-mail: opmm.kft@gmail.com

b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántar-
tásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalko-
zók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolvány-
ban telephelyként bejegyezve szerepel,

c) legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező 
vállalkozásnak minősül,

d) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bő-
vítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között sze-
repel,

e) legkésőbb 2021. december 31-ig a beruházást 
megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó el-
számolását legkésőbb 2022. január 31-ig benyújtja (ez 
a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is 
érvényes),

j) a beruházás befejezését követően - a beszerzési 
értéktől függetlenül - nyilvántartja, aktiválja a meg-
valósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi 
eszközöket és immateriális javakat -

többek között: ingatlan vásárlás, ingatlan fejlesztés, 
energetikai korszerűsítés, új gyártó – csomagoló esz-
közök beszerzése, anyagmozgató eszközök beszerzése, 
immateriális javak beszerzése, informatikai rendszerek 
telepítése. A nem támogatható tevékenységeket a Pá-
lyázati felhívás részletesen ismerteti. 

A támogatás mértéke, összege
A Közép-Magyarország régióban, a Ceglédi járásban 
a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes 
elszámolható költségének maximum 45%-a, közép-
vállalkozások esetében a projekt összes elszámolha-

tó költségének maximum 40%-a. Csekély összegű (de 
minimis) támogatás esetében támogatási korlát van,  
a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt 
összes elszámolható költségének maximum 50%-a.
Az igényelhető támogatás minimális összege: 
10.000.000 Ft, a maximális támogatási összeg: 
150.000.000 Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának határide-
je és módja: 
A pályázatot 2019. október 7-től 2020. február 29-ig 
lehet benyújtani, könyvelt postai küldeményként, kizá-
rólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futár-
posta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szol-
gáltatás) szállítás igénybevételével az OFA Nonprofit 
Kft. részére.

Részletesebb kiírás a települési weboldal (www.cse-
mo.hu) kezdőlapján az AKTUÁLIS menüből letölt-
hető!  
További információk, útmutatók, segédletek: http://
www.ofa.hu  
A pályázatról részletes tájékoztatást ad és azok elkészí-

téséhez segítséget nyújt minden pénteken – 
vagy egyeztetett más időpontban - 
Csemő Polgármesteri Hivatalában:

OLÁH JÓZSEF pályázati tanácsadó, O-PMM Kft.
Mobil: +36-70-526-9878, 

e-mail: opmm.kft@gmail.com
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Mindannyian tapasztaltuk, hogy bár szép hosszú 
őszünk volt, a közösségbe kerüléssel egyre több felső-
légúti megbetegedés fordul elő, tehát a gyermekeknek 
folyik az orruk, köhögnek, esetleg fáj a torkuk, van aki-
nél láz is jelentkezik. Menjünk sorban végig a tüneteken 
és a kezelésükön.

Az orrfolyás nem más, mint a nyálkahártya fokozott 
váladéktermelése, amivel próbál megszabadulni a kór-
okozóktól. A gyermekek kb. 3 éves koruk körül tanul-
nak meg orrot fújni, addig a porszívós orrszívóval segít-
hetünk nekik. Az orrfúvás technikája nagyon fontos, az 
egyik orrlyukat befogva fújjuk ki a levegőt és a váladékot, 
majd következhet a másik orrlyuk. Erre folyamatosan ta-
nítani kell az óvodáskorú gyermekeket. Az orrszívásnál 
nagyon fontos, hogy ne hanyatt fekve, hanem függőle-
ges testhelyzetben szippantsuk az orrocskákat. (Tudjuk, 
hogy sokkal nehezebb, de hatékonyabb). Orrszívás előtt 
tengervizes orrsprayvel lazítsuk a váladékot. A porszívós 
orrszívó fejrészét használat után fertőtleníteni kell. Na-
ponta 2-3 alkalommal az életkornak megfelelő orrsprayt 
(pl. Nasivin, Nasopax, Rhinospray plus) is használjunk, 
mindig orrszívás, orrfújás után. Az orrsprayt nem szabad 
beledugni az orrlyukba, kb. 1cm-ről kell befújni. Hasz-
nos a fül melegítése, mert segíti a középfül szellőzését. 
Egyszerre mindkét fület, gyógysapkával vagy zokniba, 
kesztyűbe tett kellő hőmérsékletre felmelegített sóval, 
rizzsel. Fontos a sorrend, orrszívás vagy orrfújás, orrspray, 
fülmelegítés, mindezt naponta 2-3 alkalommal. (Termé-
szetesen orrszívás, orrfújás és tengervizes orrspray igény 
szerint, ahogy mondani szoktuk: akár százszor). 

A köhögés fontos védekezőreflex, tisztítja a légutakat, 
ezért elfojtani nem szabad. Nagyon fontos megjegyezni, 

hogy amíg egy gyerek „taknyos”, addig köhögni fog. Te-
hát nem a köhögést kell megszűntetni, hanem az okát. 
Sajnos bizony estlegesen még éjjel is ki kell szippantani  
a gyermek orrát. Az arcüregben lévő váladék feloldásá-
ban segít a Sinupret, a  tüdőben lévő váladékot köptető-
vel (pl. Ambroxol, Mucopront 2 éves kortól, Bronchipret  
4 éves kortól) kell oldani, melyet reggel és délben 
adunk, este már nem szabad. Ha az éjszakai köhögés 
nagyon kínzó, lefekvés előtt köhögéscsillapítót (pl. Si-
necod, Robitussin) lehet adni. Nagyon fontos, ha egy 
gyermeknek tiszta a tüdeje, feleslegesen kap köptetőt, 
mert nincs mit kiköhögnie. 

Torokfájásra torokfertőtlenítő tablettákat adhatunk, 
ha a gyermek már biztonságosan tud cukorkát szopo-
gatni. Kaloba csepp 6 éves kortól adható. Mézes, lan-
gyos tea jóhatású. 

Lázról akkor beszélünk, ha a gyermek testhőmérsékle-
te 38 C fok felett van (fenékben mérve 38,5C). Fontos, 
hogy nem kell azonnal lázat csillapítani, ha a gyermek jól 
van, játszik, eszik, iszik, mert az emelkedett testhőmér-
séklet segít az immundrendszernek a kórokozók leküz-
désében. Ha bágyadt, „elfekszik”, feltétlenül csillapítani 
kell gyógyszeresen. Fontos a lázcsillapítók adagolása, egy 
fajta hatóanyagot csak 4-6 óránként adhatunk. De ha egy 
gyermeknek magas láza van, a különböző hatóanyagokat 
felváltva adhatjuk, ezért nagyon fontos, hogy mindig két-
féle lázcsillapító legyen otthon (pl. Nurofen és Flambo-
rin). A gyermekek nem szeretik a lázkúpokat, de ha hány 
vagy nehezen veszi be a szirupokat, muszáj alkalmazni. 
A lázas gyermeket ne öltöztessük túl, ne „dunsztoljuk”, 
figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.

Kedves Szülők! Igen, tudjuk, ezt mind már nagyon-na-
gyon sokszor elmondtuk, de azt tapasztaltuk, hogy még 
nem elégszer. Reméljük, hogy segítségükre volt ez a cikk. 
Kérjük, alkalmazzák. 

A banális felsőlégúti hurut kezelése szülői feladat, nem 
feltétlen igényel orvosi vizsgálatot. Tudjuk, hogy sok 
gyermeket csak az orvosi igazolás miatt hoznak el a ren-
delőbe. Ezt a mindenki számára hátrányos gyakorlatot 
csak az oktatási intézményekkel együttműködve tudnánk 
megszüntetni, kezdeményezve a házirend módosítását, 
felemelve a szülő által igazolható hiányzó napok számát. 

        
Dr. Megyeri Katalin

              házi gyermekorvos

TISZTELT SZÜLŐK! (KEDVES GYEREKEK!)

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!

1. Szt. István út, központi buszmegálló

2. Sportcentrum

3. zöldhalmi orvosi rendelő

4. zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló

5. Vett út, 12. bolt
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Ünnepi miserend a csemői katolikus templomban:

•  december 24-én este 10 órakor „éjféli mise”
•  december 25-én 11 órakor karácsonyi ünnepi mise
•  december 26-án 11 órakor karácsonyi ünnepi mise

•  december 31-én este ½ 5-kor „óáldás”

•  Január 1-én 11 órakor újévi ünnepi szentmise kerül bemutatásra.
 Mindenkit szeretettel várunk: katolikus közösség

Egy barátság kezdete

Vélhetően folytatása következik annak a kezdeményezésnek, mely a Gyimesbükk és Csemő közti kapcsolat, 
illetve barátság megalapozását célozza. Az erdélyi település általános iskolájából érkeztek hetedik osztályos gye-
rekek és kísérőik, valamint a helyi plébános, Salamon József, hogy az anyaországban, több településen műsort 
adjanak. Csemőben három napot töltöttek el, melynek záróakkordjaként november utolsó vasárnapján Salamon 
József misét celebrált, illetve a gyerekek egy rövid műsorral örvendeztették meg a megjelenteket. A vendégek-
kel, az ünnepi szentmise után a Civil teremben tartott állófogadáson is lehetett ismerkedni, ahol a gyerekek 
további zenei darabokat is bemutattak. Beszélgetések során itt merült fel az igény a kísérők részéről, hogy 

szeretnék viszonozni településünk felé azt  
a kedvességet és vendégszeretetet, amit eb-
ben a pár napban ők is élvezhettek. Éppen 
ezért szeretnék, hogy a jövő évben a csemőiek 
is utazzanak el hozzájuk, a folyók vidékére,  
a csángók lakta Gyimesbükkre.  

Obrácz-Nagy Ágnes
Fotó: Obrácz-Nagy Ágnes

KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT

Dr. Perneczky János és 
dr. Perneczky Jánosné emlékére

A csemői katolikus közösség tisztelettel meg-
hívja Önt és kedves családját 

2019. december 7-én, 

szombaton 16.30-órai kezdettel 

megrendezésre kerülő hagyományos kará-

csonyváró koncertjére, amellyel 
dr. Perneczky János és dr. Perneczky Jánosné 

emléke előtt tisztelgünk.

A hangversenyt követően kerülnek átadásra 
a csemői gyermekek számára meghirdetett 
alkotópályázat díjai. A díjazott alkotásokat 

a hangverseny közönsége választja ki.

A Fidesz csemői szervezete 

– megköszönve ezúton is mindazoknak, 

akik a választásokon a párt jelöltjeit és 

listáját szavazatukkal támogatták – 

boldog karácsonyt és sikerekben 

gazdag új évet kíván településünk 

minden lakójának!

Csemő minden lakójának 
áldott karácsonyi ünnepeket 

és sikeres, boldog Újévet 
kívánok!

Dr. Kárpáti László 
„Eb óvó” állatorvosi rendelő
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CSEMŐ KÖZSÉG
 ÖNKORMÁNYZATA

 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.
 telefon: 53/392-001

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
hétfőtől csütörtökig:

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

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA:
hétfő: 9-11 óráig

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

TANYAGONDNOKSÁG:
Turcsán Isván:

+36 30 459 6443
Nagy László:

+36 70 360 7896
Szűcs Ferenc:

+36 70 360 7840

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Fogadóórák:

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

- a Zöldhalmi rendelőnél
a hónap harmadik péntekén 

10-11 óráig

Gyetkó Tibor: +36 70 492 0740

CEGLÉDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
ügyelete: +36 53 310 066

(éjjel-nappal hívható): 107

CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL
Csemői Kirendeltsége

a Csemői Polgármesteri Hivatal
épületének emeletén

ÜGYFÉL FOGADÁSI RENDJE:
 kedd: 08.00-12.00 óráig és

 13.00-15.00 óráig

CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL
OKMÁNYIRODA

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Időpont foglalás: +36 53 511 415

ÜGYFÉL FOGADÁSI RENDJE:
 hétfő: 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

A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
november 26-án tartotta munkaterv szerinti testületi ülését  
a Községháza civiltermében. 
Dr. Lakos Roland polgármester röviden tájékoztatta a képvi-
selőket az októberi ülés óta eltelt időszak eseményeiről:

ennek keretében beszámolt a Magyar Falu Program pályázaton elért ered-
ményekről. A benyújtott hat pályázat értékelése megtörtént. A csemői védő-
női szolgálat felszerelése korszerű technikai eszközökkel célú pályázatunkon 
2.285.453 Ft-ot, a csemői utak hatékony karbantartása érdekében rézsűzúzó 
beszerzésére 6.515.100 Ft-ot, a csemői köztemető belső gyalogos forgal-
mának főbb útvonalain térkő burkolat kialakítására pedig 4.975.378 Ft-ot  
nyert el az önkormányzat. További három pályázatunk (a könyvtár belső 
épületvillamossági felújítása és hangtechnikai eszközparkjának fejlesztése, 
a Csemő-Zöldhalom településrészen az Iskola-dűlő részleges - rossz álla-
potú - útburkolatának felújítása és az óvoda udvarára játékok beszerzése és 
telepítése) bár tartalmi és formai szempontból megfelelt, forráshiány miatt 
tartaléklistára került.

A második és harmadik napirend keretében elfogadta a Képviselõ-testület 
a költségvetési rendeletének módosításáról szóló elõterjesztést, illetve az ön-
kormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

A negyedik napirend során a képviselő-testület jóváhagyta a 2020. évi bel-
ső ellenőrzési tervet.

Az ötödik napirend során, első olvasatban tárgyalta a képviselő-testület  
a helyi környezet védelméről szóló rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet az 
ülést követően, véleményezés céljából megküldésre kerül a szakhatóságoknak 
és a szomszédos önkormányzatoknak. A képviselő-testület a beérkezett véle-
mények, állásfoglalások ismeretében fog döntést hozni a rendelet elfogadásáról.

A hatodik és hetedik napirend keretében döntött a képviselő-testület  
a szociális költséghely 2019. évi előirányzatának felhasználásáról, majd ennek 
megfelelően módosította a szociális rendeletet. 

A nyolcadik napirend során elfogadta a képviselő-testület a szociális célú 
tüzelőanyag támogatás felhasználásáról szóló rendelet-tervezetet.

A kilencedik napirend keretében döntött a képviselő-testület a Csemői 
Konyha Bt-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról, ami a szolgáltatás 
ellenértékének rezsiköltség részére vonatkozó emelését jelenti. A módosítás 
oka a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, melynek követ-
keztében keletkezett költségtöbbletet a vállalkozási szerződésben meghatá-
rozott szolgáltatási ellenérték már nem fedezte.

A tizedik napirend keretében a képviselő-testület 2019. december 17-én 16 
és 17.30 közötti időpontra tűzte ki a 2019. évi közmeghallgatás időpontját.

A tizenegyedik napirend során döntött a Képviselõ-testület a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett tá-
mogatási kérelmekrõl is. A 7 fő „A” típusú pályázót 10 hónapon keresztül 
5.000.- Ft/hó ösztöndíjban, illetve az 1 fő „B” típusú pályázót – amennyiben 
felvételt nyer felsõoktatási intézménybe 3 tanéven keresztül 5.000.- Ft/hó 
ösztöndíjban részesíti.

A Képviselő-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással hozta.
A Hírmondóban a lakosságot érintő önkormányzati döntések összefog-

lalását közöljük. A képviselő-testület ülései nyilvánosak – a jegyzőkönyv  
a könyvtárban megtekinthető, illetve letölthető az interneten: www.csemo.
hu/önkormányzat menüpont alatt. Munkaterv szerint a Képviselő-testü-
let következő ülését 2019. december 17-én, kedden tartja. A napirendekről  
a www.csemo.hu/aktuális híreink oldalon olvashat.

 Dr. Kovács Tímea 
jegyző
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ÜNNEPI MUNKAREND A HIVATALBAN - Tisztelt Ügyfeleink!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ünnepek alatt a Csemői Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadása és nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

2019. december 7. és 14. napján a Csemői Polgármesteri Hivatalban 
technikai okok miatt ügyfélfogadás nem lesz.

A Csemői Polgármesteri Hivatal 
2019. december 23. és 2020. január 01. között zárva tart.

Kérjük, hogy ügyeik intézését fentiek figyelembe vételével tervezzék!
A Polgármesteri Hivatal dolgozói minden csemői lakosnak 

Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet kívánnak!

KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGEI

DR. LAKOS ROLAND
polgármester
+36 70 600 3844
polgarmester@csemo.hu

BÖGÖS ISTVÁN
alpolgármester
+36 20 236 1624
csbogos@gmail.com

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ
képviselő
+36 20 934 1276
karpatidr@t-online.hu

DR. LAKATOSNÉ BAKONYI
MAGDOLNA KATALIN
képviselő
+36 20 594 3258
dr.lakatosne@gmail.com

GÁSPÁR JÁNOS 
képviselő
+36 30 419 8622
gasparjanos59@gmail.com

LABÁT FERENC 
képviselő
+36 30 905 5910
csemovizkft@gmail.com

TURCSÁN ISTVÁN 
képviselő
+36 30 459 6443

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK

2019. december 16. hétfő
15.00-16.00 óra között  
a zöldhalmi közösségi háznál

2019. december 18. szerda
15.00-16.00 között  
a 12. sz. boltnál

2019. december 19. csütörtök
15.00-16.00 között  
Hantházán a boltnál
Mindenkinek békés, boldog ünnepeket 

kívánok!  

Köszönetet mondok…
... Radics Ambrusnak, 

Radics Zoltánnak,
 Radics Róbertnek,
 Radics Lászlónak,
 Dezső Dénesnek,

Majoros Miklósnak, 
 Nagy Ferencnek

a közterületi ünnepi kivilágítás 
kiépítésében való önzetlen felaján-

lásukért és közreműködésükért. 

Dr. Lakos Roland
polgármester 

Köszönjük!  

Bencze Mártonnak, Benczéné Margitkának, Győri Fecónak, Kiszely 
Margónak, Molnár Zsoltnak, Molnár Jánosnak és Vas Tibornak és Vas 
Tibornénak, hogy a Csemői Advent kedves színfoltjának, a szabadtéri 
Betlehemnek felújításához munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak.

Dr. Lakos Roland                     

polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Csemő Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester és a jegyző 

2019. december 17-én, 16.00 és 17.30 óra között 
a Községháza dísztermében 

KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

RENDŐRSÉGI 
FOGADÓÓRÁK
Rendőrségi fogadóóra 

 a Községháza emeletén: minden 
hónap ELSŐ PÉNTEKÉN: 

10-11 óra között.
Rendőrségi fogadóóra 

Zöldhalomban: minden hónap 
HARMADIK PÉNTEKÉN: 

10-11 óra között.

Dr. Lakos Roland 
polgármester

Dr. Lakos Roland
polgármester
+36 70 600 384
polgarmester@csemo.hu
www.lakosroland.hu
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November 13-án délelőtt csemőiek  
kis csoportja (Bálint Attila, Dr. 
Szatmári Gáborné, Obrácz-Nagy 
Ágnes, Vas Tiborné valamint Né-
meth Angéla és Katona Norbert 
a Ladányi iskola 8. b osztályos ta-
nulói) Huszár Sándor nyugalma-

zott jegyző, a csemői helytörténeti 
anyag kezelője vezetésével Ladányi 
Mihály József Attila díjas költő 
végső nyughelyét keresték fel a Far-
kasréti temetőben. A sír és környé-
kének rendezését követően a költő 
Elégia című verse hangzott el, majd 
koszorúkat és mécseseket helyez-
tek a sírra a csemőiek és a Ladányi 
Mihály Általános Iskola képvisele-
tében.

Vas Tiborné
közösségi  színtérvezető

Fotó: Bálint Attila

Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

ET IDŐSEKNEK

 
A Csemői Községi Könyvtár 

és Közösségi Színtér
INFORMATIKAI 

ALAPISMERETEKET
átadó, kiscsoportos 
alkalmakat hirdet.

 
Tisztelt Könyvtárlátogató! 

A községi könyvtár  

2019. DECEMBER 19-TŐL 2020. JANUÁR 1-IG 

ZÁRVA TART. 

vezető

TÁJÉKOZTATÓ
A Hét vezér tér szélső pavilonjában Információs 
Pont kezdte meg működését, amely: 
kedden: 15-17 óráig
pénteken:  13-15 óráig 
szombaton: 10-12 óráig tart nyitva. 
Az odalátogató nem csupán informálódhat és 
prospektusokat kaphat, hanem igényes kivi-

telû csemői reklám-ajándékokat is vásárolhat. A jövőben, egy új szolgálta-
tással szeretnénk kedveskedni, amennyiben igény van rá. A könyvtár nyitva 
tartási idejében, térítés mentesen hirdetéseket vesz fel eladó ingatlanokról, 
ingóságokról vagy éppen adományként felajánlott tárgyakról. Ezeket a hir-
detéseket meghatá-rozott ideig kihelyezzük a pavilon üvegportálja mögé.

PÁLYÁZATÍRÓ 
a lakosság szolgálatában

OLÁH JÓZSEF 
projektmenedzser

INGYENES TANÁCSADÁST
 

tart a Csemőben bejegyzett 
vállalkozások, civil szervezetek, 

egyesületek, intézmények és 
magánszemélyek számára.

Bejelentkezés telefonon: 
+36 70 526 9878 

e-mailon: 
perszeusz@t-online.hu

SZÜLETÉSEK
Gábor Kinga és Magyar Tamás: 

Tamás 2019.11.11. 

Erdő u. 

Koskodar Viorica és Szentpáli 

Andrei: 

Natasa Tímea 2019. 11. 14. 

Mikebudai u. 

Fajszi Bettina és Lakos Dávid: 

Luca  2019.11.15. 

Balla d.

Brablecz Borbála és Horváth Szil-

veszter: 

Melissza 2019.11.20. 

Görbe d. 

Mikus Tünde és Szrapkó Pál: 
Maja Andrea 2019.11.20. 

Homok u. 

Minden újszülött érkezésének 
szívből örülünk!

Dobóczi Anikó védőnő

 

T É G Y  E G Y  K Ö N Y V E T !  
V É G Y  E G Y  K Ö N Y V E T ! 

A CSEMŐI KÖNYVTÁR ÉS

KÖNYVEINKBŐL

t é g y  e g y  k ö n y v e t ! 
v é g y  e g y  k ö n y v e t !

ajándékozza meg magát 
egy jó könyvvel!

a csemői könyvtár 
és közösségi színtér nyitva 
tartási idejében válogasson 
kedvére adományba kapott 

könyveinkből!

Az oktatásra január, február hóban 
kerül sor, amely 10 alkalomból áll 

(1 óra/ alkalom).

NAGYINET! - ET 
IDŐSEKNEK,

NAGYMAMÁKNAK,
 NAGYPAPÁKNAK 

A részvétel ingyenes! 
A pontos kezdési dátumok 

egyeztetés alatt.
Jelentkezni lehet: 

(06-70) 360–8034 Vasné Irén

Ladányi Mihály emlékére 
mécsesek gyúltak

TŐ

vezető

 
Tisztelt Könyvtárlátogató! 

A községi könyvtár  

2019. DECEMBER 19-TŐL 2020. JANUÁR 1-IG 

ZÁRVA TART. 
Megértését köszönöm: 

Vas Tiborné  
közösségi-színtérvezető  
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DECEMBERI HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN  
 
Októbertől az év végig, egyelőre kísérleti jelleggel új kommunális hulladékgyűjtési rendet vezetünk be a külte-
rületi területrészeken! 
DECEMBERBEN is 4 pénteken, 4 helyszínen van lehetőség kommunális hulladék leadására – KIZÁRÓ-
LAG A CSEMŐI LAKCÍMKÁRTYÁVAL rendelkezők számára!  
Kérjük helyezze zsákokba a hulladékot, figyelve arra, hogy az építési törmeléket és veszélyes anyagot nem tartal-
mazhat és hozza el az alábbi időpontokban az alábbi helyszíneken elhelyezett gyűjtőkonténerekbe : 

• DECEMBER 6., péntek 7.00-18.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 
• DECEMBER 13., péntek 7.00-18.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 
• DECEMBER 20., péntek 7.00-18.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,
• DECEMBER 27., péntek 7.00-18.00 óra között a hantházi bolt mellett.  

EGY HÁZTARTÁS, EGY GYŰJTÉSI NAPON CSAK 4 ZSÁK LEADÁSÁRA JOGOSULT INGYENESEN! 
A helyszíneken a csemői lakcímet ellenőrizni fogjuk! 
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KONTÉNEREK A GYŰJTÉSI NAP ZÁRÁSAKÉNT  
ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK – KÉSŐBB AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE  
A HULLADÉK ELHELYEZÉSE TILOS!  
Tájékoztatjuk és kérjük is a Lakosságot, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget, mert az őszi LOMTALANÍ-
TÁST nem szervezzük meg.   

ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER - 3 helyszínen
KIZÁRÓLAG AZ ÜVEGEK gyűjtését gyűjtőkonténerben oldjuk meg 
Októbertől:

• Wass Albert utcában, a Goods Market mellett,   
• a Piac utcában a bolt parkolójában, 
• a Bekötő úton, a 12 sz. boltnál lesz lehetőség az üveghulladék elhelyezésére. 

A konténereket bekerítjük, a boltok nyitvatartási rendje szerint lesz hozzáférhető a gyűjtőedény.  Nyomaté-
kosan kérünk mindenkit, hogy a konténerbe KIZÁRÓLAG tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, és csak  
a konténerbe!   
Más hulladék elhelyezése TILOS, feljelentést és bírságot von maga után!    
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKRE SZÁMÍTUNK ÉS MEGKÖSZÖNJÜK! 

                                                                                                                           Dr. Lakos Roland 
                                                                                                                                 polgármester

A református egyház hírei

Minden vasárnap délután 3 órától 
tartunk istentiszteletet a reformá-
tus templomban.

December 8-án vasárnap a fel-
nőtt istentisztelettel párhuzamo-
san, gyermek istentiszteletre is hív-
juk a gyerekeket és szüleiket.

December 15-én vasárnap, dél-
után 3 órától gyermekkarácsony 
lesz. A hittanos óvodások és iskolá-
sok énekekkel, versekkel készülnek, 
Jézus Krisztus születésének örö-
münnepére. 

A gyülekezet megajándékozza 
a gyerekeket, és szüleikkel együtt 
szeretetvendégségre várja.
• December 20-án,(pénteken) 4 

órától úrvacsorai előkésztő al-
kalmat tartunk a templomban.

• December 25-én, (szerdán) úr-
vacsorás, karácsonyi ünnepi is-
tentisztelet lesz délután 3 órától.

Egyházközségünkben már hagyo-
mány, hogy minden év októberé-
ben „Áldozati vasárnap” keretében 
gyűjtést szervezünk, egy-egy ne-
mes cél támogatására.

Ebben az évben a szíriai refor-
mátus keresztyén testvérek megse-
gítésére gyűjtöttünk.

 A tízedik éve tartó polgárháború 
iszonyatos pusztítást végzett, úgy 
az emberéletekben, mint a házak-
ban, templomokban is.

A ceglédi és csemői gyülekezeti 
tagjaink 604.000 forintot adakoz-
tak. Az adományt a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat által jut-
tatjuk el Aleppó városába. 

Alkalmainkra nagy szeretettel 
várunk mindenkit!

Áldott, békés karácsonyt és új évet 
kíván minden kedves Csemőinek a 
református gyülekezet.

Istvánfi Károly
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EREDMÉNYEK

• helyezést szerzett:

• egyéni kreatív formagyakorlat 2ütő 1lab-
da serdülő női kategóriában
Papp Andrea

• egyéni kreatív formagyakorlat 1ütő 1lab-
da gyerek3 női kategóriában
Verheugen Elowyn

• egyéni kreatív formagyakorlat 2ütő 1lab-
da gyerek3 női kategóriában
Verheugen Elowyn

• egyéni kreatív formagyakorlat 1ütő 1lab-
da serdülő fiú kategóriában
Verheugen Marco

• egyéni kreatív formagyakorlat 2ütő 1lab-
da felnőtt női kategóriában
Huszárné Szigeti Rózsa

• felnőtt csoportos formagyakorlat kate-
góriában 
a Főnix felnőtt csapata
tagjai: Borsos Tiborné, Fábri Attiláné, 
Nick Verheugen, Szigeti Ferencné, Hu-
szárné Szigeti Rózsa

• helyezést szerzett:

• egyéni kreatív formagyakorlat 2ütő 1lab-
da serdülő női kategóriában
Unghváry Veronika

• egyéni kreatív formagyakorlat 2ütő 1lab-
da gyermek 3 női kategória
Kósik Krisztina

• egyéni kreatív formagyakorlat 1ütő 1lab-
da serdülő fiú kategóriában
Dávid Patrik

• Egyéni kreatív formagyakorlat 1ütő 
1labda gyerek 2 fiú kategóriában
Dávid Miklós

• egyéni mérkőzés gyerek 2 fiúkategóriá-
ban
Dávid Miklós

• páros mérkőzés serdülő női kategóriában
Unghváry Veronika, Papp Andrea

• csoportos formagyakorlat gyerek kate-
góriában
a Főnix gyermek csapata, 
tagjai: Dávid Miklós, Dávid Patrik 
Kósik Krisztina, Papp Andrea, Ung-
hváry Veronika, Verheugen Elowyn, 
Verheugen Marco, 

• helyezést szerzett:

• egyéni kreatív formagyakorlat 1ütő 1lab-
da gyerek1 női kategóriában 
Papp Ildikó 

• egyéni mérkőzés gyerek 3 női kategóri-
ában 
Verheugen Elowyn

• páros mérkőzés serdülő fiú kategóriában
Dávid Patrik, Verheugen Marco

• helyezést szerzett

• egyéni kreatív formagyakorlat 1ütő 1lab-
da gyerek3 női kategória
Kósik Krisztina

• egyéni kreatív formagyakorlat 1ütő 1lab-
da felnőtt női kategória
Huszárné Szigeti Rózsa

A versenyzőknek köszönöm szor-
galmas munkát és a tisztes helytál-
lást. A szakosztály nevében szeret-
ném megköszönni a támogatást Dr. 
Lakos Roland polgármester úrnak, 
a felkészüléshez nyújtott segítséget 
Bögös Istvánnak a Várkonyi István 
Általános Iskola igazgatójának, Ri-
móczi Gábornak a Táncsics Mihály 
Általános Iskola igazgatójának és 
Unghváry Tibornak. Az utazáshoz 
nyújtott segítséget köszönjük Már-
ton Balázsnak, valamint a Papp és  
a Dávid szülőknek.

Huszárné Szigeti Rózsa
emelt szintű MediBall oktató

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Az idei jótékonysági bál november 16-án került megren-
dezésre. A hagyományoknak megfelelően Jándi István fel-
készítésével a bált a 7-8. osztályos, illetve volt 8. osztályos 
tanulók nyitották meg látványos keringővel. A dekorációs 
elemeket a Csemõi Nefelejcs Óvodának, Erdélyi Kriszti-
na óvodavezetőnek, a díszítést pedig Bodor Erzsikének és 
az iskolai dolgozók kreativitásának köszönhetjük. Továb-
bá Gabai Róbertnek az óriás plakátot, mellyel sikerült az 

évszakhoz igazodva egy szenzációs légkört varázsolniuk. 
A világítást, mely meghitt hangulatot teremtett a Pol-
gármesteri Hivatalnak, dr. Lakos Roland polgármester 
úrnak és annak felszerelését Radics Zoltán és csapatának 
köszönjük. A bál gördülékeny levezényléséhez szükséges 
konferanszié szerepét Palotainé Pozsár Marianna öröm-
mel vállalta és remekül lezongorázta, melyet köszönünk 
Neki. Az est a vacsorával folytatódott, finom erőlevessel, 

XVI. ORSZÁGOS MEDIBALL BAJNOKSÁG
2019. november 23. Nyíregyháza

A XVI. Országos Mediball Bajnokság ismét Nyíregyházán került megrendezésre, 2019. november 23-án. Erre a 
versenyre ezúttal 120 versenyző nevezett, ahová a Csemői Palotás Sportegyesület Főnix Mediball Szakosztálya 13 
versenyzővel érkezett. A lelkes csapat hajnalok hajnalán indult neki a hosszú és várakozással teli útnak. Amikor 
megérkeztünk a helyszínre a csapat szinte minden tagja azonnal megrohamozta a kifüggesztett tájékoztató rajt-
listát, a gyerekek izgatottan böngészték, hogy ki kivel kerül egy csoportban a kreatív páston, ki mikor kerül sorra 
és vajon milyen ellenfelekre számíthat a mérkőzések alkalmával. A Palotás SE Főnix csapata ezúttal is felülmúlva 
önmagát szerzett 6 arany-, 7 ezüst- és 3 bronzérmet.
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A Gyermekünkért Alapítvány kuratóriumának  
nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánok gyermeknek és családjának!
Lendérné Godó Márta - kuratóriumi elnök

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde dolgo-
zói nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben, eredményekben gazdag boldog új évet kívánok!

Erdélyi Krisztina - intézményvezető

BLUM HÉT  A  CSEMŐI  NE FELE JCS 
ÓVODA  ÉS  M IN I  BÖLCSŐDÉBEN

A ,,Gondolkodj Egészségesen” Programnak BLUM 
Program lett a neve. Ebben az évben a BLUM hét a 
gondoskodás témát dolgozta fel. A mi óvodánkban is 
megtartottuk ezt a kreatív, játékos és interaktív hetet. Tá-
mogató ötleteket kaptunk a tervezéshez és a megvalósí-
táshoz a szervezőktől. Az összegyűjtött tevékenységeket 
és játékokat szívesen fogadtuk és felhasználtuk. A tevé-
kenységek a tanulási területeken keresztül kapcsolódtak 
a témához, és különböző kiegészítő tevékenységeket il-

lesztettünk hozzá. A héten Zelk Zoltán: Mese az éhes 
kisegérről című meséjét hallgatták meg a gyermekek, 
amit később többféleképpen dolgoztunk fel. A csopor-
tokban jó játékokkal, tevékenységekkel teltek a napok 
(dramatizálás, drámajáték, mese jeleneteinek lerajzolása, 
mozgásutánzás, énekes játékok, zenehallgatás, kártyajá-
ték). A gondoskodásról beszélgető körökben tettünk fel 
kérdéseket a gyermekeknek (másokról való gondoskodás 
- közvetlen környezetben, másokról valós gondoskodás 
– tágabb környezetben, önmagamról való gondoskodás,  
a gyermek is tud gondoskodni másokról, mit jelent a 
gondoskodás).

A hét folyamán a szülők gyermekeikkel közösen átve-
hették az egészségzsákokat. 180 kisgyermek ölelte magá-
hoz boldogan a zsákot, amit ezúton is köszönünk Bácskai 
Mártának és csapatának! Nagyon tartalmas, élményekkel 
teli hetet tudhatunk magunk mögött.

 Lendérné Márti óvó néni

vegyes tállal, tésztasalátával, süteménnyel. A vacsora el-
készítését Lendér József és szorgos kis csapata a Csemői 
Konyha Bt, az alapanyagot fő támogatónk, Magyar Károly 
Házias Ízei csemege hentesbolt biztosította. A sült finom-
ságokhoz még hozzájárult a Csilo és Társa Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. Külön szeretném megköszönni Bögö-
thy Árpád Úrnak a nagyon magas pénzbeni támogatását, 
mellyel hozzájárult - a befolyt összegen felül - hogy meg-
valósulhat az iskola valamennyi beépített szekrényének 
felújítása, illetve cseréje.  A vacsorát követően Herendi 
Ákos szórakoztatta a vendégeket, szokásának megfelelő-
en ismét jó hangulatot teremtve. Kiemelném Bíró Gábor 
és családja által felajánlott és külön tombolaként kisorsolt 
kettő kismalacot és az est folyamán kiosztott játékos rejt-
vény sikeres megfejtői között kisorsolt - szintén általa fel-
ajánlott - két kacsát. Magyar Jánosnak az asztalokon elhe-
lyezett hűsítő ásványvíz biztosítását. A tombolasorsolás is 

nagy izgalommal telt. A Szülői Szervezet által felajánlott 
fődíj idén rendhagyó módon egy 40.000.- értékű utalvány 
a Kleopátra Ékszerüzlet és Ötvösműhelytől. A rengeteg 
felajánlásnak köszönhetően - többek között a Kleopátra 
Ékszerüzlet és Ötvösműhely által felajánlott nyaklánc, 
Palotás Pálinkaház, Pekriq Autóalkatrész Zrt, Takarékos 
bolt, Csemő benzinkút, Red Devil’s Pub és Pizzéria, Mar-
gó 2004 Kft, Detti Kozmetikája és a Veronika Szépség-
ház kuponokkal – kvázi senki nem ment haza üres kézzel. 
Természetesen köszönöm a Szülői Szervezetnek és mind-
azoknak (vállalkozásoknak, magánszemélyeknek), akik 
támogatójegy vásárlással, felajánlásaikkal (sütemény, sava-
nyúság, befőtt, pálinka, tombolatárgy), illetve jelenlétükkel 
emelték a bál színvonalát és hozzájárultak az iskolába járó 
gyermekek életének szebbé, jobbá tételéhez.

Gál János - ISzSZ elnök

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

ISKOLAKEZDÉS - Szülői vélemények -

Immáron 13 éve járnak a gyerekeim az iskolába. Első-
sorban azért, mert egyértelmű volt, hogy a falu iskolájá-
ba íratom őket. Már két lányom elballagott és most fog 
a harmadik. Mindig szerencsések voltunk a tanárainkkal, 
akik tanították őket. Türelmesen, tolerálva az apró-cseprő 
gondjaikat, tanították őket. A legkisebb lányom jövőre is itt 
kezdi az iskolát és nagyon remélem, hogy a kedvenc tanár 
néninkhez fog kerülni. A szakkörökben is megtalálhatják a 
gyerekeim önmagukat. A sakk szakkör, az elsősegély, amit 
a lányok szeretnek. A kisfiam szeret mindenben részt ven-

ni, sportok közül is bőven választhat. Focizik, kosarazott, 
ping-pongozott. Emellett a logikai szakkört is szereti.

* * *
Mi 3 gyermekes szülőként a Csemői Ladányi Mihály Ál-
talános Iskolába járatjuk gyermekeinket. Az egyik gyer-
mekünk nyolcadikos, a másik most kezdte az első osztályt, 
a legkisebb még óvodás. Szülőként mi is ebbe az iskolába 
jártunk, így nekünk nem volt kérdés, hogy majd gyerme-
keink is ide fognak járni. Az elmúlt években az iskola épü-
lete megújult, megszépült. Az udvaron van sportolási le-
hetősége a gyerekeknek a gyönyörűen felújított pályákon. 
A tanítók, tanárok is nagyon kedvesek, jól képzettek. Igyekez-
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Hagyományos idegen nyelvi verse-
nyét tartotta a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola november 22-én, amit 
212 versenyző tisztelt meg a jelen-
létével. Az idegen nyelvek mellett 
ebben a tanévben a magyar nyelv is 
szerepet kapott. 

Angol nyelvből 24 csapat indult, 
de német nyelvből is 12 csapat mérte 
össze a tudását. Jól felkészült diákok 
vettek részt a megmérettetésen. He-
lyesírási versenyt 4 korcsoportban ren-
dezett az iskola, ami egyenként három 
fordulóból állt. A tollbamondás mellett 

helyesírási teszt és egy gyakorlati fel-
adatsor is helyet kapott. Ebben a ver-
senyben 58 diák mérte össze a tudá-
sát. A versenyek iránti érdeklődés azt 
mutatta, hogy vannak olyan tanulók, 
akiknek fontos az anyanyelvük ápo-
lása és az idegen nyelvek tanulása is. 
Gratulálunk minden résztvevőnek és 
felkészítő tanáraiknak is.

A következő eredmények szület-
tek: Angol versenyen kilencedik he-
lyen végzett: Jeroen Bastiaeinsen 8.a, 
Katona Márk 8.a, Vékony Zalán.8.a,  
Katona Norbert 8.b osztályos tanulók.

Felkészítő tanár: Palotainé Pozsár 
Marianna

Német versenyen nyolcadik helyen 
végzett: Verebes Herkules 8.b, Német 
Angéla 8.b, Józsa Norbert 7.b, Gál 
Botond 7.b osztályos tanulók.

Felkészítő tanár: Táboriné Ungvári 
Éva

Anyanyelvi versenyen részt vettek, 
jól szerepeltek: Hörömpő Henrietta 
8.b,Tóth Kata 6.a, Varga Ádám 6.a, 
Tóth Balázs 5.a osztályos tanulók.

Felkészítő tanár Förhéczné Barta 
Melinda.

Dancs Levente 5.a, Führinger Zsófia 
5.a, Hantházi Vivien 6.b, Lovas Bog-
lárka Luca 8.a osztályos tanulók.

Felkészítő tanár: Monori Adrienn
 

A Foucault-inga bemutatója a Ceglédi Református Nagytemplomban

Hetedikeseinkkel megnéztük a Föld tengely körüli for-
gását bizonyító Foucault inga bemutatóját. Az inga súlya 
46 kg és hossza 30 méter. A Föld elfordulását már kb. 10 
perc múlva érzékelhettük, amikor az inga eldöntötte az 
erre a célra felállított „babák” első darabját. A döntögetés 
néhány percenként megismétlődött.

Az inga mozgása közben érdekes vetített képekkel kí-
sért előadások tartották éberen a hallgatóság figyelmét.  
A bemutató kb. egy óra volt, ez alatt az inga az összes „ba-
bát” letarolta. A bemutatóval betekinthettünk a földrajz 
és a fizika egy látványos fejezetébe és élményekkel gazda-
godva térhettünk vissza az iskolába.     Kalmár Tiborné

nek minél több mindent megtanítani a gyerekeknek, amiért 
mi nagyon hálásak vagyunk. Mi biztatjuk a szülőket, hogy 
minél többen vigyék gyermeküket ebbe az intézménybe.

* * *
Mi azért írattuk gyermekünket a Csemői Ladányi Mihály 
Általános Iskolába, mert helybeli lakosként úgy éreztük el-
várásainknak megfelelő helyen végezheti itt a tanulmányait. 

Az iskola szépen felújított, korszerű eszközökkel van el-
látva. Tetszenek az oktatási módszerek. Az egyéni képes-
ségeket figyelembe vevő iskola, ahol saját tempójukban 
tanulhatnak a gyerekek. Kiváló pedagógusok tanítanak. 
Nagyon meg vagyunk elégedve. S a legfontosabb hogy 
gyermekem szívesen jár iskolába, és szeret is ott lenni. 

Az első és második évfolyamba járó gyermekek szülei

Körzeti Asztalitenisz Diákolimpia volt  

Cegléden a  CVSE Sportcsarnokban, november 14-én. A házigazda Cegléd mellett Albertir-
sa, Csemő, Ceglédbercel, valamint Dabas általános és középiskolás diákjai mérték össze tudá-
sukat egyéniben és csapatban. Iskolánkat öt tanuló képviselte. Horvát Krisztofer 6.a,  Szabó 
Cintia 6.a, Bene Dávid 8.b, Kövesdi Vanessza 7.a, Lakatos Rikárdó 5.b osztályos tanulók. - 
Egyéni eredmények: Női: Kövesdi Vanessza 7.a Bronz érem harmadik helyezett. Férfi: Bene 
Dávid 8.b Ezüst érem második helyezett Csapatverseny: 3. helyezett Bronzérmesek: Bene 
Dávid, Horvát Krisztofer, Kövesdi Vanessza. Felkészítő edző: Gergye Zoltán.

Nyelvek seregszemléje a Kossuth iskolában 

Zenevarázslat - 2019. november 19-én került megrendezésre a Filharmónia Ifjúsági bérlet első 
előadása . A Ceglédi Tankerületi Központ támogatásával az idei tanévben 11 tanulónk vehet részt 
ezen a rendezvénysorozaton. A zene szeretete egy teljesebb élettel ajándékozza meg azokat, akik 
átélhetik ezt az élményt, és sajnos napjainkban sok gyermek nő úgy fel, hogy sosem hall komoly-
zenét. Várnagy Andrea kiemelten fontosnak tartja a gyerekek klasszikus zenével való megismerte-
tését, így született meg a Zenevarázslat mozgalom. A Filharmónia bérlet első előadásán Várnagy 
Andrea zongoraművész interaktív műsorát hallgattuk meg, amelyben a komolyzene és a költészet 
találkozását figyelhettük meg.

én került megrendezésre a Filharmónia Ifjúsági bérlet első előa

és sajnos napjainkban sok gyermek nő úgy fel, hogy sosem hall komolyzenét.

A Filharmónia bérlet első előadásán 
ngoraművész interaktív 

műsorát

Monori Adrienn
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ÖKÖLVÍVÁS
Tóth Attila +36 30 275 7573 
Bódi Béla +36 20 212 2245

Az edzések időpontja: 
Hétfő: 16:00-18:00 
Szerda 16:00-18:00 
Péntek 16:00-18:00 

A Piac épületének emeletén

Markoló géppel vízakna és 
kerti tó ásása 2 méter mélységig,

Csemő vonzáskörzetében. 

+36 70 770 6443

Keresünk kisebb telket szerszámossal,  
bekerítve előny! (Hobbikert előnyben!)

Vásárolok levágásra tyúkot, kacsát, 
gyöngyit, bármilyen galambot! 

Ár megegyezés alapján!

Telefon: +36 30 711 2144"

Cserépkályhák építését,  
átrakását, bontását vállalom. 

Kérjen ajánlatot! 

SZŰCS JUDIT
+36 20 822 5245

Email: 
judit.szucs84@gmail.com

https://www.facebook.com/judit.szucs.180

Villanybojlere mikor volt tisztítva? 

Ha 3 évnél régebben keressen!
Szaktanácsadással és felújított
 készülékek értékesítésével is 

foglalkozom.

Tel.:30/375-9483; 53/350-302

 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
szeretett halottunk, Szlezák Zoltán temetésén

 megjelentek és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

CSEMŐI PALOTÁS SE TURUL ÍJÁSZ 
SZAKOSZTÁLY

VERSENYEREDMÉNYEINK:
Kiskunfélegyházán indult a csapatunk, ahol a követ-

kező eredményekkel végeztünk:
Gyerek kategória: 
I. ifj. Kovács Tamás

II. Bíró Bence
IV. Huszár Levente 

Senior kategória:
III. Kiss György

Tiszteletre méltó kategória:
I. Gáspár János

VII. Decsi Sándor

A következő verseny Füzesgyarmaton volt, ahol a 
következő eredményekkel zártuk:

Tiszteletre méltó kategória:
II. Gáspár János

KÖSZÖNET A VIRÁG BT.-NEK A FELAJÁNLOTT 
FAMENNYISÉGETÉRT, MELYBŐL ÚJ ESZKÖZÖKET 

TUDTUNK KÉSZÍTENI!

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki 
bármilyen formában és módon hozzájárult ahhoz, hogy a 
saját szervezésű íjászpárbajunk megvalósulhatott és egy 

remek napot tölthettünk együtt!

Íjászati lehetőség továbbra is minden kedves ér-
deklődőnek vasárnaponként 

14:00-tól 16:00-ig a csemői Vadászháznál!
Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését! 

Gyakorlásra biztosítottak a feltételek (a csapat rendelkezik 
az íjászat gyakorlásához íjakkal és vesszökkel).

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Érd.: Gáspár János 0630/419-8622 elnök

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN A GÁS-

PÁR CSALÁD KFT ÉS A GÁSPÁR JÁNOS EGYÉNI 
VÁLLALKOZÁS MINDEN DOLGOZÓJA!

ELADÓ a Csemő, Dávid dűlő 11. számú la-
kóingatlan. Bekerített kerttel, őszi költözéssel. 
Érdeklődni: 16–18 óráig, Herczeg Benőnénél.
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Kedves Vásárlóim!
Decemberi játék!!!

Minden 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén esélyed lesz 

egy köntös megnyerésére!
Sorsolás 2019.12.23-án.

Minden vásárlómnak 
kellemes ünnepeket kívánok!

Legyen új létesítmény,  
felújítás, bővítés, kérjen ingye-
nes felmérést és  árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN.

VILLANYSZERELÉS: +36 30 416 1684

Vágysz egy új rucira,  
gyere be a Tündi turiba.

Idő és pénz spórolása itt 
van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri, 
pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat hor-
dani ami nem jön veled 
szembe, kérd,  
hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón  
itt megveheted.

Megtalálsz: 
Csemő, Szent István 
úton a régi turi helyén. 

Nyitva tartás: 
H-P: 8.00-16.00             
Szo: 8.00-12.00

TÜNDI TURI DR. BARTHA KLÁRA
ügyvéd
Mobil: +36 30 299 9012 
E-mail: drbarthaklara@gmail.com 
Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25. 

ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetéssel 

Keressen bizalommal, ha

• Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne 
vásárolni, eladni, ajándékozni vagy bérelni,

• Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasági 
rendeltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, aján-
dékozni illetve ezekre bérleti vagy haszonbérleti 
szerződést kötni,

• Tartási vagy gondozási szerződést kíván kötni,
• Céget akar alapítani vagy a meglévőt módosítani 

illetve megszüntetni (végelszámolás, csődeljárás), 
valamint céggel kapcsolatos általános jogi tanács-
adásra van szüksége, 

• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeret-
ne okiratba foglaltatni, 

• Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyer-
mekelhelyezési, szülői 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.

 
 

Láttál már olcsóbbat? 

LEHET. 

Láttál már szebbet? 

   
AZ LEHETETLEN! 

Normand, ezüst, colorado 

 karácsonyfák nagy választékban. 

Huszár Sándor +36 30 547 53 23 
 

Fenyőfavásár mérettől függően 

3-4000 Ft-os áron, 

gyökeresen vagy kivágva eladó.

+36 30 209 2178 

hétköznap 15 órától, 

hétvégén egész nap hívható.

ő

· Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 
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Veszélyes fák kivágása, lebontása, 
darabolása alpin technológiával is.

Fenyőfák, tujafák kivágását, 
visszavágását vállalom.

Mucsi András

FAVÁGÁS 
+36 30 340 5032 

+36 20 535 0735

FAVÁGÁS
Veszélyes fák 

gallyazása, kivágása.

+36 30 333 5086

Kosaras  autó rendelkezésre áll! 

Pánczél Mihály

a MÁRIA RÁDIÓ
adása az 

FM 88,3 MHZ 

hullámhosszon
egész nap hallgatható

KUTYAKOZMETIKA
(dog grooming)

Csemő, Petőfi Sándor u. 1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont egyeztetés:

+36 20 580 5959

ÁLLATORVOS 
(veterinary)

Dr. Kárpáti László
• betegvizsgálat

• gyógykezelés

• védőoltások

• műtétek

• chip beültetés

• kisállat-útlevél 

kiálltás

RENDELÉS
Csemő, Petőfi Sándor u. 1.

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG:
½ 8 - ½ 9 és 17-19 óra között

Szombat: ½ 9-től 10-ig

Beteghez hívás egész nap:

+36 20 934 1276

TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA 
KEGYELETI KFT.

TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

TEMETŐÜZEMELTETÉS

KÖZPONTI IRODÁNK:

2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.

HALOTTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET ÉJJEL NAPPAL

Elérhetőség
Tankó Zoltán +36 20 931 1711, +36 53 317 225

A temető fenntartásáról szóló 15/2017. (XI. 27.) számú helyi rende-
let 27. §-a a csemői temető területén belüli minden szakmai feladat 
ellátására a temető üzemeltetésére szerződött önkormányzati partnert 

jogostja fel kizárolagosan. 

Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere
a Tankó, Walter és Társa Kegyeleti Kft.

az önkormányzattal szerződött partner 

SZENNYVÍZ 
SZÁLLÍTÁS 

COMBOS BT. 

Tel: +36 53 707 050, +36 30 635 3018 

DEMAND – 2001 BT
Csemő, Bem u. 8.

• cégalapítás 
• adóbevallások elkészítése 

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

e-mail: tarczali3@invitel.hu

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.

 R
adása az

FM 88,3 
hullámhosszon

egész nap
hallgatható.

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.

 R
adása az

FM 88,3 
hullámhosszon

egész nap
hallgatható.
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PATIKA

FELNŐTT
HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK

RENDELŐK
2713 Csemő, Szt. István út 
EGÉSZSÉGHÁZ 
TEL: 392-152

2713 Csemő, Ceglédi út 
ZÖLDHALMI RENDELŐ 
TEL: 392-022

Kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy 
a TAJ kártyájukat és a közgyógyig-
zolványukat minden esetben hozzák 
magukkal!

GYERMEK 
HÁZIORVOSI 
RENDELÉS

RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út 
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-150

FOGORVOSI 
RENDELÉS

RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út 
EGÉSZSÉGHÁZ

VÉDŐNŐI 
SZOLGÁLAT

Tanácsadók:
I. körzet - Zöldhalom 
2713 Csemő, Ceglédi út 25. 
EGÉSZSÉGHÁZ 
TEL: 392-022

II. körzet - Központ 
2713 Csemő, Szt. István út 29. 
EGÉSZSÉGHÁZ 
TEL: 392-001/112 mellék

VÉDŐNŐI MOBIL: 
+36 70 360 7925

Dr. Takács Róbert rendel:
Hétfő: 12.00-16.00-ig
 Zöldhalomban 
Kedd: 8.00-12.00-ig 
 Egészségházban 
Szerda: 8.00-12.00-ig 
 Zöldhalomban 
Csütörtök: 12.00-16.00-ig 
 Egészségházban 
Péntek: 8.00-12.00-ig 
 Egészségházban, helyettesít  
 Dr. Horváth Zsófia

Dr. Horváth Zsófia rendel:
Hétfő: 08.00-10.00-ig 
 Zöldhalomban             
 12.30-16.30-ig 
 Egészségházban 
Kedd: 8.00-12.00-ig 
 Egészségházban, helyettesít 
 Dr. Takács Róbert 
Szerda: 8.00-12.00-ig 
 Egészségházban 
Csütörtök: 12.30-16.30-ig 
 Zöldhalomban 
Péntek: 8.00-12.00-ig 
 Egészségházban

Dr. Megyeri Katalin 
Mobil: +36 30 534 3717   
Központi rendelőben:          
Hétfő: 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)

Dr. Dombi Csaba
fogorvos    
Rendelő: 392-136          
Hétfő: 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

Dobóczi Anikó    

II. sz. körzet (Csemő, Hantháza)
helyettesítéssel  
I. sz. körzet (Zöldhalom, Vett út)
Önálló Várandós és Nővédelmi tanácsadás:    
I. körzet: 
hétfő: 10.00-12.00  
 Zöldhalom  
II. körzet: 
péntek: 8.00-10.00 
 Központ   
Önálló Csecsemő-, és Kisgyermek 
tanácsadás:   
I. körzet: 
szerda: 13.00-15.00 
 Zöldhalom  
II. körzet: 
csütörtök: 8.00-10.00 
 Központ

Iskolavédőnői fogadóóra: 
szerda: 13.00-15.00 
 Központ

KÖZPONTI 
ORVOSI ÜGYELET

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, 
hogy a központi felnőtt háziorvosi és 

a gyermekorvosi ügyelet 
53/311-200 

telefonszáma megszűnt! 

A telefonhívások kezelése egy központi  
hívószámon a budapesti irányító köz-

pontban történik. 

Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon)  
a gyermekorvosi ügyelet reggel 
8 órától este 20 óráig működik. 
telefonszám: +36 1 301 6969 

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9. 

A folyamatos, sürgősségi ellátás érde-
kében, ha nincs gyermekorvosi ügye-
let, akkor továbbra is a felnőtt házi-
orvosi ügyelet végzi a betegellátási 

feladatokat:

telefon: +36 1 301 6969 
telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17. 

Természetesen minden egyéb sürgős 
esetben a mentőszolgálat a 104-es hí-

vószámon továbbra is hívható!

Kérjük az ügyeletet csak indokolt 
esetben vegyék igénybe! Megérté-

süket köszönjük!

CSENGE 
GYÓGYSZERTÁR 

2713 Csemő, Szt. István út 28.          
TEL: 592-016
Nyitva tartás:
Hétfő: 9.00-17.00 
Kedd: 9.00-17.00 
Szerda: 8.00-16.00 
Csütörtök: 9.00-17.00 
Péntek: 8.00-16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Az aktuális állatorvosi 
ügyeleti beosztást  
a http://pest-megyei-
állatorvos.hu oldalon 
olvashatják!

ORVOS

ORVOS

ORVOS

VÉ
DŐNŐI SZOLGÁLAT

Csemői Hírmondó * A községi Önkormányzat ingyenes havilapja * 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 * Nyomtatás, szerkesztés: APÁTI NYOMDA, Cegléd



Csemő Község Önkormányzatának havilapja2019. december 19   XXIX. évfolyam 12. szám

Csemő, a virágos település www.csemo.huCsemő, a virágos település www.csemo.hu
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