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CSEMŐI HÍRMONDÓ
XXX. évfolyam 6. szám  Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2020. május

2020. 06.04.  
a Trianoni békediktátum  

100. évfordulója

2020. május 4-től Budapesten és Pest megyében 
a kijárási korlátozás fennmarad, 

CSEMŐBEN IS SZIGORODNAK A SZABÁLYOK! 

KÖTELEZŐ MASZKOT VISELNI A CSEMŐI BOLTOKBAN! 
Csemő Község Önkormányzata  

a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozóinak köszönhetően jelen lapszámhoz is  
mosható és vasalható maszkot bocsájt minden háztartás rendelkezésére! 

részletek a 2 és 3. oldalakon



Csemő Község Önkormányzatának havilapja2   2020. május XXX. évfolyam 6. szám

CSEMŐBEN IS SZIGORODNAK A SZABÁLYOK! 
Május 4-től KÖTELEZŐ lesz maszkot, vagy illetve az 
annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot 
takaró sál vagy kendő) kötelező viselését viselni a település 
közigazgatási területén lévő kereskedelmi, vendéglátó és 

szolgáltató üzlethelyiségekben, továbbá a tömegközleke-
désre szolgáló járatok csemői útszakaszain. 

Az erről szóló helyi rendelet teljes szövege lentebb ol-
vasható! 

A cél a járványügyi veszélyhelyzet elrendelése óta nem változott: 
VIGYÁZZANAK MAGUKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 

Ezúton is KÖSZÖNÖM Fazekas Erzsébet, Fityóné 
 Hajdu Mónika, Jankovics Sándorné, Kis Mónika,  
Lakatos Aranka, Madai Mónika, Szabóné Fityó Melinda, 

 Szkulineczné Lassú Judit munkáját – akik elkészítették 
azokat az ajándék maszkokat, melyeket jelen újság mel-
lékleteként kioszthatunk. 

Dr. Lakos Roland 
 polgármester

Csemő Község Önkormányzata polgármesterének
7/2020. (V.01.) rendelete

járványügyi veszélyhelyzetben korlátozó intézkedésről

Csemő Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott jogalkotói hatáskörében - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.  §    Csemő község polgármestere az elrendelt veszélyhelyzetben, a humánjárvány terjedésének megfékezése 
érdekében arcmaszk, illetve az annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró sál vagy 
kendő kötelező viselését rendeli el a település közigazgatási területén lévő kereskedelmi, vendéglátó és 
szolgáltató üzlethelyiségekben, továbbá a tömegközlekedésre szolgáló járatok csemői útszakaszain.    

2.  §    A maszk kötelező viselése a helyiségekbe belépő és ott tartózkodó személyekre (beleértve az adott hely 
alkalmazottait és munkavállalóit is) továbbá a buszjáratokon a zárt térben történő tartózkodásuk idejére 
terjed ki. 

3.  §    E rendelet szerinti korlátozó intézkedés ellenőrzésére az üzlethelyiségek és járatok tulajdonosai, üzemel-
tetői jogosultak, akik a kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén bejelentéssel élhetnek a polgár-
mester felé. A bejelentést intézésére a közigazgatási hatósági eljárás szabályi megfelelően irányadóak.    

4.  §   Ez a rendelet 2020. május 4. napján lép hatályba. 

5.  §   Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetése napján hatályát veszti. 

Csemő, 2020. május 1. 

                                                              Dr. Lakos Roland sk.                                 Dr. Kovács Tímea sk.
                                                                    polgármester                                                        jegyző 
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KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS EGÉSZ PEST MEGYÉBEN  
MEGHOSSZABBÍTVA!
Április 29-én döntött a Kormány arról, hogy a magas fer-
tőzöttség okán Budapesten és Pest megyében szigorúak 
maradnak a szabályok, míg más megyékben május 4-től 

fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a korona vírus-
fertőzés területi különbségeire tekintettel engedmények 
tehetők. 

SEGÍTÜNK!
Elindult a veszélyhelyzeti étkeztetési programunk!

Április 20-tól - visszavo-
násig - hétfőnként, szer-
dánként és péntekenként 
egyszeri ingyenes meleg 
ételt biztosítunk azok ré-
szére, akik úgy érzik, hogy 
ez nagy segítséget jelent 
számukra a kijárási korlá-
tozás idejére. 

Azt vállaltuk, hogy a ve-
szélyhelyzet ideje alatt 
minden hétfőn, szerdán 
és pénteken osztunk ebé-
det

•  12.00 és 13.00 óra között a zöldhalmi közösségi 
háznál,

•  12.00 és 13.00 óra között a zöldhalmi tájháznál,
•  12.00 és 13.00 óra között a Vett úti volt Határ büfé 

előtt,

•  12.00 és 13.00 óra között a hantházi bolt előtt,
•  12.00 és 13.00 óra között az iskola épületében levő 

konyha gazdasági bejáratánál - érkezési sorrendben, 
a rendelkezésre álló mennyiség erejéig.

Április hónapban, az elmúlt két hétben 1800 adag ételt 
 főzettünk és ebből közel 1400 adagot osztottunk ki, a meg
maradt ebédeket a ceglédi hajléktalanszállóra szállítottuk.

Egy háztartás egy osztási napon maximum 4 adag ételt 
vihet el az általa hozott tiszta ételhordóban.

Azok az idősek, akik személyesen nem tudnak el-
jönni az ebédért, elküldhetik hozzátartozójukat, 
szomszédjukat.

Éljen a lehetőséggel!
Dr. Lakos Roland

polgármester

Nálunk tehát MEGHOSSZABBÍTÁSRA KERÜLT a kijárási korlátozás, ami azt jelenti, hogy május 4. 
után is csak alapos indokkal hagyhatjuk el az otthonainkat! 

Tisztelettel arra kérem Önöket, hogy 
•  továbbra se használják a közösségi tereket, a játszótereket, 
• lehetőleg ne engedjék idős családtagjaikat, rokonaikat az utcára,
• minél gyakrabban mossanak kezet, fertőtlenítsék környezetüket,
• ha ki kell mozdulniuk, tartsák a két méteres távolságot egymástól,
• ne látogassák a rokonokat, a baráti összejöveteleket mellőzzék.

Továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján 
terjed a fertőzés – MÁR BÁRHOL ÉS BÁRKIBEN JELEN LEHET A VÍRUS! 

Köszönöm az együttműködésüket és a megértésüket!

Folyamatosan friss információkat a csemői weboldalon és a települési közösségi oldalon olvashat. 

Ki kell bírnunk, ki fogjuk bírni!
Dr. Lakos Roland 

 polgármester
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IDÉN SZÁZÉVES A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS 
I. Trianonhoz vezető út 

Európában az 1900-as évek elejére nagy birodalmak 
alakultak ki. A legnagyobb birodalom az Orosz biro-
dalom volt, hatalmas területtel és 110 millió lakossal.

A második legnagyobb birodalom az Osztrák- 
Magyar Monarchia volt, 650 ezer négyzetkilométerrel 
60 millió lakossal. Fejlett iparral, kitűnő mezőgazda-
sággal, jól működő közigazgatással, fejlett kereskede-
lemmel, tengeri kijárattal. Kiemelten jó kapcsolatokat 
tartott fent a feltörekvő német birodalommal mind 
gazdasági, mind katonai téren. Ez viszont aggodalomra 
adott okot Franciaország és Anglia számára, mert egy 
Monarchia-Németország szövetség beleszólhat a világ 
újra felosztásába és veszélybe kerülhetnek a gyarmataik. 
Ez volt az I. világháború kirobbanásának a valódi oka!

Még nyugodnak a fegyverek, rend és béke van Európá-
ban, de már gőzerővel folynak a titkos tárgyalások, 
 születnek tervek hogyan lázítsák fel a kis népeket, mit és 
mekkora területeket ígérjenek nekik oda, egy majdani 
háború esetén. A monarchia gyenge pontja volt, hogy 
12 nemzetisége volt. Ezen belül legnagyobb a magyar. 
A nemzetiségpolitika pedig nem volt hibátlan – ezt be 
kell látnunk, így a nacionalizmus szításával a birodalom 
bomlása lassan, de megkezdődött. A szarajevói terror 
pedig okot adott a négy évig tartó háború kitörésére. 

A háború lefolyása egyáltalán nem az ANTANT 
 hatalmak tervei szerint alakultak. A központi hatal-
mak /Németország-Monarchia/ a harctéren egyálta-
lán nem voltak alárendelt szerepben, sőt az orosz front 
össze omlásával nem volt kizárható egy antant vereség 
sem, de a sors közbeszólt.

Az Egyesült Államok látva mindkét tábor elfáradását, 
erőforrásaik kimerülését, félve, hogy Anglia, és Fran-
ciaországnak nyújtott hitelei veszni fognak, beavat-
kozási okot keresett és talált. A Lusitania nevű tenger-
járót a Németek elsüllyesztették, és ezzel megsértették 
Amerika semlegességét. Ez elégséges ok volt a beavat-
kozásra, amely az Antant javára döntötte el a háborút. 
Mellesleg a nevezett hajó hadianyagot szállított, tehát 
nem volt semleges.

1918. november 3-án a Monarchia aláírta a fegyver-
szüneti egyezményt. Ezzel véget ért a háború, de a 
monarchia is szétesett. Sorra alakultak a nemzeti ta-
nácsok, függetlenségi és óriási területi követeléseket 
fogalmaztak meg, a csehek, szerbek, románok.

Itt kellett volna nagyon résen lenni, itt lett volna nagy 
szükség jó politikusokra és kiváló hadvezérekre.
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Ez sajnos nálunk nem volt. Amíg a cseheknél volt 
 Masaryk és Benes, addig nálunk Károlyi Mihály, 
 Linder Béla, Jászi Oszkár ügyetlenkedett.

Ők voltak azok, akiknek módjuk lett volna változtatni 
a békefeltételeken. Természetesen mindent vissza-
fordítani már lehetetlen lett volna, de ha Linder Béla 
nem engedi az akkor még több mint egy milliós had-
sereget szétzülleni, azért az mérsékelte volna a csehek, 
szerbek és románok gátlástalanságát.

E helyett megkötötték a Belgrádi Egyezményt, amivel 
nagy hibát követtek el. Ezt még fokozta a Vix jegy-
zékre adott válaszuk, 1919. márciusában átadták a ha-
talmat a kommunistáknak.

Jó lehet Kun Béláék fölállították a „Vörös hadsereget” 
és néhány hét leforgása alatt a felvidéket visszafoglal-
ták, de elhitték Clemenseau ígéretét, hogy elismerik 
tárgyalófélnek Kun Béláékat és Tiszántúlt is kiürítik  
a románok, ha visszavonulnak a felvidéki elfoglalt te-
rületekről.

Kiürítették a felvidéket és elhitték Clemenseau ígére-
tét. Kun Béláék bűne ettől sokkal több, de ezzel az 
utolsó lehetőség is elveszett az ország számára.

A ránk rontó nemzetiségek pedig kényük kedvük sze-
rint szálltak meg területeket és rabolták az ország 

mozdítható javait. Nem voltak szerények, vittek min-
dent gátlástalanul. A legaljasabbak a románok voltak, 
ők még a Nemzeti Múzeum kincseit is elrabolni szán-
dékoztak, 25 teherautó felsorakozott a múzeum előtt. 
Ekkor érkezett a helyszínre a szövetségesek képvise-
lője, Harry Vill Bandholtz amerikai tábornok, egy szál 
maga, de határozott fellépésével és az állandóan ma-
gánál tartott kutyakorbáccsal kizavarta a románokat. 
A korbácsot később a Nemzeti Múzeumnak adomá-
nyozta. 

Ezért a tettéért 1926-ban román tiltakozás ellenére 
szobrot állítottak neki. A szobrot Rákosiék eltávolí-
tották, de 1986-ban Busch elnök látogatására vissza-
állították. Ma is megszemlélhető a tábornok szobra 
Budapesten, a Szabadság téren, hátratett kezében a 
kutyakorbács. Az eredeti a múzeumban van, tábornok 
ajándékaként. Meg kell becsülni ezt a szerszámot, 
 lehet, hogy egyszer még szükség lesz rá… Adja Isten!

Megjegyzem, ez a tábornok volt az egyetlen, aki vala-
mit tett Magyarország érdekében….

Ezt követően elindult az ismert történelmi folyamat 
az, amelyre a világtörténelemben sem előtte, sem utá-
na nem volt példa. 

Erről az eseményről a következő Hírmondóban fogok 
írni.

Molnár János
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HOGYAN ÁLLUNK, HOL IS TARTUNK? 
2020. I. NEGYEDÉV
Eltelt a 2020-as esztendő első negyedéve, úgyhogy ideje összefoglalni, hogy mit végeztünk 
és merre tartunk. 
Januárban, a költségvetési koncepció készítése idején még senki nem gondolta, hogy bő egy 
hónap múlva az új koronavírus megjelenése átírja a prioritásokat…

Az idei évi költségvetés tervezése mellett az egész  önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági program is elké-
szült januárban – a ciklusprogramot társadalmi egyeztetésre is bocsátottuk akként, hogy a teljes anyag megjelent 
a Csemői Hírmondó februári számában. 
Az idei év két legfontosabb célkitűzése – még  vírus-helyzet előtt – a SZOLGÁLAT és az ERŐGYŰJTÉS volt.

A szolgálat alatt a már kialakított szociális és települési 
szolgáltatások körének bővítését, a támogatási összegek 
emelését kell és lehet érteni. Ezt a feladatot már az első 
félévben elvégeztük! 

A szociális költséghely (egyébként másra fel nem 
használható) megnövelt előirányzata felhasználásának 
már a 2019. év végén „megágyaztunk” a települési támo-
gatás és fűtési támogatás összegének újbóli megemelé-
sével. A novemberi döntés értelmében az idei évben igé-
nyelhető lakhatási és fűtési támogatások összege 
7.500-7.500.-Ft-ra nő. (Csak megjegyzem, hogy így a 
téli időszakban összesen 15.000.-Ft támogatást igé-
nyelhetnek a rászorultak, míg 2014-ben ez az összeg 
2.500 forint volt…) 

Szintén a szociális költséghely keretébe tartozóan ed-
dig a 16 év alatti gyermekek részére évente két alkalom-
mal nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 összegét 5.000.- Ft-ról 8.000.- Ft-ra növeltük, valamint a 
16 éves korhatárt 18-ra emeltük. Ezeket a változásokat is 
átvezettük a helyi rendeletben, így nemcsak karácsony-
kor, hanem a beiskolázás előtt is minden 18 év alatti, cse-
mői állandó lakóhelyű és tartózkodási helyű gyermek 
számára kiadható ez a támogatás.

Az idei évtől a „MEGÉRI TANULNI” helyi ösztöndíj-
program támogatási összegét és a támogatotti kört is bő-
vítettük. A „CSEMŐI FÉSZEK” helyi lakásfelújítási 
programot folytatjuk idén is!

Új szolgáltatásként az idei évtől babaköszöntő ajándék-
csomagot szállítanak házhoz a védőnők a csemői újszü-
löttek számára. 

A szolgálat körébe tartozik az idéntől kibővített pályá-
zat-támogató szolgáltatások nyújtása a csemői lakosok, 
civil szervezetek és vállalkozások számára – ingyenesen. 

Az idei évtől főépítési szolgáltatás is elérhető az épít-
kezők és az ingatlan-tulajdonosok számára – szintén 
 ingyenesen. 

Erőgyűjtés alatt egyértelműen és konkrétan az általános 
tartalék összegének növelését irányozzuk elő. A 2019. de-
cember 31-i állapot szerint a szabad (kötelezettségválla-
lással nem terhelt) tartalékunk összege 42.547.867 forint 
volt. Szeretnénk, ha ez összeg az év végére növekedne.

E körben azt is megjegyzem, hogy az a központi ren-
delkezés, amely a befizetett gépjármű teljesítményadó 

helyben maradó (40%) részének kötelező veszélyhelyzeti 
alapba való utalását írta elő – átírhatja ennek a célnak 
megvalósítását, lévén ez a döntés 11 millió forint mínuszt 
jelent a költségvetésünkből… 

Veszélyhelyzet idején is működnek a határidők, és ha 
 éppen nem közleményt vagy felhívást készítünk, gyer-
mekétkezést adminisztrálunk – akkor „felüdülésképp” 
törődhetünk napi feladatainkkal és a pályázatokkal kap-
csolatos adminisztrációval.

PÁLYÁZATOK
• Leader -szálláshely kialakítása
Csemő Község Önkormányzata a VP6-19.2.1.-38-
8.1.1-17 felhívásra benyújtott pályázat alapján támoga-
tást nyert a 1919659413 számú, „Szálláshely fejlesztés 
Csemőn a hivatás-, a program- és a vadászturizmus elő-
segítésére” című projektjéhez. A projekt helyszíne: 2713 
Csemő, Külterület, Hrsz.: 0205/9, a Csemői Kulturális 
Kiállítóhely épülete. A projekt során funkcióbővítő be-
ruházással egyéb szálláshelyeket létesítünk az épület 
emeleti és földszinti részében 1 db 2 ágyas szoba; 1 db 3 
ágyas szoba; a vendégek kiszolgálására kialakításra kerül 
egy főzőkonyha-rész és étkező.

A szobákat egyedi tervezésű bútorokkal látjuk el, a 
konyhába beépített berendezések kerülnek. Az egyedi 
tervezést és gyártást elsősorban a helyiség méretei és be-
osztásai indokolják. 

A kivitelezésre és az eszközök szállítására 3-3 árajánla-
tot kértünk, a legjobb ajánlatokat a nyíregyházi székhelyű 
FERECTRONIC ACT Kft. adta, amelyek alapján meg-
kötöttük a kivitelezési és szállítási szerződéseket. Az épí-
tési – kivitelezési munkák szerződött költsége bruttó 
6.929.001 Ft. A konyhai eszközök, berendezések szer-
ződött költsége bruttó 1.761.617 Ft. A szobai berendezé-
sek, bútorok szerződött költsége 1.304.798 Ft. Az építé-
szeti szakfeladat (válaszfalak kialakítása, tetőablakok 
beépítése, fürdőszobák kialakítása) megtörtént, így a na-
pokban a műszaki átadás-átvételi eljárás is lezárult. Köz-
ben elkészült a konyha berendezése, és folyamatban van  
a szobai és az étkező bútorok szállítása – csak jelen hely-
zetben a szállító is jelezte a kapacitáshiányt, így lelassult  
a folyamat… 
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• Leader -turisztikai vonzerő növelése 
A Helyi értékekre épülő turisztikai szolgálta-
tások fejlesztése – helyi aktívturisztikai szol-
gáltatások kialakítása című pályázati felhívásra 
a LEDAER munkaszervezet felé nyújtottunk 
be támogatási kérelmet 4.476.214 forint ösz-
szeg elnyerésére – még 2018-ban. 

Március 13-án kaptunk értesítést arról, hogy 
a pályázatunk nyert! Ebből a támogatásból az 
Ökocentrumban kialakított tanösvény szemléltető és be-
mutató tábláit fogjuk elkészíttetni. Elkezdtük a kivitele-
zői ajánlatkérési  dokumentáció összeállítását, kiküldjük 
és imádkozunk, hogy jelen körülmények között is legyen 
jelentkező cég a kivitelezésre… 

• Önkormányzati fejlesztés 2019.
A tavalyi évi pályázati fordulóban belterületi utak felújí-
tására pályáztunk, 15 millió forint támogatási összegre 
15 %-os önerővel. A pályázatunk nyert, közbeszerzésen 
kívüli beszerzési eljárást a kivitelezésre lefolytattuk a téli 
időszakban. A pályázat szakmai tartalma a Kiss Albert 
utca új aszfalt kopórétegét, a Mészáros, Szüret, Wass 
 Albert utcák Petőfi utcai torkoklatának felújítását, 
 továbbá a Wass Albert és a Béke utca találkozásának 
 felújítását tartalmazza hengerelt meleg aszfaltos tech-
nológiával. 

Az eljárásban nyertes RETROPOL Kft, ügyvezetője 
február végén arról értesített, hogy objektív okok miatt 
nem áll módjukban a szerződés aláírása, nem tudják 
 vállalni a kivitelezést. Ebben a helyzetben új eljárás lefoly-
tatására kényszerültünk. Sikerült meghívott kivitelezők-
kel és a műszaki ellenőrrel egy közös helyszíni bejárást 
tartani az elvégzendő szakmai tevékenység bemutatására 
– így az újabb meghívási és kiválasztási eljárás kezdetét 
vette. Szeretném még az első félévben ezt a fejlesztést is 
megvalósítani és elszámolni. 

• Magyar falu program
Önkormányzati eszközfejlesztés
MFP-KKE/2019 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 
pályázatunkban az igényelt támogatás összege 6.515.100 Ft 
volt. A pályázat tartalma szerint megtörtént a nagytelje-
sítményű ágvágó adapterrel szerelt rézsűzúzó beszerzése 
a csemői utak hatékony karbantartására. Az eszköz meg-
érkezett, használatba is vettük és várjuk, hogy „aktív le-
gyen” az az elektronikus felület, ahová az elszámolást fel 
tudjuk tölteni.

Külterületi útfejlesztés
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című,  
MFP-ÖTU/2019 kódszámú nyertes pályázatunk tar-
talmát (Csemő-Zöldhalom településrészen az Isko-
la-dűlő részleges – rossz állapotú – útburkolatának 
 felújítása 509 m hosszúságban) megvalósítottuk. A vál-
lalkozóval, műszaki ellenőrrel elszámoltunk, a projekt-
menedzser az elszámoláshoz szükséges szakmai anyag 
összeállításán dolgozik. 

Temető útfejlesztés
Az MFP-FFT/2019 kódszámú pályázati ki-
írásra 2019.09.05-én benyújtottuk az 
3020686643 iratazonosító számú pályázatun-
kat, mely a csemői köztemető belső gyalogos 
úthálózatának bővítését célozza. Az intézke-
désre 4.975.378.-Ft összegű támogatást nyer-
tünk. A projekt a kivitelezés 50 %-os szakaszá-
ban van jelenleg. A terület egyengetését 

vállalta és elvégezte a kivitelező, az önkormányzat pedig a 
vízvételi lehetőség továbbépítését végezte el a földmun-
kák megkezdése előtt. Most arra várunk, hogy leszállítsák 
a megrendelt viacolor burkolatot, melynek érkezését kö-
vetően befejezhető ez a fejlesztés is. 

A központi egészségház gyermekrendelő épületrészé-
nek tetőfelújítása – előkészítés alatt
Ezzel a fejlesztéssel teljes lehet a központi orvosi rendelő 
felújítása. A felújítás során új deszkázatot és csere pezést 
tervezünk erre az épületrészre. Az jelenleg még számolás 
alatt van, hogy egy energetikai fejlesztés is (nyílászá-
ró-csere, napelem, szigetelés) ráépülhet-e a tetőcserére. 
Legkésőbb április 23-án fel kell töltenünk a pályázatot, 
addigra minden kiderül… 

Mikebudai út részleges felújítása – előkészítés alatt
Tervezők és műszaki szakértők bevonásával megtettük az 
előkészületeket, hogy az Iskola dűlő mintájára az MFP-
ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírásra a Mikebudai út 
két rossz minőségű szakaszának felújítására tudjunk pá-
lyázni. Készülnek a hossz- és metszetrajzok, a tervezői 
költségbecslések, most az a feladatunk, hogy a benyújtás-
ra nyitva álló határidőig (2020. május 08.) minden szük-
séges szakmai anyag elkészüljön. E körben is tisztelettel 
emlékeztetek mindenkit, hogy jelenleg csak az előké szítés 
szakaszában vagyunk, ez nem jelent automatikus pályá-
zati sikert! 

Kulturális rendezvény támogatásának pályázata
Pest Megye Önkormányzata az 5000 fő alatti kistelepü-
lések számára írt ki pályázatot február elején, amelyben 
rendezvény megtartásához volt kérhető támogatás. 
Február 10-én benyújtottuk a pályázati adatlapot – a 
maximális 500 ezer forint támogatás kérve, amit a má-
jus 2-i virágvásár hangtechnikai és színpadtechnikai 
eszközeinek bérlésére szerettünk volna felhasználni.  
A pályázat nyert, csak a rendezvény marad el a veszély-
helyzet okán. Megírtuk azt a kérelmet, amivel engedélyt 
kértük egy  későbbi rendezvényen történő felhasználás-
hoz – várjuk a kiíró válaszát kérelmünk teljesíthetőségét 
illetően. 

Bölcsődei fejlesztés 
Még a tavalyi őszön (immáron negyedszerre...) beadtuk  
a pályázatot kétcsoportos mini bölcsőde kialakítására. 
Akkor abban bíztam, és azért siettünk, hogy hátha a vá-
lasztás előtt döntés lehet a beadott jelentkezések alapján. 
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Hát, nem jött be. A végső benyújtási határidő 
2020. március közepe volt, és a mostani hely-
zetben nem tudom, hogy egyáltalán foglalko-
zik-e értékeléssel bárki is a Pénzügyminiszté-
riumban. Az idei évben terveztünk a 
költségvetésben befejező munkákra, lévén a 
pályázat csak az építési tevékenységet támo-
gatja és a karnis, függöny, tányér, törölkö-
ző-tartó stb… beszerzését saját erőből kell fi-
nanszírozni. De bárcsak már ott tartanánk, 
mert az azt jelentené, hogy támogatást nyertünk. 

ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK
Automata öntözés
Telepítésre került az Ökocentrum udvari részén az auto-
mata öntözőrendszer, amivel garantálható az ápolt és zöl-
dellő udvari környezet. 

A zöldhalmi településrészen a tavalyi évben kialakított 
kisközponti részen a földmunkák előtt kialakításra került 
az öntözőrendszer cső- és csöpögtető hálózata, most 
megtörtént az automatika felszerelése. Közben megren-
deltük a tájház belső udvarán is az automata öntözés ki-
építését. 

Zöldfelület karbantartás
Elvégeztük a közterületi gyepek lazítását, műtrágyázását, 
valamennyi öntözőrendszer karbantartását. A húsvéti 
hosszú hétvégének már úgy „futottunk neki”, hogy az ösz-
szes közterületi zöldterületünkön működött az öntözés. 
Folyamatos a fák és cserjék metszése és hetente árasztjuk 
a temető felé vezető úton a platánokat. A tavalyi évi ter-
mésből szedett és megtisztított magokból beültettük a 
szabad területeket, illetve a kánna virághagymák is föld-
ben vannak már. Jelenleg csodáljuk a tulipánokat, de a 
szabad ágyásokat folyamatosan készítjük elő az egynyári 
palánták fogadására. 

Dűlőút karbantartás
Az idei lesz az első olyan év, amikor minden a feladat ellá-
tásához szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll!  Tavaly 
már használtuk az új grédert és az ágaprítót is, és kora ta-

vaszon (a kijárási korlátozás elrendeléséig) 
megkezdtük a rézsűzúzó géppel a dűlőutakat 
szegélyező növényzet ritkítását, takarítását. A 
hantházi településrész és a hosszú-csemői 
résszel vagyunk készen, a veszélyhelyzet el-
múltával ezt a tevékenységet folytatni fogjuk. 
Előkészítettük már a fűnyíró adaptert is, amit 
saját erőgépünkkel is tudunk használni, és a 
gallyazás után következhet a dűlőutak mentén 
a lágyszárú növényzet nyírása. 

Csemő applikáció készül
Ez egy olyan program, ami ingyenesen letölthető a mobil 
eszközökre, és a letöltőnek új hír, esemény, közlemény 
kapcsán üzenetben is jelez. Ez a megoldás szintén alkal-
mas a kétirányú kommunikációra, tehát a közölt híreken 
kívül van lehetősége a lakosságnak jelezni az önkormány-
zat, illetve a hivatal felé. A programot az androidos és az 
iOS operációs rendszerek is kezelni fogják – előrelátható-
lag már a második félévben használhatjuk. 

RENDEZVÉNYEK
A tavalyi esztendőben – a nemzetközi versenyben való 
szereplés okán – csak két kiemelt rendezvényt tartottunk, 
de azt bőséges programmal.

A 2018-as esztendőben „csúcsra járattuk” a rendez-
vényeinket. A gazdag programkínálat sok érdeklődőt 
vonzott, és minden rendezvényünk kapcsán pozitívak vol-
tak a visszajelzések.

Az idei esztendőben úgy készültünk, hogy visszaté-
rünk a 2018-as korábbi gyakorlathoz, vendégeket hív-
nunk minden rendezvényre. Megtartjuk az összes kis- 
és nagy rendezvényt, sztárvendégekkel. Az augusztus 
20-i ünnepségre a két évvel ezelőtti István a király 
 produkcióhoz  hasonló méretű más előadás szervezése 
folyamatban.

Az élet (pontosabban a vírus és kijárási korlátozás) 
egyelőre átírta ezt a forgatókönyvet…

Mi készen állunk arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával 
a megtartható rendezvényeket megvalósítsuk. 

Az elmúlt hónapot az új koronavírus elleni védekezés, a rendeletileg kapott és önként is vállalt feladataink telje-
sítése alapvetően meghatározta.

Ma még nem tudjuk megmondani, hogy ez a helyzet meddig tart és mekkora erőkifejtést igényel tőlünk – de az 
biztos, hogy a legfontosabb feladattá vált!

Csemő, 2020. április 17. 

Dr. Lakos Roland
polgármester
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE  
2020. MÁRCIUS 17-TŐL
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel a Csemői Polgármesteri  Hivatal 
2020. március 16. napjától, korlátozott ügyfélfogadást tart, és az ügyintézés tekintetében az alábbi intézkedése-
ket vezeti be:
Személyes ügyintézésre 2020. március 16. napjától a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag kedden 8-10 óráig és 
csütörtökön 14-16 óráig van lehetőség, az alábbi szabályok betartása mellett:

•  a Polgármesteri Hivatal folyosóján egyszerre legfel-
jebb két ember tartózkodhat.

•  az ügyintézőnkhöz kizárólag hívást követően, egy-
szerre csak egy ügyfél léphet be, az ügyintézővel egy 
helyiségben csak egy ügyfél tartózkodhat. 

Kérem, hogy a személyes megjelenését megelőzően, 
foglaljon időpontot e-mailben vagy telefonon keresz-
tül! Ez csökkenti a várakozási időt és gyorsítja az ügy-
intézést!

Kérem, hogy személyesen kizárólag a halaszthatatlan 
és/vagy olyan ügyekben keressék fel a hivatalt, ahol a 
személyes megjelenés a jogszabály szerint kötelező 
(pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattéte-
lek, vis maior).

Kérem, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel kérel-
meiket, beadványaikat elsősorban írásban, postai 
úton, vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába be-
dobva, vagy elektronikus úton, e-mail-ben juttassák el 
hozzánk. 

Időpont egyeztetésre, tájékoztatás kérésre, észrevételeik 
megtételére, esetleges telefonos ügyintézésre hétfő-
től-péntekig az alábbi telefonszámokon van lehetőség 
hivatali munkaidőn belül:

dr. Kovács Tímea jegyző 
(06-30) 520-4098; jegyzo@csemo.hu

Nagy Erika aljegyző 
06-53 392-001/114; (06-70) 340-6086; aljegyzo@csemo.hu

Bezzeg Szilvia – pénzügy 
06-53 392-001/107; konyveles@csemo.hu

Benke Józsefné – adóügyek 
06-53 392-001/109; ado@csemo.hu

Erdélyi Mónika - pénztár 
06-53 392-001/104; gazdalkodas@csemo.hu

Király Józsefné - szociális ügyek 
06-53 392-001/106 hivatal@csemo.hu

A Hivatalban megrendezésre kerülő házasságkötéseken 
– a házasulandók és tanúk kivételével – legfeljebb 15 fő 
vehet részt, mely intézkedéssel a járvány terjedésének 
kockázatát szeretnénk a minimálisra csökken teni. A Hi-
vatalban az ügyintézés folyamatos, a veszélyhelyzetben is 
törekszünk feladataink maradéktalan ellátására.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebössze-
írás időpontját a veszélyhelyzet végéig meghosszab-
bítjuk. Az adatlap Csemő közigazgatási területén talál-
ható valamennyi boltban elérhető, továbbá az 
önkormányzat hivatalos weboldaláról letölthető. A ki-
töltött adatlapokat postai úton, e-mail-ban, valamint a 
Polgármesteri Hivatal postaládájába bedobva tudják 
eljuttatni hozzánk.

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.
Kérem, hogy kísérjék folyamatosan figyelemmel a hiva-
talos kormányzati tájékoztató oldal (https://korona-
virus.gov.hu/) és az önkormányzat tájékoztatóit, közle-
ményeit (https://csemo.hu/)!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

dr. Kovács Tímea
jegyző
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KEDVES LAKOSSÁG!
Kérjük Önöket, hogy továbbra is maradjanak otthon! Tudjuk, hogy a tavaszi napsütésben nehéz ezt megtenni,  
de Csemőben mindenkinek van udvara, kertje, ahol tud levegőn lenni. 

A felnőtt-, és a gyermekorvosi rendeléseket csak telefo-
nos egyeztetés után és csak indokolt esetben keressék fel. 
Ha telefonon előre jelzik, a gyógyszereket kiírjuk, így 
csak a patikába kell menni érte. Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy a gyógyszer igényeiket csak a rendelési időn belül 
van lehetőségük jelezni. Dr Takács Róbert körzetébe 
tartozó betegek, nemcsak telefonon, hanem e-mail-ben 
(csemodrtakacs@gmail.com) is kérhetik a gyógyszerek 
kiírását. 

Legyenek szívesek előre tájékozódni arról, mielőtt  
a rendelőket hívják, hogy aznap a házi, vagy a gyermek-
orvosuk Csemőben, vagy Zöldhalomban tartja-e a 
rendelését (lásd. Hírmondó hátsó oldala). 

Dr Horváth Zsófia és Dr Takács Róbert telefonszáma 
a Központi Egészségházban módosult. Takács doktort a 
régi (53/ 392-150) , még Horváth doktornő rendelését 
egy új számon (53/ 789-720) érhetik el. A Zöldhalmi 
Egészségházban továbbra is ugyanazon a számon érhetik 
el őket (53/ 392-022). 

Dr Megyeri Katalin gyermekorvos kifejezett kéri, hogy  
a gyermekeiknél észlelt panaszokat, tüneteket jelezzék 
felé, akár a megadott telefonszámok valamelyikén, akár 
messengeren. Látható tünetekről képet is küldhetnek. 
Keressék őt bizalommal! 

A patika dolgozói felhívják a figyelmüket, amennyiben 
nem saját maguknak, hanem ismerősnek, vagy gyer-
meknek váltanak ki receptet, feltétlenül legyen Önök-
nél a saját személyigazolványuk és a recept tulajdonos 
TAJ kártyája! Ha ezek hiányoznak, nem adhatják ki a 
gyógyszereket!

A patikába egyszerre csak annyi beteg mehet be, ahány 
működő gyógyszerkiadó hely van (Csemőben max. 2 fő), 
kérjük, hogy az ajtó előtt, egymástól legalább 2 méter tá-
volságra várakozzanak.

Amennyiben van felírási igazolásuk (recept), lehetőleg 
otthon írják alá vagy saját tollal.

A szakorvosi javaslatok a járvány vége utánig 90 nappal 
érvényesek, meghosszabbítani szakrendelőben most nem 
kell. A Közgyógy igazolványok is érvényesek maradnak. 

A rendelőket, várótermeket folyamatosan fertőtlenít-
jük, szellőztetjük. 

Kérjük, hogy a rendelők mosdójába kitett folyékony 
szappanokat használják. 

A rendelőintézeti vérvételekhez időpontot kell kérni 
az 53/ 505-651-es telefonszámon. Az időpontkérés 
mindenkire vonatkozik, arra is, aki háziorvosától és arra 
is, aki szakrendeléstől kapta beutalóját! Időpontkérés a 
rendelőintézet nyitvatartási idejében – jelenleg 7-17 órá-
ig – lehetséges.

A központi védőnői tanácsadóba az egészséges csecse-
mők és a kisgyermekek csak csütörtökön 8-12 óra között 
jöhetnek be, védőnővel történő előzetes egyeztetés után, 
mivel ilyenkor a betegrendelések még nem kezdődnek el. 
A várandós fogadóórára csütörtökön 13-15 óráig lehet 
 érkezni. 
A gyermekorvossal történő tanácsadást, a szokott idő-
ben, csütörtökön 11-12 óráig tartjuk meg. 

A zöldhalmi Egészségházban a várandós fogadóóra 
kedden, 8-10-ig, a védőnői csecsemő-, és kisgyermek 
fogadóóra 10-12-ig, a gyermekorvossal történő ta-
nácsadás, kedd, 12-13-ig van megtartva. 

A tanácsadásokra érkezésnél, kérem, fokozottan figyeljék 
az idézőn feltüntetett időpontokat. Előbb, nem áll mó-
dunkban senkit beengedni. A tanácsadóba 2 csecsemő és 
az egyik szülője tartózkodhat. Kísérő testvért, más hozzá-
tartozót nem engedünk be. A szülőket megkérjük, hogy 
szájmaszkot/szájkendőt és gumikesztyűt viseljenek. 
 Tanácsadásra csak egészséges csecsemővel / kisgyermek-
kel érkezzenek. Ha a családban van légúti betegségben 
szenvedő személy, kérem, előtte napon telefonon jelezzék 
ezt védőnőjük felé. 

A várandósokat kérjük, hogy egészségesen és csak tele-
fonos egyeztetés után, jöjjenek tanácsadásra. Gumi-
kesztyű és szájmaszk/szájkendő használata kötelező. Ha 
van légúti betegségben szenvedő személy a családjukban, 
az időpont egyeztetésénél jelezzék védőnőjüknek. Kér-
jük, egyedül, kísérő nélkül érkezzenek! 

FELNŐTT
HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK

ORVOS

GYERMEK 
HÁZIORVOSI 
RENDELÉS

ORVOS

 
PATIKA 

 
RENDELŐINTÉZET 

VÉDŐNŐI 
SZOLGÁLAT

VÉ
DŐNŐI SZOLGÁLAT

PATIKA
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Az MSZSZ várandós tanácsadás, határozatlan ideig 
nem lesz megtartva, így a terhes vizsgálatokra be kell 
menni Ceglédre, ha nincs panasz, akkor 6-8 hetente. 

A ceglédi Terhesgondozó kéri a várandósokat, hogy a 
vizsgálatokra érkező kismamák telefonon 53/505-661-es 
telefonszámon előre kérjenek időpontot /kivétel sür-
gős eset/. A 12, 18 és 32 hetes várandós ultrahang át-
helyezésre került a kórházból, a rendelőintézetbe. Időpon-
tot előre kérni kell, hétköznap 9-9:30 között 53/505-661, 
vagy 53/505-660-as telefonszámok valamelyikén. 

A várandósokat érintő vizsgálatok beutalóit nem a 
terhesgondozó, hanem a háziorvos adja ki. 

Mindenkinek sok erőt kívánunk,  
együtt le fogjuk győzni a vírust!

Megértésüket köszönjük!

Dr. Takács Róbert  központi rendelő:
Telefon: 53/392-150 
e-mail: csemodrtakacs@gmail.com

Dr. Horváth Zsófia központi rendelő:
Telefon: 53/789-720

Dr. Megyeri Katalin központi rendelő: 
Telefon: 53/392-152 
mobil: 06 30 534 3717

Zöldhalmi rendelő: 53/392-022 
Dobóczi Anikó védőnő: 70/360-79-25 
Tolnai Tünde védőnő: 30/406-53-16 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Az Egészségház és a Patika dolgozói 

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Felhívom figyelmét és egyben tájékoztatom, hogy amennyiben gyermekét a 2020/2021. 
tanévre a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskolába szeretné beíratni, akkor az  
in tézmény felé 2020. május 15-ig szándéka megerősítése szükséges. Ezt Ön megteheti 
8:00-16:00 óra között a 30/320-7753 telefonszám felhívásával. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek 
 bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első 
napján történik meg.

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány;
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya;
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
•  Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan – amennyiben  

a szülők nem közösen gyakorolják a felügyeleti jogot, a törvényes képviseletről  
szóló határozat;

• Szakértői vélemény, amennyiben a gyermeket a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálta.

Köszönöm együttműködését!

Arató Istvánné
intézményvezető
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A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI  VERSENY EREDMÉNYE AZ ÓVODÁBAN
Az óvoda Környezetünk és Egészségünk Munkaközössége szervezésé-
ben az idei évben is hulladékgyűjtési versenyt hirdetett a csoportok kö-
zött a nevelési év elején.

Hosszú évek óta az volt a gyakorlat, hogy ősszel és tavasszal lehet le-
adni a háztartásokban keletkezett és összegyűjtött papír, PET palack, 
kupak és fémdoboz hulladékokat. Sajnos ez a tavasz másképpen alakult, 
mint, ahogyan terveztük, így ebben az évben az őszi gyűjtés eredménye-
képpen alakult a verseny végeredménye. 

Első helyen két csoport végzett holtversenyben, mégpedig a Pillangó 
és a Süni csoport. Második lett a Manó csoport, harmadik helyen a 
Napraforgó csoport szerepelt. Negyedik helyen végzett a Méhecske 
csoport, akiket a Katica csoport követett. Ebben az évben a Margaréta 
csoport zárta a sorrendet a csoportok versenyeiben.

A gyerekek ebben az évben nem csoportos ajándékot kaptak, hanem 
minden kisgyermek kapott egyéni ajándékot, akiknek a szülei valami-
lyen formában támogatták programunk magvalósulását.

Ebben a kurta farkú évben is nagy mennyiségű hulladékot sikerült 
összegyűjteni óvodásainkkal, szüleikkel, rokonaikkal együtt. Össze-
sen 34.646 db PET palack, 3.971 kg papír, 23.434 db fémdoboz és 
224,48 kg kupak gyűlt össze. A kupakokat Panna fejlesztésének az 
elősegítésére ajánljuk fel, bízva abban, hogy ezzel segíthetünk család-
jának. 

Köszönettel tartozom Geresd Gyöngyi munkaközösség-vezető óvó-
nőnek, aki megszervezte, lebonyolította ebben az évben is a szelektív 
hulladékgyűjtési versenyt, valamint hálával tartozunk azoknak a szü-
lőknek, segítőknek, akik akár a gyűjtésben, akár a szállításban, akár az 
átvételben vagy a válogatásban részt vettek!

Köszönjük!

ÚJRA AZ OKTATÁSI  HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE LETTÜNK
2017-ben öröm-
mel és hatalmas 
büszkeséggel ad-
tunk hírt róla, 
hogy intézmé-
nyünk az Okta-
tási Hivatal Bá-

zisintézménye lett. Ezt az elismerést három évre kapta 
óvodánk. Immár három éve, hogy a magyar köznevelési 
rendszer szakmai megújító körforgásába bekapcsolódva 

bemutató foglalkozásokat, szakmai napokat szervezünk 
külsős kollégák számára a csemői óvodában. Ezeknek  
a programoknak a megvalósításában közreműködött a 
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ, amely munka-
társainak ezúton is szeretnék köszönetet mondani!

Ez idő alatt közel 15 szakmai napra invitáltuk intézmé-
nyünkbe az érdeklődő óvodapedagógus, tanító, fejlesztő-
pedagógus, gyógypedagógus kollégákat, akik közül több 
mint 150-en jártak nálunk, és visszajelzéseik alapján szí-
vesen jönnek máskor is hozzánk. 
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HÁROM ÉV ALATTI GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA  
A CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDÉBE
1. Bölcsődei beiratkozás
A mini bölcsődébe történő felvétel kérelemre törté-
nik, melyet a szülő/törvényes képviselő terjeszthet elő. 
Az ellátás igénybe vételére irányuló „Bölcsődei fel-
vételi kérelmet” az intézmény vezetőjéhez kell benyúj-
tani, a jogosultságokat igazoló dokumentumokkal 
 egyidejűleg 2020. május 31. napjáig. 

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
- munkáltatói, iskolalátogatási, egyéb igazolást, ami 

miatt nem tud a szülő/törvényes képviselő gyermeke 
napközbeni ellátásáról gondoskodni; 

- jövedelemnyilatkozatot.
A felvételről vagy a kérelem elutasításáról 2020. jú-

nius 08. napjáig az intézményvezető dönt, döntéséről, 
vele egy időben értesítést küld a szülő/törvényes kép-
viselő részére.

2. Óvodai beiratkozás a nem óvodaköteles 
(2020. augusztus 31-ig nem töltik be  
a 3. életévüket) gyermekek számára
Az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021. ne
velési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020.  
(III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: 
EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő 
óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási 
szabályokat határozott meg. Azok a gyerekek, akik 
2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, 
automatikusan felvételre kerültek a körzetes óvodák-
ba, amennyiben nem érkezett jelzés más óvodából 
vagy az Oktatási Hivataltól a gyermek felvételének 
vonatkozásában.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
8. § (1) bekezdés szerint az óvoda felveheti azt a gyer-
meket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számí-
tott fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a tele-
pülésen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyer-
mek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde kor-
látozott számmal további felvételi kérelmeket is telje-
síteni tud. 

Az a szülő/törvényes képviselő, akinek szándékában 
áll nem óvodaköteles gyermekének/törvényes kép-
viseltjének óvodába történő jelentkeztetése a 
2020/2021-es nevelési évre, jelezze szándékát az in-
tézmény felé az „Óvodai jelentkezési lap” kitöltésével, 
annak 2020. június 15. napig történő visszaküldésével. 

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde a je-
lenlegi veszélyhelyzet időszakában történő beirat-
kozásról úgy rendelkezik, hogy a nem óvodaköteles 
gyermekek felvételéről 2020. augusztus 14-ig dönt, és 
döntéséről, vele egy időben értesítést küld a szülő/tör-
vényes képviselő részére.

Letölthető nyomtatványok a település (www.csemo.hu) 
és az intézmény (www.nefelejcsovi.csemo.hu) honlap-
járól:

•  Bölcsődei felvételi kérelem (mini bölcsőde 
esetén)

•  Jövedelemnyilatkozat (mini bölcsőde esetén)
•  Óvodai jelentkezési lap (óvoda esetén)

Amennyiben a felvételi kérelem, jövedelemnyilatko-
zat, jelentkezési lap kitöltése nem személyesen törté-
nik, postai úton a Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini 
Bölcsőde 2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 2. postacímre 
vagy a nefelejcsovi@csemo.hu e-mail címre várjuk. 

Amennyiben a szükséges dokumentumokat szemé-
lyesen szeretné kitölteni a szülő/törvényes képviselő, 
akkor erre időpont egyeztetést követően van lehető-
ség az intézményben.

Időpont egyeztetésre és bármilyen kérdés esetén 
 keressék Erdélyi Krisztina intézményvezetőt, a 06/30 
524 94 24-es telefonszámon!

Dr. Lakos Roland
polgármester

Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy hálámat 
fejezzem ki kolléganőimnek, akik áldozatos munkájukkal 
jó gyakorlataikat bemutatták, átadták az érdeklődők szá-
mára. Nagy elismeréssel voltak a résztvevők minden alka-
lommal a csemői óvónők iránt, amely vezetőként óriási 
büszkeséggel tölt el.

2020-ban ismét kiírásra került az a pályázat, amellyel 
versenybe lehetett szállni e nemes cím újabb három évig 
tartó viselésére. Versenybe szálltunk, és ismét megnyer-
tük. A következő három évre az Oktatási Hivatal Bázis-
intézménye leszünk, maradtunk.

2020 szeptemberétől újabb jó gyakorlatainkkal várjuk a 
hozzánk látogatókat, reményeim szerint hasonló ered-
ményességgel.

Nagyon sok sikert kívánok az óvoda dolgozóinak az 
előttünk álló három évre, látogatóinknak pedig az eddigi-
ekhez hasonló, tartalmas szakmai feltöltődést!

Erdélyi Krisztina
intézményvezető
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Rendőrségi hírek

Az ittas járművezetés eddig is nagy kockázati tényező 
volt a közúti közlekedés során. 

Milyen okból is ülünk a járműbe, ha már alkoholt 
fogyasztottunk? Mi lehet az a rendkívül fontos és sür-
gős dolog, amiért gépjárműbe ülünk, ha egy két pohár 
alkoholt elfogyasztottunk? 

A rendőrök fokozott figyelemmel kísérik a közúti 
közlekedésben részt vevők által elkövettet szabály-
sértéseket és folyamatosan szűrik az ittas gépjármű-
vezetőket! 

Egy ittas járművezetés során nem csak a saját, de 
mások életét is kockára teszed! 

Ez nem a vadnyugat, hogy lóval közlekedj egy-két 
pohár után! Alkohol csak Home-officeban és…. ma-
radj otthon! Ne ülj be a vasparipába!

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.
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Új kiadvány jelent meg  
Pest megye értékeiről

a megyei önkormányzat szerkesztésében. A Pest 
Megyei Értékeink - Barangolások a Börzsönytől a 
Tápió mentéig című kiadvány képzeletbeli utazásra 
hívja az olvasót Pest megyébe azzal a céllal, hogy 
kedvet csináljon a megyei értékeink felkereséséhez, 
megismeréséhez.

A kiadvány letölthető:
http://www.pestmegye.hu/hirek-altalanos/ 4225-
uj-kiadvany-jelent-meg-pest-megye-ertekeirol

Rafael Gusztáv és Brablecz Aranka:  
Liliána 2020.04.06. Görbe d.

Németh Károly és Krizsa Marianna:  
Alex 2020.04.07. Balla d.

Böndő Zoltán és Pap Miranda:  
Zoltán 2020.04.10. Kökény d. 

Kollár István és Muka Emese Ágnes:  
Koppány 2020.04.14. Dobi d.

Ribár Klaudia:  
Pamela Nóra 2020.04.22. Jakab d.

Bagó Mátyás és Farkas Alexandra Bernadett:  
Balázs 2020.04.24. Arany János u.

Minden újszülött érkezésének szívből örülünk!
Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el.

SZÜLETÉSEK  
2020. április
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TÁJÉKOZTATÁSUL, KOMMENTÁR NÉLKÜL…
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hir-
det a középfokú köznevelési intézmények első, máso-
dik vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származá-
sú fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének 
elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzé-
sére a 2020/2021. tanévre

Pályázati feltételek
Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak 
be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali 
tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán ta-
nulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem köte-
lezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év 
végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pá-
lyázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor 
többek között az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

• magyar állampolgárság;
• magyarországi lakóhely;
• büntetlen előélet;
•  szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszer-

zésének és a tanulmányok ennek megfelelő – a szak-
iskolai tanulmányok befejezését követő tanévben 
történő – folytatásának vállalása;

•  kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonat-
kozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele 

egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat 
törvényes és befolyástól mentes ellátását nem ve-
szélyezteti;

•  egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkal-
masság pályázat elbírálása során történő, valamint  
a támogatás időtartama alatti megállapításához 
szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

• írásbeli nyilatkozat roma származásról.

A pályázatot 2020. június 30-ig kell a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírál-
ja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alap-
ján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje 2020. augusztus 31. 

A pályázatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendőr- 
főkapitányság támogatási szerződést köt. A pályázattal 
kapcsolatban felvilágosítás a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési Al-
osztály ügyintézőjétől kérhető az alábbi elérhetőségen: 
Szőke Zsuzsanna r.a. (tel.: 06/1/443-5114/30-526-os 
mellék)
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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 
hordani ami nem jön 
veled szembe, kérd,  
hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón  
itt megveheted.

Legyen új létesítmény,  
felújítás, bővítés, kérjen ingyenes 

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 vá-
sárolni, eladni, ajándékozni vagy bérelni,

• Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasági ren-
deltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, ajándékoz-
ni illetve ezekre bérleti vagy haszonbérleti szerződést 
kötni,

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

letve megszüntetni (végelszámolás, csődeljárás), vala-
mint céggel kapcsolatos általános jogi tanácsadásra 
van szüksége, 

• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne 
okiratba foglaltatni, 

• Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyermek-
elhelyezési, szülői felügyeleti, kapcsolattartási és 
gyermektartásdíj fizetés iránti tanácsadásra és kép-
viseletre 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

KEDVES VÁSÁRLÓIM! 
A maszk használata  

kötelező lesz nálam is.
Minden 5000 Ft feletti vásárlás 

esetén mosható, vasalható 
maszkot adok ajándékba.

Várlak benneteket szeretettel  
és nagy akcióval! 

Bankkártyával is fizethetsz.
Vigyázzunk egymásra! 

TÜNDI TURI
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FAKAN GÁBOR

(06-20) 973-9604
Központi fûtés,

vízvezeték szerelés,
vegyes tüzelésû kazáncsere, radiátor csere,

fürdõszoba felújítás,
új házak szerelése.

FAKAN GÁBOR
(06-20) 973-9604

Dr. Bartha Klára
ügyvéd

Vágysz egy új rucira,
gyere be a Tündi turiba.

Idõ és pénz spórolása
itt van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,
pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat hordani
ami nem jön veled szembe,
kérd, hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón
 itt megveheted.

TÜNDI TURI

Megtalálsz:
Csemõ, Szent István úton
a régi turi helyén.
Nyitva tartás:

H-P: 8.00-16.00
             Szo: 8.00-12.00
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· Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne vásárolni,
eladni, ajándékozni vagy bérelni,

· Termõföldet, tanyát vagy egyéb mezõgazdasági rendeltetésû
ingatlant szeretne venni, eladni, ajándékozni illetve ezekre
bérleti vagy haszonbérleti szerzõdést kötni,

· Tartási vagy gondozási szerzõdést kíván kötni,
· Céget akar alapítani vagy a meglévõt módosítani illetve

megszüntetni (végelszámolás, csõdeljárás), valamint céggel
kapcsolatos általános jogi tanácsadásra van szüksége,

· Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne okiratba
foglaltatni,

· Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyermekelhelyezési,
szülõi felügyeleti, kapcsolattartási és gyermektartásdíj fizetés
iránti tanácsadásra és képviseletre van szüksége,

· Öröklési kérdésekben és hagyatéki eljárás ügyében jogi tanácsot
kér, végrendelkezni akar,

· Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 
· Egyéb okiratok szerkesztését kéri.

Keressen bizalommal, ha

Mobil: (06-30) 299-9012
E-mail: drbarthaklara@gmail.com
Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25.

ügyfélfogadás: elõzetes idõpont egyeztetéssel

VILLANYSZERELÉS: (06-30) 416-1684

Legyen új létesítmény, felújítás, bõvítés, kérjen
ingyenes felmérést és  árajánlatot!
20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Pamut kapucnis
pulóver
MINDEN

méretben!

FIGYELEM!

www.cegledingatlan.hu

Férfi, nõi,
gyermek kabátok

érkeztek
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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 rendelet 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 
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DEMAND – 2001 BT

 • cégalapítás
 • adóbevallások elkészítése

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

FAVÁGÁS

Kosaras  autó
rendelkezésre áll!

(06-30) 333-5086

Veszélyes fák
gallyazása, kivágása.

Csemõ, Petõfi Sándor u. 1.Csemõ, Petõfi Sándor u. 1.

Kis Piroska

Mucsi András

Veszélyes fák kivágása,
lebontása, darabolása

alpin technológiával is.

Fenyõfák, tujafák kivágását,
visszavágását vállalom.

az önkormányzattal szerzõdött partner

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

Combos Bt.Combos Bt.
Tel: 53- 707-050

 (06-30) 635-3018 e-mail: tarczali3@invitel.hu

FAVÁGÁS
(06-30) 340-5032
(06-20) 535-0735

Csemõ, Bem u. 8.

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

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

Pánczél Mihály

A
 MÁRIA RÁDIÓ

adása az
FM 88,3 MHZ

hullámhosszon
egész nap

hallgatható.

• 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
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Kis Piroska
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lebontása, darabolása

alpin technológiával is.

Fenyõfák, tujafák kivágását,
visszavágását vállalom.

az önkormányzattal szerzõdött partner

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

Combos Bt.Combos Bt.
Tel: 53- 707-050

 (06-30) 635-3018 e-mail: tarczali3@invitel.hu

FAVÁGÁS
(06-30) 340-5032
(06-20) 535-0735

Csemõ, Bem u. 8.

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

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

Pánczél Mihály

A
 MÁRIA RÁDIÓ

adása az
FM 88,3 MHZ

hullámhosszon
egész nap

hallgatható.

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 ingatlant 

keresek! 
Elérhetőségem: +36 30 212-9687
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK

Tisztelt Ügyfeleim!
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása,
illetve a családlátogatások határozatlan ideig szünetelnek.

Az ügyintézés folyamatos mûködése érdekében telefonos
konzultálás, egyeztetés, tanácsadás, információnyújtás,
stb. történik a megszokott telefonszámon: 06-70/360-
7843. Ez a telefonszám a megszokott munkaidõben
elérhetõ!
Ezen kívül e-mailben is elérhetõ vagyok a következõ e-
mail címen: gyemekjolet.csemo@ckszsz.hu.
Személyes találkozásra csak rendkívüli helyzet esetén
van lehetõség a Polgármesteri Hivatal korlátozott
ügyfélfogadási idejében. A telefonos idõpont egyeztetés
KÖTELEZÕ, egyébként nincs lehetõség ügyfélfogadásra!
Kérem szíves megértésüket az Önök és Mindenki
érdekében! Vigyázzunk egymásra!

                                      Hornyákné Zámbó Andrea
                                     családsegítõ

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi
helyzetre tekintettel a CSEMÕI KÖRZETI MEGBÍ-
ZOTTI IRODÁKBAN az ügyfélfogadás a járványügyi
veszélyhelyzet fennállásáig SZÜNETEL.
Ügyfélfogadás csak a Ceglédi Rendõrkapitányság
épületében van.
A körzeti megbízottak elérhetõek:
          GYETKÓ TIBOR R.zls. (06-70) 492-0740
          ÕRLÕS GÁBOR R.õrm. (06-20) 489-6713

Kedves Betegeink!
A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT  az új koronavírus fertõzéssel

kapcsolatos megbetegedésekkel összefüggésben
          2020.03.17-tõl napjától visszavonásig
a fogászati szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók
számára a NEM SÜRGÕS fogászati beavatkozások
elvégzését MEGTILTOTTA!
Sürgõs esetben kérjük, hogy hívja a (06-30) 488-2270-
es telefonszámot!

Dr. Dombi Csaba
     fogorvos

FÕÉPÍTÉSZI fogadóóra is szünetel!
Ezúton is tájékoztatom az érdeklõdõket, hogy a korábban
minden hónap harmadik csütörtökjére hirdetett fogadóórák
az elrendelt veszélyhelyzet alatt szünetelnek!

A Fõépítész Asszony a foepitesz.csemo@gmail.com e-
mail címre várja az építésüggyel összefüggõ kérdéseket.  

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan
pontos címét (utca/dûlõ, házszám, helyrajzi szám) és a
tervezett építési tevékenységet.
A tanácsadás a csemõi lakóhelyû/székhelyû magán-
személyeknek/vállalkozások számára INGYENES! 

FALUGAZDÁSZI
fogadóóra szünetel!

OLÁH JÓZSEF pályázati tanácsadó
   SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓI SZÜNETELNEK!

Keresheti telefonon: (06-70) 526-9878,
               e-mailen: opmm.kft    gmail.com

Az Ön falugazdásza elérhetõ:
BALASKÁNÉ SCHVART SZILVIA (06-20) 247-5406

@

Tisztelt Ügyfeleink!
A Csemõi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
kedd: 8.00-10.00
csütörtök: 14.00-16.00
                             Az ügyintézés folyamatos,
munkaidõben hívhatja a 06-53 392-001-es telefonszámot
vagy írjon emailt: (hivatal@csemo.hu).
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