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csemői programja

a Csemői Polgármesteri Hivatal Dísztermében

 
B
KOSSUTH és DÍJAS
színművésszel, a Szolnoki Szigligeti Színház 
igazgatójával beszélget

a Cegléd Rádió 
szerkesztő műsorvezetője.

A talk show t a művész pódium előadásának 
zenés és prózai részletei  színesítik.

Jegyek ELŐ áron 
a könyvtár nyitva tartási idejében kaphatók
január 21 én, kedden 17 óráig) a községi könyvtárban.

Az ELŐ jegyek válthatók.
Közreműködik: Obrácz Nagy Ágnes

CSEMŐI HÍRMONDÓ
XXX. évfolyam 1. szám  Csemő Község Önkormányzatának Havilapja 2020. január

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

január 22. 

vendégünk: BALÁZS PÉTER Kossuth és Jászai Mari-díjas színművész 

részletek a 3. oldalon 

Boldog Új Évet Csemő! 
Az élet bármely területére igaz, hogy nyugalom és 
biztonság nélkül elképzelhetetlen a fejlődés. Ezek 
nélkül nincs sem gazdasági, sem szellemi gyarapodás. 

Márpedig mi arra vállalkoztunk, hogy Csemőt fej-
lődési pályán tartjuk, ezért dolgoztunk az elmúlt öt 
évben is, és 2020. január 1-étől is onnan folytatjuk, 
ahol tavaly decemberben abbahagytuk.  

Mindig előre tekintünk, hiszen ez viszi előre az 
embert, a családot és a közösséget. 

Kellő önbizalommal vághatunk neki az idei évnek 
is, mi ezt az évet is lehetőségnek látjuk, hogy tervein-
ket megvalósítsuk.

Csemő Község Önkormányzata és a Csemői Pol-
gármesteri Hivatal nevében köszönöm az Önök 
segítő hozzáállását, építő jellegű kritikáikat, észre-
vételeiket, türelmüket, melyekre ebben az évben is 
számítunk! 

Kívánok mindenkinek egészségben és eredmények-
ben gazdag, boldog új évet, jólétet és boldogulást!  
Kívánom, hogy váltsák valóra álmaikat, terveiket!  

Dr. Lakos Roland 
polgármester 
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TOLNAI TÜNDE - ÚJ VÉDŐNŐ ZÖLDHALOMBAN 

Szeretném magam röviden bemutatni, mint Csemő-Zöldhalom új védőnője. 
Tolnai Tünde vagyok. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szakán 2002-ben szerez-

tem meg a diplomámat. Itt ismerkedtem meg Dobóczi Anikó védőnő hallgatóval, későbbi csemői védőnővel, akivel 
azóta is közeli barátságban vagyok. A főiskola elvégzése után közel 5 évig Cegléden dolgoztam, mint körzeti védőnő 
nagyobb részben a Cegléd-Ugyer körzetben, majd az utolsó évben iskola-védőnői feladatokat láttam el az akkori 
Mészáros Lőrinc, valamint az Ugyeri és Budai úti általános iskolákban. 

2007-ben a tanulás és a kalandvágyás szele elrepített Angliába, ahol 12 évet dolgoztam,  először, mint családokat 
látogató gondozónő, majd váltottam bentlakásos gondozói (live in carer) munkára. 2013-tól pedig a Guildfordi Me-
gyei Kórházban voltam segédápoló. A külföldön töltött éveim alatt tanultam pszichológiát a Derby Egyetemen, ahol 
2013-ban szereztem meg az egyetemi diplomámat. Ezen kívül az angliai főiskolai rendszerben tanultam reflexoló-
giát és különböző masszázs technikákat, valamint pszichológiai vonatkozású tárgyakat például érzelmi felszabadító 
technikát (EFT) és Mindfulness-t is. A kint töltött évek alatt bebarangoltam Anglia főleg déli részét, de jártam 
Skóciában és Walesben is. Az új ismeretek utáni vágyam nem múlt el, jelenleg is tanulok németül, hollandul valamint 
aromaterápiát és gyógynövénytant. Van egy 5 éves kisfiam, akivel Nyársapáton élünk. Igyekszem a leendő gondo-
zottaimat segíteni mindenben. Decembertől 3 hónapig még Anikóval együtt dolgozom, hogy a helyi körzetet és  
a munkámban történt változásokat megismerjem.

JANUÁR
Máté Zoé 2019.01.01.
Kanalas László Ezel 2019.01.02.
Fekete Sándor Zsolt 2019.01.10.
Szentirmai Dominik 2019.01.10.
Deme Rubina 2019.01.20.
Tóth János Kevin 2019. 01.21.
Balogh Hanna Emília 2019.01.26.
Törőcsik Kamilla 2019.01.27.

FEBRUÁR
Berczi Benedek 2019.02.14.
Fábián Kristóf Kende 2019.02.21.

MÁRCIUS
Gajdács Noel Tamás 2019.03.06.
Bódi Milán János 2019.03. 08.
Földi Márk 2019.03.16.
Makai Olivér Martin 2019.03.21.
Vajda Lóránt 2019.03.25.
Ivanics Bertalan 2019.03.29.

ÁPRILIS
Hörömpő Vanessza Izabella 
2019.04.23.
Bilecz Hanna Gabriella 2019.04.24.
Ribár Mátyás 2019.04.30.
Hakucsák Zsófia 2019.04.19.

MÁJUS
Dombi Ida Katalin 2019.05.03.
Ribár Lóránt Miklós 2019.05.05.
Fehérvári Dániel Zoltán 2019.05.16.
Labát Ferenc 2019.05.23.
Dér Tibor Dzsúlió 2019.05.28.
Sági Attila 2019.05.31.

JÚNIUS
Szendrei Levente 2019.06.14.
Tóth Lara Izabella 2019.06.27.
Molnár Anasztázia 2019.06.27.

JÚLIUS
Károlyi Lelle 2019.07.02.
Kókai-Nagy Petra 2019.07.05.
Keller Csenge 2019.07.11.
Tóth Boglárka 2019.07.29.
Dér Nadin Lilien 2019.07.29.
Tőzsér Noel 2019.07.31. 
Ruppert Zalán Krisztián 2019.07.31.

AUGUSZTUS
Jónás Jázmin Viktória 2019.08.04.
Kovács Fanni Ildikó 2019.08.17.
Rab Zsófia 2019.08.17.
Baliga Hanna 2019.08.29.
Rafael Gusztáv György 2019.08.30.

SZEPTEMBER
Szajkó Richárd 2019.09.02.
Gőz Natasa 2019.09.04.
Török Lélia Vanessza 2019.09.09.
Oláh Igor 2019.09.11.
Vidák Noel 2019.09.13. 
Balázs Medox Tamás 2019.09.30.

OKTÓBER
Sárik Anita 2019.10.03.
Fátyol Glória 2019.10.06.
Domán Hédi Magdolna 2019.10.31.

NOVEMBER
Magyar Tamás 2019.11.11.
Szentpáli Natasa Tímea  2019.11.14.
Lakos Luca 2019.11.15.
Szrapkó Maja Andrea 2019.11.20.
Horváth Melissza 2019.11.20.

DECEMBER
Nagy Csenge Izabella 2019.12.04.
Kiss-Dér Luca 2019.12.09.
Szabó Dávid 2019.12.11. 
Kőrösi-Nagy Zalán 2019.12.13.
Hantházi Ákos Tibor 2019.12.23.
Hantházi Olivér Máté 2019.12.23.
Talpas Valentino Ferenc 2019.12. 28.

SZÜLETÉSEK 2019



2020. január Csemő Község Önkormányzatának havilapja 3   XXX. évfolyam 1. szám

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁNAK csemői programja
2020. január 22-én 18 órától

a Csemői Polgármesteri Hivatal Dísztermében

csemői programja

a Csemői Polgármesteri Hivatal Dísztermében

 

 
B
KOSSUTH és DÍJAS
színművésszel, a Szolnoki Szigligeti Színház 
igazgatójával beszélget

a Cegléd Rádió 
szerkesztő műsorvezetője.

A talk show t a művész pódium előadásának 
zenés és prózai részletei  színesítik.

Jegyek ELŐ áron 
a könyvtár nyitva tartási idejében kaphatók
január 21 én, kedden 17 óráig) a községi könyvtárban.

Az ELŐ jegyek válthatók.
Közreműködik: Obrácz Nagy Ágnes

csemői programja

a Csemői Polgármesteri Hivatal Dísztermében

KOSSUTH és DÍJAS
színművésszel, a Szolnoki Szigligeti Színház 
igazgatójával beszélget

a Cegléd Rádió 
szerkesztő műsorvezetője.

A talk show t a művész pódium előadásának 
zenés és prózai részletei  színesítik.

Jegyek ELŐ áron 
a könyvtár nyitva tartási idejében kaphatók
január 21 én, kedden 17 óráig) a községi könyvtárban.

Az ELŐ jegyek válthatók.
Közreműködik: Obrácz Nagy Ágnes

Mesterségem… SZÍNÉSZ

BALÁZS PÉTER

KOSSUTH és JÁSZAI MARI-DÍJAS
színművésszel, a Szolnoki Szigligeti 
Színház igazgatójával  beszélget

Szatmári Gábor
 

a Cegléd Rádió 
szerkesztő-műsorvezetője.

A talk show-t a művész pódium előadásának 
zenés és prózai részletei  színesítik.

Jegyek ELŐVÉTELBEN 400 FT-os áron 

a könyvtár nyitva tartási idejében kaphatók
(január 21-én, kedden 17 óráig) a községi könyvtárban.

Az ELŐADÁS NAPJÁN 600 FT-os jegyek válthatók.
Közreműködik: Obrácz-Nagy Ágnes

MELYHEZ CSAK 
A “CSEMO FREE 
INTERNET” WIFI 

HÁLÓZATRA KELL 
KAPCSOLÓDNI 

AZ ALÁBBI 
HELYSZÍNEKEN:

1. Szt. István út, központi 

buszmegálló

2. Sportcentrum

3. zöldhalmi orvosi rendelő

4. zöldhalmi Iskola dűlő 

buszmegálló

5. Vett út, 12. bolt

Kísérleti jelleggel új WIFI 

pontok létesültek 

a Hét vezér téren 

és a Templom téren.

PRÓBÁLJA KI!
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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
A testületi ülésen történt
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 

december 17-én tartotta a munkaterv szerinti ünnepi testületi 
ülését a Községháza Dísztermében. 

Dr. Lakos Roland polgármester röviden tájékoztatta a képvi-
selőket a novemberi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.

A második napirend keretében a Képviselõ-testület döntött a „CSEMŐI 
FÉSZEK” Lakásfelújítási támogatásra benyújtott pályázatokról. A döntés 
értelmében tíz pályázó részesült, egyenként 200.000.- forint értékű vásárlási 
utalványban.  

A harmadik és negyedik napirend során a Képviselő-testület jóváhagyta  
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és elfogadta a beszámo-
lót a Társulás 2019. évi működéséről.

Az ötödik napirend keretében a Képviselő-testület elfogadta Csemő Község 
Önkormányzatának 2020. évi munkatervét.

A Képviselő-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással hozta.
A Képviselő-testület ülését követő közmeghallgatáson senki sem jelent meg.
A Hírmondóban a lakosságot érintő önkormányzati döntések összefoglalá-

sát közöljük. A képviselő-testület ülései nyilvánosak – a jegyzőkönyv a könyv-
tárban megtekinthető, illetve letölthető az interneten: www.csemo.hu/önkor-
mányzat menüpont alatt. Munkaterv szerint a Képviselő-testület következő 
ülését 2019. február 18-án, kedden tartja. A napirendekről a www.csemo.hu/
aktuális híreink oldalon olvashat.

 Dr. Kovács Tímea 
jegyző

                             

2019. december 1-én hatályba lépett Csemő új építési szabályzata

Segítünk!
Ingatlanvásárlás és építési tevékenység (új épület építése, felújítás, bővítés, 
hőtechnikai korszerűsítés, cégtábla, reklám elhelyezés stb.) tervezése előtt 
kérjük, tájékozódjon, amihez 2020. január 1-től az alábbi módokon nyújt 
segítséget az önkormányzat:

• Minden hónap harmadik csütörtökén, JANUÁRBAN 16-ÁN, délután 
14.00 – 18.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban a település főépíté-
sze fogadja az érdeklődőket.

• A foepitesz.csemo@gmail.com e-mail címre küldött, az építésüggyel ösz-
szefüggő kérdésekre e-mailen 8 napon belül válasz érkezik a főépítésztől.

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

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan pontos címét (utca/
dűlő, házszám, helyrajzi szám) és a tervezett építési tevékenységet. A kon-
zultáció során a főépítész ismerteti az építési tevékenységgel érintett ingat-
lannal kapcsolatos településképi követelményeket és a helyi építési szabály-
zat előírásait. A konzultációról írásos emlékeztető készül.

A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyeknek INGYENES!  

Figyelem!
A hatályos településképi rendelet 37. §-a szerint kötelező szakmai konzul-
tációt kérni lakóház építés és bővítés esetén!
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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

2020. január 15. szerda
15.00-16.00 óra között  
Zöldhalmi közösségi háznál

2020. január 22. szerda
15.00-16.00 között  
A 12. sz. boltnál

2020. január 29. szerda
15.00-16.00 között  
Hantházán a boltnál

DR. LAKOS ROLAND
polgármester
+36 70 600 384
polgarmester@csemo.hu
www.lakosroland.hu

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A zöldhalmi közösségi ház igénybevételének lehetőségéről 

Bizakodva vezettük be még az el-
múlt ciklus elején azt a gyakorla-
tot, hogy a csemői lakosság részé-
re – térítésmentesen – engedtük  
a zöldhalmi közösségi ház haszná-
latát. Tavaly nyárig kisebb problé-
mák mellett ugyan, de működött ez  
a rendszer. 

Az igénybe vevők köszönték szépen a lehetőséget, és vigyáztak az épü-
letre, a berendezésre. 2019-ben felújítottuk az épületet és a friss festéssel 
mintha valami rossz szellem is beköltözött volna a házba… Természetesen 
nem szellem volt, aki ellopta a lábtörlőt, eltörte a függönykarnist, nyitva 
„felejtette” a bejárati ajtót, kocsikkal beállt a játszótér gumiburkolatára – 
hanem felelőtlen, nem törődőm használó!  

Kiindulva a tavaly év végi negatív tapasztalatokból, de támogatva azt  
a lakossági igényt, aki tud és akar vigyázni az ingyen kapott önkormányzati 
tulajdonra - az idei évtől az alábbi használati rendet vezetjük be: 
• Az épületet hétvégén csak egy napon lehet igénybe venni, ez lehet  

a pénteki, a szombati és a vasárnapi nap is, de egy hétvégén csak egy nap! 
(A foglalásban a megelőzés elve működik továbbra is.) 

• Hétköznapi használat 21.00 óráig lehetséges.   
• Élőzene/gépzene is csak 22.00 óráig szólhat, legyünk tekintettel a kör-

nyezetben élőkre!
• Maga után minden használó kitakarít, elpakol, a szemetét elviszi. Nem 

hagyja ott, ami az övé, és nem viszi el, ami nem az övé!   
• A ház kulcsának átvételekor 10.000.-Ft kauciót letétbe tesz, ami hiány-

talan és hibátlan visszavételkor visszafizetésre kerül!   

Fokozottan kérek mindenkit, hogy akkor és csak akkor érdeklődjön és 
foglaljon, ha a fenti feltételeket elfogadja! 

Időpont foglalás személyesen a Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodá-
jában Nagy Erikánál, érdeklődés a (06-53) 392-001 –es telefonszámon  
a 114-es melléket kérve. 

Köszönöm a megértést és az együttműködést!
Dr. Lakos Roland polgármester 

 

Köszönettel tartozunk…
…Hornyák Balázsnak (Balázs Kert), aki közel 30 négyzetméter  

gyepszőnyeget ajánlott fel az önkormányzatnak. 
A gyepet az óvoda udvarára és a kulturális kiállítóhelyre telepítettük. 

Köszönjük!  

Hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban.
Lapzárta minden hónap 1 napján. 

Mindig friss információk:
www.csemo. hu 

https://www.facebook.com/csemo.hu/
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BÁCSVÍZ KÖZLEMÉNY
TISZTELT ÜGYFELÜNK! Bizonyára Ön is tisztában van vele, hogy a csatornahálózatok a lakosság kényelmé-
nek szolgálata mellett a szennyvíz biztonságos elvezetését, a környezet szennyezéstől való megóvását is szolgálják. 
Magunk is az ivóvízkincs és természeti környezetünk védelme érdekében üzemeltetjük nap, mint nap nagy szak-
mai odafigyeléssel és különös gondossággal a csatornahálózatokat és a szennyvíztisztító létesítményeket.

Kérjük, hogy Ön is segítse munkánkat a tájékoztatónkban leírtak szerint!
A településeken általában elkülönített szennyvíz- és csapadékcsatorna-hálózat üzemel. Éppen ezért a szenny-

vízcsatornába nem szabad sem esővizet, sem talajvizet vezetni. 
Ellenkező esetben heves záporok idején előfordulhat, hogy a csővezeték túlterhelt lesz, az esővízzel kevert 

szenny víz pedig elönti az utcákat és az ingatlanokat. Ez – a környezet károsításán túl – növeli a fertőzésveszély 
kockázatát is.

A csapadékcsatorna-hálózat feladata az esővíz összegyűjtése és megfelelő elvezetése. Ennek hatékonyságát je-
lentősen befolyásolja a víznyelő aknák és a csővezetékek tisztasága, állapota.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a lakókörnyezetében található víznyelők rácsai mindig akadálymentesek legyenek, az 
aknába ne kerülhessen falevél vagy más hulladék, ami a csatorna dugulását okozhatja!

A szennyvízcsatorna nem hulladékgyűjtő!

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, azzal már nincs gondunk, elvitte a víz és a töb-
bit a csatornások megoldják… Sajnos a helyzet nem ilyen egyszerű! Éppen környezetvédelmi megfontolásból,  
a szenny víztisztítást elsősorban mikroorganizmusok segítségével végezzük tisztító telepeinken, ám ezek a szerve-
zetek igen sérülékenyek, a szennyvízbe juttatott mérgező anyagoktól könnyen elpusztulnak, ami a tisztító techno-
lógiát károsítja, rontja a tisztítás hatékonyságát, és veszélyezteti az élővizekbe érkező tisztított szennyvíz minőségét.

Ezt mind a csatornában hozta a víz!

Kérjük, Ön is ügyeljen arra, hogy környezetében a szennyvízcsatornába  
csak a MOSÁS, MOSOGATÁS, TISZTÁLKODÁS, TAKARÍTÁS ÉS  
A WC-HASZNÁLAT során keletkező SZENNYVÍZ KERÜLJÖN!

MINDANNYIUNK ÉRDEKÉBEN TILOS A CSATORNÁBA JUTTATNI:

• Benzint, olajat és más robbanásveszélyes folyadékot
• Földet, építési anyagot, törmeléket
• Papírtörölközőt, pelenkát, tampont, vattát, fültisztító pálcikát
• Festéket és más vegyi anyagokat
• konyhai maradékot, használt sütőzsiradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt, állati hígtrágyát
• Harisnyát, ruhát, felmosórongyot

Jó tudni!

A darabos tárgyaktól, a konyhai hulladékőrlő-berendezésből esetleg bejutó ételmaradékoktól eldugulhat  
a szennyvízcsatorna, és meghibásodhat a szennyvízátemelő szivattyúja. A csővezetékben kialakuló lerakódások csak 
jelentős többletköltségek árán távolíthatók el, emellett kellemetlen szaghatással és esetleges kiöntéssel is járhatnak.

Amennyiben Önnek PINCÉS INGATLANA van, arra is felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha az épület csa-
tornára rákötött helyiségének padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, esetleges 
duguláskor, mikor a csatorna megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni kell a terepszint alatti helyiségek csatornára 
kötését, vagy ha ez nem lehetséges, HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐT kell beépíteni.

Köszönjük, hogy együttműködésével 
ÖN is segíti munkánkat!
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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-

telű 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 meghatározott ideig kihelyezzük a pavilon üvegportálja mögé.

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

Lakossági klímák szerelése, teljes ügyintézése, 
karbantartása, víz-, fűtésszerelés.

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
FEBRUÁRBAN is 4 pénteken, 4 helyszínen van lehetőség kommunális hulladék leadására – KIZÁRÓLAG 
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 : 
• FEBRUÁR 7., péntek 7.00-18.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 
• FEBRUÁR 14., péntek 7.00-18.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 
• FEBRUÁR 21., péntek 7.00-18.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,
• FEBRUÁR 28., 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 ELSZÁL-
LÍTÁSRA KERÜLNEK – KÉSŐBB AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE A HULLADÉK 
ELHELYEZÉSE TILOS!  
Tájékoztatjuk és kérjük is a Lakosságot, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget, mert LOMTALANÍTÁST nem 
szervezünk.   

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.  Nyomatékosan ké-
rünk 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 

Villanybojlere mikor volt tisztítva? 

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

foglalkozom.

Tel.:+36 30 375 9483; +36 53 350 302

STRÁZSI TIBOR 
2713 Csemő, Fakan dűlő 2.
Telefon: +36 20 442 6361 

strazsitibor1973@gmail.com
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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 Csemői 
Hírmondóban 
Közvetlen tájékoztatók e-mailben, személyesen a re-
gisztrált érdeklődőknek a pályázati felhívásokról 

Pályázati tanácsadás, előkészítés / felkészítés la-
kossági pályázók részére 

Tanácsadás az alkalmassági - jogosultsági feltételek telje-
sítéséhez (jogosultság, tulajdonviszonyok, saját forrás, stb.) 
Szakterületi tervezők megkeresése, ajánlása 
Energetikai tanúsítók, auditorok megkeresése, ajánlása 
Kivitelezők / szolgáltatók ajánlása, ajánlatkérések lebo-
nyolítása. 
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CSEMŐI HÍRMONDÓ                                                                                                            

                                                                                                           Köszöntő  

Tisztelettel köszöntöm 
a Kedves Olvasót 
Csemő megválasztott 
polgármestereként!  
Köszönetemet 
szeretném kifejezni 
azoknak a 
választópolgároknak, 

akik szavazatukkal véleményt nyilvánítottak. 
Külön köszönöm azokat a szavazatokat, 
melyek polgármesterré választásomat 
támogatták. Az előttünk álló nehéz, de szép 
feladatok elvégzése nem képzelhető el az 
Önök véleménye, támogatása, türelme és 
kitartása nélkül. A következő öt év munkában
és kihívásokban gazdag jövőt jósol, de mi 
felkészültünk ezen feladatok megoldására.  
Tisztelettel és baráti üdvözlettel: 

Dr. Lakos Roland 
polgármester 

                                                                                                         
                                                                                                         Megalakult a 

                                                                                                            Képviselő-testület! 

2014.  október  20-án  a  megválasztott

képviselők  és  a  polgármester  átvette  a

megbízóleveleket és letették az esküt,  ezzel

hivatalosan  is  megalakult  Csemő  Község

Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a

2014.  és  2019.  év  közötti  önkormányzati

ciklusra. 

A választási eredményekről és az alakuló ülés

történéseiről részletesen a 2. oldalon olvashat.

Sütivásár

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját

2014. december 7 – én vasárnap 
14.00 órától a Csemői Nefelejcs Óvodában tartandó

X. SÜTEMÉNY VÁSÁRRA!
Ha felajánlásaikkal segíteni szeretnék a rendezvény 

sikerét, kérjük Önöket, hogy a süteményeket, tortákat  
2014. december 7 – én 09.00 – 12.00 óra 

között jutassák el óvodánkba!  
Bízunk benne, hogy elfogadják meghívásunkat, és 

jelenlétükkel megtisztelik jótékonysági  
rendezvényünket!

Lendérné Godó Márta
Gyermekünkért Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke
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Csemõ
VIRÁGÜNNEPE,

FALUNAP

2017. június 30. (péntek),
2017. július 1. (szombat)

részletek a 10. oldalon

CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL

A rendezvény fõvédnöke: Dr. Fazekas Sándor, földmûvelésügyi miniszter
védnökei: Kis Miklós Zsolt, agár-vidékfejlesztésért felelõs államtitkár

Földi László, országgyûlési képviselõ
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CSEMŐI HÍRMONDÓ
XXIX. évfolyam 11. szám  Csemő Község Önkormányzatának Havilapja 2019. november

MÉZES DÓRA - újra fodrász MAGYAR BAJNOK 
A Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület által megrendezett 

61. magyar bajnokságon a tavaly szerzett bajnoki címét sikerült megvédenie! 

Eredményei: 
- Férfi felnőtt összetett kategóriában I. helyezés.

- Klasszikus frizura szárítás kategóriában I. helyezés.
- Modern klasszikus frizura (borbélycsata) kategóriában II. helyezés.

- Szalon vágás kategóriában III. helyezés.

GRATULÁLUNK! Jövőre irány Párizs, a VILÁGBAJNOKSÁG! 

CSEMŐ VÁLASZTOTT 
A 2019. október 13-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és a polgármester 

választás adata. A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 561  fő. 
A szavazáson megjelent 1083 fő (30,41 %).

 
A három szavazókör szavazóköri eredményeinek összesítése után a Helyi Választási  

Bizottság 19/2019. sz. határozatával megállapította, hogy Csemő község  
polgármesterévé 1039 szavazattal Dr. Lakos Roland független jelöltet választották.

 

A választási bizottság 20/2019. sz. határozatával megál-
lapította, hogy Csemő községben a 12 induló képvise-
lő-jelöltből a 6 főből álló képviselő-testület tagjává
673 szavazattal Gáspár Jánost,
651 szavazattal Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalint,
629 szavazattal Turcsán István Józsefet,
498 szavazattal Dr. Kárpáti László Károlyt,
494 szavazattal Labát Ferencet és
490 szavazattal Bögös István választották meg.
 
Molnár János Istvánné  422 szavazatot,
Nagy Ambrus 326 szavazatot,
Soós László János 288 szavazatot,
Horti Ágnes  257 szavazatot,
Dr. Leitner József 228 szavazatot,
Knyul Hajnalka Ágnes 110 szavazatot kapott.

A helyi választás szabályszerűen lezajlott, annak eredményét senki sem támadta meg jogorvoslati határidőn belül, 
így az eredmény JOGERŐS!  
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PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK – 2020.01.02.

NYITOTT, CSEMŐIEK ÁLTAL IS PÁLYÁZHATÓ 
FELHÍVÁSOK
• Tanyák háztartási léptékű villamos energia és ví-

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

• VP3-4.2.1-4.2.2-19 Élelmiszeripari és borászati 
vállalkozások beruházásainak támogatása REL fej-
lesztésére

• Társasházak, lakásszövetkezetek épületenergetikai 
beruházásai

KÖZELJÖVŐBEN VÁRHATÓ PÁLYÁZATI FELHÍ-
VÁSOK:
• Munkavállalók egészségügyi szűrésének támogatása
• Fiatal gazda pályázat
• 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

• KKV START Innovációs pályázat
• Magyar Falu program újabb felhívásai

JELENLEG NEM PÁLYÁZHATÓ LAKOSSÁGI 
PROGRAMOK:
• Otthon Melege Program – Konvektor csere alprog-

ram 
• Otthon Melege Program ‒ Homlokzati Nyílászáró-

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

záncsere) alprogram
• Otthon Melege Program ‒ Háztartási nagygépek 

energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram,
• 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

Pályázat lebonyolítási forgatókönyvek előzetes egyezte-
tése (tevékenységek, ütemezés, finanszírozás, kockázat 
elemzés és kezelés) 

Pályázati tanácsadás, előkészítés / felkészítés 
vállalkozók/vállalkozások részére

A vállalkozás előzetes minősítése pályázat-alkalmassá-
gi 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 lebo-
nyolítása 

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 
 (tevékenységek, ütemezés, finanszírozás, kockázat 
elemzés 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, benyúj-
tása 
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.
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semmiből VALAMIT
kézműves foglalkozások

a Csemői Községi Könyvtárban

Január 18-án - szombaton
10-11.30 óráig

Január 31-én - pénteken
16-18 óráig

Február 1-én - szombaton
10-11.30 óráig

Egy kis igaz történelem 2020-ban
„Adjátok vissza a hegyeimet” Wass Albert.

Marosszék, a székelyföld Erdély szívébe nyúló, 
észak-nyugati területe, ahol a mintegy 150 kisebb-na-
gyobb település mellett a régió legnagyobb városát, 
egykori vezető települését, Vásárhelyt találjuk, s amely 
fekvésének, valamint domborzatának köszönhetően  
a többi székhez képest valamivel enyhébb éghajlattal 
rendelkezik.

A XI. századig kun és besenyő támadások visszaverése 
után – lásd az 1068-as Dobóka vármegyei kérlési csatát 
a Cserhalom dombján – a katonailag szervezett szé-
kelység letelepedése Dél-Erdélyben, majd a mai szál-
lásterületeken szorosan összefüggött a határvédelem 
átszervezésével, megerősítésével.

A telekdi székelyek Erdélybe telepedése (ebbe a cso-
portba tartoznak a későbbi udvaszékiek, marosszéliek 
és egyes vélemények szerint a csikszékiek is), ahogy a 
keleti határvédelem megszervezése is a Bihari Dukátus 
élén álló László herceg, későbbi Szent László király ne-
véhez köthető.

Talán ezzel magyarázható a Székelyföldön mindmáig 
élő Szent László- kultuszt, amely a tiszteletére szentelt 

templomokban, az őt ábrázoló falfestményekben, a né-
pajkán róla keringő legendákban és a lovagkirály nép-
szerűségében érhető tetten.

A dél-erdélyi térségből – Maros és Udvarhelyszék be-
népesítése, a szabad székelység ide történő letelepedése 
a XII. század folyamán történt.

Ezután alakult ki a Székelyföld későbbi önálló köz-
igazgatási szervezete, s ezen belül a székely székek.

Marosszék első okleveles említése 1391-ből maradt 
fenn, de, amint az egyes településekre vonatkozó írá-
sos és egyéb adatok bizonyítják, a szék kialakulása jóval 
korábban, a XII. század folyamán, de legkésőbb a XIII. 
században ment végbe. A székelyek a vármegyék lakos-
ságával ellentétben szabadok voltak és adómentességet 
élveztek, kiváltságaikat viszont a központi hatalom ka-
tonai szolgálataik fejében szavatolta.

A székely társadalom fokozatosan 3 rendre tagoló-
dott: főemberekre (primores), lófőkre vagy lovasokra és 
közrendűekre vagy gyalogosokra.

Bizony ez így igaz!
Dr. Dombi Csaba, 

egy székely, örmény keverék fogszakorvos
2019. XII. 12.

Felhívás sertéstartás bejelentésére
Tisztelt csemői sertéstartók!

Az afrikai sertéspestis Pest megyei megállapításával 
összefüggésben az országos főállatorvos községünk 
teljes közigazgatási területét „Magas Kockázatú Terü-
letté” nyilvánította.

Az országos főállatorvos 2/2019. sz. határozata sze-
rint a magas kockázatú területen a házisertés-állomá-
nyokat fel kell mérni.

A felmérés célja a sertésállományok nyilvántartásba 
vétele, a sertéstartók felkészítése a védekezésre.

Felhívom a sertéstartással foglalkozókat, hogy 2020. 
január 10-ig a felmérés és nyilvántartásba vétel érde-
kében jelentkezzenek Dr. Kárpáti László állatorvosnál 
(+36209341276).

Aki elmulasztja a bejelentkezést és ezzel a nyilván-
tartásba vételt, kizárja magát az állami kártalanításból.
Csemő, 2019. december 13.

Dr. Kovács Tímea
jegyző

Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

ET IDŐSEKNEK

 
A Csemői Községi Könyvtár 

és Közösségi Színtér
INFORMATIKAI 

ALAPISMERETEKET
átadó, kiscsoportos 
alkalmakat hirdet.

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

Tisz telt Köny v tárlátogatók!
2020-ban is folyamatosan bővülő könyvtári állománnyal, számos új könyvvel, újsággal, folyóirattal várom Önö-
ket. Ne felejtsék, amennyiben a hónap többi napján elfoglaltságuk miatt nem tudnak betérni a könyvtárba, ebben 
az évben is a hónap utolsó péntekén 21 óráig tartok nyitva.Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánok régi és új 
olvasóimnak! Vas Tiborné közösségi színtérvezető

A részvétel 
ingyenes.
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CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Ásvány és hüllő kiállítás 

2019. 11. 19-20-án Ásvány és hüllő kiállítás címmel Nagy Lajos előadását tekinthették meg 
a tanulók az iskola aulájában. Bemutatójából bepillantást nyerhettünk a hüllők világába és 
a geológia alapjaiba. Ezen belül szó volt a kőzetek kialakulásuk szerinti csoportosításáról 
(vulkanikus, üledékes, átalakult), a bemutatott hüllők élőhelyéről és életmódjáról.

Ezek a témák mind kapcsolódnak a diákok tanulmányaihoz, hisz alsó tagozaton környe-
zetismeret órán, felsőben pedig természetismeret és földrajz órán tanulmányozzuk e kér-
désköröket. A gyerekek, legyen az fiatalabb vagy idősebb, mindig élvezik ezt a 20-25 perces 
bemutatót, mivel az előadó naprakész volt és szívesen válaszolt minden felmerülő kérdésre.

Arató Zsófia pedagógus

Csengőszó

Iskolánkban decemberben kezdődött el a „Csengőszó” programsorozat. Decem-
ber 6-án a leendő első osztályosok az 5. évfolyamosok Mikulás műsorát nézhet-
ték meg. A következő találkozásra december 19-én délután került sor. Ünnep-
váró foglalkozásunkkal felidéztük a legfontosabb karácsonyi hagyományokat. 
Fenyőfát díszítettünk, ajándék dobozokat kerestünk, karácsonyi díszt készítet-
tünk. Közel egy órás programunk nagyon jól sikerült, ahol a gyerekek nagyon 

ügyesen és aktívan dolgoztak. A foglalkozás végén a szülőket felkértük, hogy gyerekeikkel együtt készítsenek 
díszeket a fenyőfára, majd az aulában lévő ‒ iskolások által készített ‒ stilizált karácsonyfákat nézhették meg. 

Szeretettel várjuk a leendő elsőseinket a következő meghirdetett foglalkozásokra is!
Ráczné Székely Rózsa alsó tagozatos munkaközösség vezető

Jégre tettük magunkat - december 13-án a ceglédi jégpályán. Nagyokat és 
sokszor estünk, de nem tört se kezünk, se lábunk! Jókat nevettünk magunkon, de 
főleg egymáson! A korizást közös forró csokizással zártuk le.

Köszönjük a lehetőséget Linda néninek, Noémi néninek, Balázs bácsinak  
a „Szállítónknak”!

Jövőre is megyünk! 3.a diákjai

Az Élménysuli keretein belül lehetőségünk van délutánonként különféle alprogramo-
kon részt venni. Mi, a 3. 4. évfolyamra járó tanulók többek között Művészetalapú alprog-
ramon veszünk részt. A foglalkozásokat Vas Tiborné, Sziszi néni tartja a Csemői Községi 
Könyvtárban. A könyvtár számunkra egy kincs, Sziszi néni a világ egyik legjobb embere. 
Nagyon kedves, jószívű, szép szavakat használ. Hétről-hétre, színesebbnél színesebb té-
mákkal, vetélkedőkkel, kézműves feladatokkal vár minket.  Pillanatok alatt eltelik a 45 
perces foglalkozás, ami után élményekben gazdagon távozunk a könyvtárból.

 3. és 4. évfolyamos tanulók

Középiskolai nyílt napok
Iskolánk 8. osztályos tanulói az idei évben is részt vettek 
a középiskolák által szervezett nyílt napokon. A tanulók 
többsége ceglédi intézményekbe látogatott el, de voltak 
gyerekek, akik szülői kisérettel Kecskemétre, Szegedre, 
Gyöngyösre és Csongrádra is elutaztak. A diákoknak 
mindig nehéz eldönteni, hogy félév után hová jelent-

kezzenek továbbtanulni. A nyílt napok látogatásával  
a gyerekek betekintést nyerhetnek a középfokú iskolák 
életébe, megismerkedhetnek és kipróbálhatnak külön-
böző szakmákat, valamint hasznos információkat sze-
rezhetnek az egyes intézmények egyéni felvételi eljárási 
rendjéről.

Monori Adrienn osztályfőnök
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„A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak,  
s ne csak így decemberben…”

Az adventben a zene is főszereplő. A Ceglédi Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulói ismét ünnepi 
koncerttel örvendeztettek meg bennünket, szívet-lelket 
melengető műsorukkal emelték az ünnepre készülők 
hangulatát. Az iskolai adventet – és egyben a naptári 
évet – lezáró utolsó közös esemény a karácsonyi ünnep-
ség volt. A fenyőfát Mucsányiné Horváth Mónika aján-
lotta fel, melyet díszeinkkel varázsoltunk gyönyörűvé, 
s alákerülhettek az ajándékok, melyeknek vásárlását az 
Iskolai Szülői Szervezet és a Csemő Iskoláért Alapít-
vány tette lehetővé. 

Az idén hagyományos stílusú Betlehemes játékkal 
készültek a 6.a osztály tanulói, - mellyel a Zöldkapuk, 
Székelykapuk pályázaton is indultak. Felkészítő tanár: 
Förhéczné Bartha Melinda. A műsorszámot színesítet-
te a Csemői Gyöngyvirág Népdalkör, valamint Csipkó 
Magdolna és Medgyes Janka hangszerekkel. A szerep-
lők jelmezeihez Vas Tibornétól és Olgyayné Elter Zsu-
zsannától kaptunk sok segítséget.

Az ünnepséget az ajándékok átadása zárta, majd min-
denki számára megkezdődhetett a várva várt téli szünidő.

Förhéczné Bartha Melinda tanárnő
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag új esztendőt kívánok 
a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola tantestülete 

és diákjai nevében 
Arató Istvánné 

intézményvezető 

Mikulás műsor

2019. 12. 06-án második órában szokásokhoz híven egy mikulás műsorral kedvesked-
tek a felső tagozatosok az alsó tagozatos diákoknak. Iskolánk legkisebbjei betekintést 
nyerhettek a Mikulás otthonába, ruhás szekrényébe, az ajándékozás előkészületeibe. 
A műsor szereplői az 5. b osztály tanulói, akik fáradtságot nem ismerve készültek  
a műsorra Monori Adrienn tanárnő és az osztályfőnök segítségével. A hangulatot  
a Művészet alapú alprogram-énekkarosai is fokozták télapó dalok előadásával.

Nem csak délelőtt az alsósoknak, hanem délután 16:00-tól a jövőre iskolába készülő ovisoknak is bemutatták az
 előadást a Csengőszó program keretében.  Arató Zsófia osztályfőnök

Édes Csemő Sakkfesztivál

November 23-án az iskola tornaterme megtelt sakkozókkal, kísérőikkel és szü-
leikkel. 104 versenyző indult, ami eddigi rekord mennyiségnek számít. A nap 
során hat mérkőzést vívtak a kis gladiátorok. A nagyszerű hangulatot a sok fel-
ajánlott sütemény garantálta, a nap végén pedig az éremeső, és a sok kupa díjazás.

Az iskolák versenyében a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola az előkelő 
2. helyezést érte el. Az iskola legjobbja, pedig Kormos Ákos 5. a osztályos tanuló 
lett, aki szép kupával térhetett haza.

Károlyi József sakk edző
Verseny résztvevői: Bastiaensen Jeroen Bart, Vincze József Valentin, Katona Béla, Gyura Norbert, Szanda Dá-

vid, Kozák Ramón, Végh Péter, Lengyel István, Lengyel Milán, Petrovics Melitta, Dancs Levente, Határ Cintia, 
Cseh Róbert, Mótyán Petra, Szanda Dominik, Márton Balázs, Virág Miranda, Petrovics Zsombor, Rajs Evelin, 
Sallai Jázmin, Gazda Szilvia, Kis Lili, Hujber István, Hujber László Tivadar

Sok évvel ezelőtt jómagam is a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola tanulója voltam. Most a gyermekeim 
járnak ebbe az iskolába. Az iskola választásnál nem csak a közelsége döntő szempont, hanem az, hogy a gyermek 
és a szülő egyaránt úgy gondolja, jó ide járni. A diákoknak a tanórák alatt lehetőségük van az önálló munka mellett 
csoportban is együtt dolgozni és egymás munkáit értékelni. Ez azért jó, mert erősíti az összetartást és a csapatmun-
ka fontosságát. A mindennapi mozgásos tevékenység részeként ping-pongozni, úszni tanulnak.

Tanítás után számos alprogrami foglalkozáson vehetnek részt, amit a saját érdeklődési körüknek megfelelően 
választhatnak ki. De szívesen vesznek részt önként választható megmérettetéseken, szavaló versenyen, sakkverse-
nyen, helyesírási és nyelvi versenyeken. Nagy élvezettel vettek részt a tökfaragó versenyen is a „Tök jó hét” keretein 
belül. Az év végén pedig lehetőségük van a Ladányi Gálán bemutatni tehetségüket. 
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KARÁCSONY I  ANGYALOK

Megint gyorsan eltelt 1 év, ismét Karácsony van – mon-
dogattuk. 

Változik a világ, vele az emberek is, semmi sem a régi. 
És ez így van rendjén!

De a hagyományokat, népszokásokat nem szabad 
elhagyni! Kellenek az érzések, érzelmek, kell egy kis 
szusszanás, néhány jó gondolat, egymásra figyelés! Ezt 
szeretnénk átadni óvodásainknak, ezért tartjuk fon-
tosnak a karácsonyi készülődést óvodánkban. A Kará-
csony családi ünnep, de az oviban olyan sok időt töltünk 
együtt, hogy valójában mi is egy „nagy család” vagyunk, 
tehát szükség van a közös ünneplésre. 

Az adventi időszak az óvodában egy békés, nyugodt 
időszak, ráhangolódás a Karácsonyra.

Ez az időszak az Adventi vásárral kezdődött. 2 hétig 
csodálhattuk, és megvásárolhattuk az aulában a krea-
tív, ügyes kezű szülők, óvodai dolgozók által készített 
karácsonyfa, és asztali díszeket, kopogtatókat és egyéb 
ajándéktárgyakat. 

Az adventi időszakban a koszorún a három gyertyát 
mindenki a saját csoportjában gyújtotta meg.

December 06-án izgatott gyermekek közé megérke-
zett a várva várt Mikulás. A Polgármesteri Hivatal dísz-
termében megnéztünk egy kedves meseelőadást, utána 
a Mikulás minden csoportba bement, és szétosztotta  
a gyerekeknek a csomagokat. 

December 13-án Lucázó ovisaink énekelve végigjár-
ták a csoportokat, búzát vittek, és jókívánságokkal hal-
mozták el a gyerekeket, és a felnőtteket.

Az aulában kettő óvónő irányításával madárkalácsot ké-
szítettek a nagyobb gyermekek az erdei állatoknak, majd 
másnap elvittük a Vadászházhoz, ahol felaggatták arra  
a fenyőfára, amit a gyerekekkel ültettünk el nemrégen.  
A fa alá helyezték azokat az eleségeket is, amit a szülőktől 
kaptunk, majd közösen énekeltünk a fa körül. 

A karácsonyi koncert sem maradhatott el, a Ceglédi Ze-
neiskola növendékei karácsonyi dalokat játszottak. Kelle-
mes élményben volt részünk, a sokféle hangszert a gyere-
kek nagy érdeklődéssel figyelték, hallgatták. 

A programok között a csoportokban a gyermekek ké-
szítették szüleiknek az ajándékokat, mézeskalács illata 
terjengett a levegőben, zene, énekszó hangja szűrődött ki  
a csoportokból. És elérkezett december 19-e, a karácsonyi 
ünnepség napja. A gyerekek ünneplő ruhában, csinosan 
érkeztek óvodába. Csendesen, izgatottan játszottak. Végre 
9 órakor megszólalt a csengő, és a „Szálljatok le, szállja-
tok le karácsonyi angyalok” c. dal. Szinte varázsszóra va-
lami furcsa érzés kerített hatalmába mindenkit, és a vo-
nuló gyerekek látványa nagyon megható volt. A gyönyörű 
karácsonyfánk köré gyülekeztünk, ahol meggyújtottuk  
a 4. gyertyát. Versek, közös éneklés, és néhány kedves gon-
dolat után minden óvodás és bölcsődés visszament a saját 
csoportjába, ahol várták őket a szebbnél szebb ajándékok! 
A gyermekek boldogságtól sugárzó arccal töltötték el ezt  
a napot, és vitték haza az ajándékaikat.

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítségét, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy az óvodás gyermekek az adventi 
időszakot és a Karácsonyt boldogságban, örömmel töltsék!

„Mikor a fenyőfa illata 
megérinti szívünk,

ezen az estén még az álmok-
ban is hiszünk.

Nem szeretnék mást csak 
boldognak lenni,

és másokért a szokottnál is 
többet tenni.”

                                                                                                                    
Tóth Lászlóné
Hagyományéltető 

Munkaközösség vezető
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ő

· Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 
www.cegledingatlan.hu

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.

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

20 ÉVE AZ ÖNÖK 
SZOLGÁLATÁBAN.

VILLANYSZERELÉS: +36 30 416 1684

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.

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

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

Köszönöm szépen, hogy nálam 
vásároltatok 2019-ben.

Sikerekben Gazdag Boldog Új 
évet Kívánok!   

2020-ban is várlak benneteket 
szeretettel!

TÜNDI TURI

ő

· Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 

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. 

FAKAN 
GÁBOR 

+36 20 973 9604 

Központi 
fűtés,

 vízvezeték 
szerelés, 
vegyes 

tüzelésű 
kazáncsere, 

radiátor 
csere,

 fürdőszoba 
felújítás, 
új házak 

szerelése.

Csemői Palotás SE
TURUL ÍJÁSZ Szakosztály
Érd.: +36 30 419 8622

Íjászati lehetõség minden kedves 
érdeklõdõnek vasárnaponként 

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

+36 70 770 6443
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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.

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

KUTYAKOZMETIKA
(dog grooming)

Csemő, Petőfi Sándor u. 1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont egyeztetés:

+36 20 580 5959

ÁLLATORVOS 
(veterinary)

Dr. Kárpáti László

a MÁRIA RÁDIÓ
adása az 

FM 88,3 MHZ 

hullámhosszon
egész nap hallgatható

az önkormányzattal szerződött partner 

SZENNYVÍZ 
SZÁLLÍTÁS 

COMBOS BT. 

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

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.

• 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

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.

DEMAND – 2001 BT

Csemő, Bem u. 8.
• cégalapítás 
• adóbevallások elkészítése 

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

e-mail: tarczali3@invitel.hu

CSEMŐ külterületén ELADÓ 
vagy KIADÓ 2 szobás ingat-

lant keresek! 
Elérhetőségem: +36 30 212-9687
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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, 06304065316
II. körzet - Központ 
2713 Csemő, Szt. István út 29. 
EGÉSZSÉGHÁZ 
TEL: 392-001/112 mellék
06703607925
Az iskolavédőnőt csak keddi 
és szerdai napon lehet elérni 
a megadott telefonszámokon. 

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

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
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(Csemő, Hantháza)
Iskolavédőnő: Pocsai Ilona ifjúsági védőnő
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Önálló Várandós és Nővédelmi tanácsadás 
I.körzet: 
hétfő: 10.00-12.00
 Zöldhalom
II.körzet:
péntek: 8.00-10.00
 Csemő-Központ

Önálló Csecsemő-, és Kisgyermek tanács-
adás:
I.körzet:
szerda: 13.00-15.00
 Zöldhalom
II.körzet:
csütörtök:8.00-10.00
 Csemő-Központ

Iskolavédőnői fogadóóra:
szerda: 13.00-15.00
 Csemő-Központ


