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Csemő Község Önkormányzatának havilapja

ELMARAD A SZÜRETI 
FELVONULÁS ÉS BÁL 

Magyarország Kormánya úgy ítélte meg, hogy augusztus közepe  után 

is kockázatos lenne a hatályban lévő szabályokon való  változtatás. 

Fenntartották ezért, hogy augusztus 15. után sem  lehet 500 fősnél 

nagyobb rendezvényeket tartani a  koronavírus-veszély miatt – így a 

Szüreti Felvonulás és Bál  az idei évben ELMARAD.  

CSEMŐ ÚJRA A NEMZETI VÁGTA NAGYDÖNTŐJÉBEN 

PETRIK TAMÁS és Zsonglőr nevű lova augusztus 29-én, az Érdi Vágtán megnyerték az előfutamukat – ezzel kvalifikálták 

magukat és Csemőt a Hősök terén rendezendő nagydöntőre. Csemő a kocsitolásban is csapatot indíthat Budapesten. Az 

érdi selejtezőből feljutva három lány és három fiú készülhet arra, hogy ebben a versenyszámban is sikeresen szerepeljen 

településünk.

részletek a 2. oldalon 
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Szikrázó napsütés és pokoli hőség fogadta a versenyzőket, érdeklődőket. Ez utóbbiakból kevesebb volt a vártnál, legalábbis a 
szervezők állítása szerint a lelátó tavaly tele volt, idén viszont elég foghíjasak voltak a padsorok. A pálya egy katlanban volt, árnyék 
semmi – esernyő vagy sapka nélkül két percen túl már veszélyes volt a napon tartózkodni.

Az idei évben a covid-helyzet miatt sokkal kevesebb elővágtát rendeztek, ami miatt több esélyes is azonos helyszínen kísérelte meg 
a sikeres kvalifikációt. Ezért a sorsolás a nap egyik legizgalmasabb része volt, hiszen az előfutamok győztesei nemcsak a délutáni 
döntőre, hanem a budapesti nagydöntőre is bejutottak. A sorsoláson az esélyesek elkerülték egymást, így volt egy „nyugalmas” 
késő délelőttünk. Petrik Tamás és Zsonglőr az első futam harmadik pályáját kapták, ellenfeleik az előfutamban Zsámbék és Tárnok 
települések lovasai voltak.

Jó rajtot követően nem volt kérdés, hogy Tamás győzni tud az előfutamában – ezzel teljesítve a kitűzött célt!   
Csemő után Felsőpakony, a házigazda Érd és Porva települések lovasai is bejutottak a késő délutáni döntőbe. Még a döntő futam 

előtt elkönyvelhettünk egy újabb sikert. CSEMŐ KOCSITOLÁSBAN IS RÉSZTVEVŐ LESZ A BUDAPESTI DÖNTŐBEN! Az történt, hogy 
a nap folyamán felkérést kaptunk arra, hogy csapatot indítsunk itt, Érden a kocsitoló versenyben. Petrik Tamás sietett segítségünkre, 
lovas segítőiből összeállt a három lányból és három fiúból álló csemői csapat. Egy futamot kellett nyerni, ami sikerült is, így 
Budapesten folytathatjuk! Csemői erős lányok és fiúk készüljetek, szeptemberben válogatunk, hogy a legerősebb leggyorsabbak 
képviselhessék Csemőt a Hősök terén!

A vágta döntő futamát 18 óra 20 perckor kezdték, egy rendkívül erős mezőnnyel, ahol ott volt pl. a tavalyi vágta döntőn futó lova 
is. Zsonglőr nem igazán volt nyugodt, volt dolga a felvezetőnek, mert forgolódott rendesen. Nem is sikerült jól a start, utolsónak 
rajtoltak el. Egy helyet sikerült a két és fél kör alatt javítani, így harmadik helyen értek célba. Tamás elmondta, hogy kapták a homokot 
rendesen, ami neki sem és a lovának sem ízlett. Mondtam neki a verseny után, hogy legalább most megtudtuk azt is, hogy mit 
okoztunk éveken át a jó startokkal a többi versenyzőnek...

A kvalifikáció sikerült - a feladat adott, javulni kell az október közepén rendezendő döntőre...

Lapzártakor érkezett a hír, hosszas mérlegelés után a Nemzeti Vágta Szervező bizottsága úgy döntött, hogy zárt kapuk között 
szervezik meg a 13. Nemzeti Vágtát október 10-11-én a Hősök terén. 

A zárt kapus megmérettetés két napos programja az elmúlt évekhez hasonlóan színes lesz, az érdeklődők a Duna Televízió 
csatornán, valamint a mediaklikk.hu-n kísérhetik majd figyelemmel az élő adásokat, streamelt tartalmakat.
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Két hete dolgozunk azon, hogy a Magyar Falu Program keretén belül határidőre elkészüljenek azok a 

tervek és szakmai anyagok, amelyekkel pályázni tudunk a hivatal épületének bővítésére. 

Csemőben nincs csarnok, nincs művelődési ház és ez a pályázat egy esélyt jelent arra, hogy a kultúra, a 

sport és a közösségi rendezvények fedett helyszínt kapjanak. Az új könnyűszerkezetes épületet a hivatal 

udvari részére terveztük, a könyvtár és piac épületei között 225 négyzetméteren, a fedést áttelepítve 

megmarad a piac; a Petőfi utcai fronton a kialakult faluképhez illeszkedő takarással.  Az elképzeléseinket 

jelentős mértékben szűkítette, hogy 50 millió forint bruttó összeg állhat kizárólag rendelkezésre a teljes 

kivitelezéshez - ha és amennyiben a pályázatunk nyer…

Az MFP-TK-Faluház - 2020 vonatkozásában  benyújtott pályázatot:

 1005331082A MFP-azonosító számon, 538251156202009021427686234A KR érkeztetési számon nyilvántartásba vették. 

A beérkezett dokumentum iratazonosítója: 3103651375. 

Íme, a látványtervek:

FALUHÁZ PROJEKT
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„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevemben, engem fogad be”    

(Mt. 18,5 – Iz. 1,17)

Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülöző gyermekek számára.  A jelentkezés feltételeiről, a 

nevelőszülővé válás menetéről az Otthon Szociális Szolgáltató honlapján bővebben tájékozódhat: www.otthongyermek.hu  és 

+36 1 294 64 20 telefonszámon. Jelentkezését az otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com címre várjuk.

A nevelőszülői jogviszony 2014. 01. 01.-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül.

A VÁCI EGYHÁZMEGYE FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ  
OTTHON SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ  
ÚJ NEVELŐSZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA. 

Nevelőszülő az Otthon Szociális Szolgáltatónál csak az lehet, aki:

• 24. életévét betöltötte, magyar állampolgár

• cselekvőképes, büntetlen előéletű

• fizikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban lévő nagykorú hozzátartozó is alkalmas

• otthona, környezete alkalmas a gyermekek fogadására– saját jövedelemmel bír

• házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység folytatásához– a Katolikus Egyház értékrendjét elfogadja, tiszteletben tartja

• a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen részt vett, tanúsítványt szerzett, vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és a 

“Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” követelménymodulját sikeresen elvégezte, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik

Szeretettel várjuk jelentkezését!

A KORONAVÍRUS SEM 
AKADÁLYOZHATTA MEG
2020. augusztus 20-án a katolikus templomban 

szentmise keretében megemlékeztünk 

Szent István államalapító 

királyunkról. A szertartás 

részeként Szecsődi 

Péter plébános atya 

megszentelte az 

új kenyeret.
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
OKTÓBERBEN  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 tartalmazhat és hozza el 

• OKTÓBER 2-án, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• OKTÓBER 9-én, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• OKTÓBER 16-án, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• OKTÓBER 30-án, PÉNTEKEN 7.00-18.00 óra között a hantházi bolt mellett 

EGY HÁZTARTÁS, EGY GYŰJTÉSI NAPON CSAK 4 ZSÁK LEADÁSÁRA JOGOSULT INGYENESEN!  A helyszíneken a csemői lakcímet 

ellenőrizni fogjuk! 

    

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KONTÉNEREK A GYŰJTÉSI NAP ZÁRÁSAKÉNT ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK – KÉSŐBB 

AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE A HULLADÉK ELHELYEZÉSE TILOS!  

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK 
2020. ÉVI SZEPTEMBERI SZÁLLÍTÁSI REND

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom 

hulladékok gyűjtéséről.  Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

FONTOS!  A kommunális hulladékgyűjtés 2020. január 1-től CSÜTÖRTÖKI napokon történik! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS: szeptember 17.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3 

/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 

53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Kút u. 5.

ügyfélfogadás hétfő: 8.00 - 20.00 kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00

telefon 53/500-152 53/500-153

e-mail ugyfelszolgalat@dtkh.hu

honlap www.dtkh.hu
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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 

hónapban két alkalommal is ülésezett, augusztus 3. és augusztus 5. napján.

Mindkét rendkívüli testületi ülés megtartására a folyamatban lévő, illetve 

beadandó pályázatok miatt, az azokkal kapcsolatos döntések soronkívüli 

meghozatala érdekében került sor a Községháza Civiltermében.

A 2020. augusztus 3-ai rendkívüli ülésen a Képviselő-testület egyetlen 

napirendi pontként az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására benyújtott pályázatra – amelynek célja a belterületi utak 

felújítása – érkezett hiánypótlási felhívást tárgyalta. 

A Képviselő-testület a napirend megtárgyalását követően úgy döntött, hogy 

a pályázat sikeressége érdekében, a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 

megfelelően, a projektben vállalt önerő összegét 680 ezer Ft-tal megemeli. 

A fejlesztéshez szükséges önerőt az önkormányzat 2020. évi költségvetési 

tartalékából biztosítja.

A 2020. augusztus 5-ei rendkívüli ülésen két napirendi pont tárgyalására 

került sor.

Az első napirendi pont keretében a Képviselő-testület a Faluház (Csarnok) 

kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásának előkészítése érdekében hozta 

meg a szükséges döntéseket

A második napirendi pont keretében a Képviselő-testület döntött arról, 

hogy a 2020. évben is benyújtja pályázatát a belügyminiszter által kiírt, 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

Pályázati kérelmében az önkormányzat 508 m3 mennyiségű keménylombos 

tűzifa megvásárlásához kér támogatást, a pályázathoz szükséges önerőt, 

melynek összege 645.160.- Ft, és a házhozszállítás költségeit a 2020. évi 

költségvetéséből biztosítja.

A Képviselő-testület a döntéseit, mindkét rendkívüli ülésen vita nélkül, 

egyhangú szavazással hozta.

A  Hírmondóban  a  lakosságot érintő önkormányzati döntések 

összefoglalását közöljük. A képviselő-testület ülései nyilvánosak – a 

jegyzőkönyv a könyvtárban megtekinthető, illetve letölthető az interneten: 

www.csemo.hu/önkormányzat menüpont alatt. Munkaterv szerint a 

Képviselő-testület következő ülését 2020. szeptemberében tartja. A 

napirendekről a www.csemo.hu/aktuális híreink oldalon olvashat.

                                                   Dr. Kovács Tímea 
                                                                                                              jegyző

CSEMŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2713 Csemő, Petőfi S.  u. 1.

telefon: 53-392-001

Ügyfélfogadás rendje
Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: 8:00 - 11:00  

Polgármester fogadóórája:
Hétfő: 9:00 - 11:00 

Jegyző fogadóórája
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Tanyagondnokság:
Turcsán István: 06 30 459 6443
Nagy László: 06 70 360 7896
Szűcs Ferenc: 06 30360 7840

Körzeti megbízottak
Községháza emeletén, 
minden hónap első péntekén 10:00 - 11:00
Zöldhalmi rendelőnél 
minden hónap harmadik péntekén: 10:00 - 11:00
Gyetkó Tibor: 06 70 492 0740
Őrlős Gábor: 06 20 489 6713

Ceglédi Rendőrkapitányság:
ügyelet:  53-310-066
(éjjel-nappal hívható: 107)

Ceglédi Járási Hivatal
Csemői kirendeltsége, a Csemői Polgármesteri 
Hivatal épületének emeletén
Ügyfél fogadási rend: 
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Ceglédi Járási Hivatal Okmányiroda
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Időpont foglalás: 53 511 415

Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00  16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁK
A Községháza emeletén:

minden hónap ELSŐ PÉNTEKÉN: 

10:00 - 11:00 óra között

Zöldhalomban: minden hónap

HARMADIK PÉNTEKÉN : 

10:00 - 11:00 óra között
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TISZTELT SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK, 
NAGYKORÚ JOGOSULTAK!

KÉPVISELŐK
ELÉRHETŐSÉGEI

Dr. Lakos Roland
polgármester
06 70 600 3844
polgarmester@csemo.hu

Bögös István
alpolgármester
06 20 236 1624
csbogos@gmail.com

Dr. Kárpáti László
képviselő
06 20 934 1276
karpatidr@t-online.hu

Dr. Lakatosné Bakonyi
Magdolna Katalin
képviselő
06 20 594 3258
dr.lakatosne@gmail.com

Gáspár János
képviselő
06 30 419 8611
gasparjanos59@gmail.com

Labát Ferenc
képviselő
06 30 905 5910
csemovizkft@gmail.com

Turcsán István
képviselő
06 30 459 6443 

 
POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRÁK

A koronavírus második hulláma okán a 
fogadóórák – határozatlan ideig - 
elmaradnak.

Elérhetőségeim: 
tel: (0670) 600-3844
e-mal:  polgarmester@csemo.hu

Településünkön az egyik legnépszerűbb szociális támogatási forma a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján több, jogszabályban meghatározott támogatást jogosult igénybe venni. Ezek 
közül a támogatási formák közül a legnépszerűbb az ingyenes-, vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetés és az évente kétszeri alkalommal folyósított pénzbeli támogatás.

Az évente kétszer, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli támogatást 
(2020-ban alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű 
támogatást) azonban csak azok vehetik igénybe, akiknek tárgyév augusztus 1-jén, 
illetve tárgyév november 1-jén fennáll a jogosultsága. A rendszeres kedvezményre 
való jogosultság a kérelem benyújtásának napjától 1 évig áll fenn, amennyiben ez az 
1 év lejár, és újabb kérelem nem kerül benyújtásra, a pénzbeli támogatás nem jár, 
és ettől az időponttól az ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetésre sem jogosult a 
gyermek, azaz az étkeztetés teljes térítési díját meg kell fizetni!  

 Az idei évben is előfordult, hogy többen azért estek el a pénzbeli támogatástól, mert 
elmulasztották a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságukat 
megújítani, azaz a kérelmet nem, vagy későn nyújtották be. Az étkezési térítési díj 
hátralékok felhalmozódásának is az az elsődleges oka, hogy azon gyermekek szülei, 
akik egyébként jogosultak lennének a térítésmentes, vagy kedvezményes étkezésre 
hagyják lejárni határozatukat, azt nem újítják meg.

Csemőben jelenleg 332 gyermek jogosult a támogatásra, figyelemmel kísérni azt, 
hogy kinek, mikor jár le a határozata sem Csemőben, sem más településeken nincs 
mód, ez a szülő felelőssége és kötelessége!

Kérem, mindenki kísérje figyelemmel, mikor jár le a határozata és – figyelemmel arra, 
hogy 30 napnál régebbi jövedelmi igazolásokat nem tudunk elfogadni – időben, még 
az eredeti határozat lejárta előtt nyújtsa be kérelmét. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges formanyomtatványok a 
Polgármesteri Hivatalban elérhetők, és kérdés esetén is szívesen állunk ügyfeleink 
rendelkezésére. Köszönjük együttműködésüket!

dr. Kovács Tímea
jegyző

FREE WIFI

• Szt. István út, buszmegálló

• Sportcentrum 

• Zöldhalmi orvosi rendelő 

• Zöldhalmi Iskola dűlő buszmegálló 

• Vett út, 12. bolt 

• Hét vezér tér 

• Templom tér

Az alábbi helyszíneken kapcsolódhat a “Csemo Free Internet” 

hálózatra: 
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2020 AUGUSZTUS

SZÜLETÉSEK

Minden újszülött érkezésének szívből örülünk! 

Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el.

Keresztúri Mónika és Farkas László: Nimród László 2020.07.21.   Balla d. 

Dományi Hajnalka és Fityó György: György 2020.08.13. Agyagos d. 

Szabó Nikoletta és Katus Zoltán : Zoltán 2020.08.21. Szent István u. 

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

OLÁH JÓZSEF

Pályázati tancsadó
Személyes konzultáció minden péntek délután - 

vagy más, egyeztetett időpontban - 

Csemő Polgármesteri Hivatalában06 70 526 9878

opmm.kft@gmail.com

FŐÉPÍTÉSZ A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

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:

•    2020. szeptember harmadik csütörtökén,  szeptember 17-én, 

délután 14.00-18.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban a település 

főépítésze fogadja az érdeklődőket.

•    A foepitesz.csemo@gmail.com e-mail címre küldött, az

építésüggyel összefüggő 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 konzultáció során a főépítész ismerteti 

az építési tevékenységgel érintett ingatlannal kapcsolatos településképi 

követelményeket és a helyi építési szabályzat előírásait. A konzultációról 

írásos emlékeztető készül.

A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyeknek
INGYENES! 

VÉDŐNŐI FELHÍVÁS!
Az év utolsó harmadában lehetőség nyílik a faluban a 

18-65 év közötti női lakosok számára nőgyógyászati 

rákszűrés elvégzésére. Kérjük az érintett korosztályú 

hölgyeket, ha van rá igényük, jelezzék az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén. A szűrés várható  

időpontját az igényfelmérés után tudjuk megmondani.  

Tolnai Tünde védőnő 06304065316   

Dobóczi Anikó védőnő  06703607925
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A GÉPJÁRMŰFELTÖRÉSEK IS MEGELŐZHETŐK!
A gépkocsifeltörések elkövetőit sok esetben a tulajdonosok könnyelműsége is segíti. Az utastérben 
hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A műszerfalon felejtett mobiltelefonra, az ülésen vagy az ülés alatt 
hagyott táskára a tolvajok gyorsan felfigyelnek és „akcióba” lépnek. A lopási kár mellett a gépkocsiban 
okozott rongálási kár is jelentős lehet.  

Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadja meg bűnmegelőzési tanácsainkat!

• Soha, még rövid időre se hagyja személyes iratait, bankkártyáját, lakáskulcsát, a gépjármű okmányait az autóban, minden 
esetben tartsa magánál!  A kesztyűtartó nem értékmegőrző!

• Ne hagyjon a gépjármű utasterében táskát, csomagot, mobiltelefont, műszaki cikket, GPS-t! 
• Mindig zárja be a gépjárművet, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre hagyja el a 

járművet!
• Sötétedés után parkoljon kivilágított, forgalmas helyen!

Bűncselekmény esetén értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107 vagy 112-es segélyhívószámokon.

Ne adjon esélyt a gépkocsifeltörőknek!
                                                                                   Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

                                                                                          Bűnmegelőzési Osztály

TISZTELT SERTÉSTARTÓK!
Ebben az évben is el kell végezni a kistermelői sertésállományok Aujeszky-betegségre és Brucellózisra irányuló ellenőrző vizsgálatát. 
A vérvételekre előreláthatólag szeptember végén, október elején kerül sor.
Kérem azokat, akik anyakocát tartanak jelentkezzenek nálam a 06209341276 telefonon a munka ütemezése érdekében.

TISZTELT ÁLLATTARTÓK!
Tájékoztatom Önöket, hogy technikai okok miatt a vezetékes telefonszámunk (06-53) 592-018-ra változott. Aki a vezetékes telefonon 
akar keresni, kérem ezt a számot hívja!

Dr. Kárpáti László állatorvos

FELHÍVÁS
Beköszöntött az ősz, és egyre többen döntenek úgy, hogy az ingatlanukon felhalmozódott avar- és kerti hulladéktól annak elégetésével 
szabadulnak meg. Ezzel párhuzamosan megszaporodtak azok a lakossági panaszok, bejelentések is, amik műanyag hulladék nyílt 
téri égetéséről számolnak be.
Napjainkban a műanyag zacskók, valamint az eldobható palackok képezik a háztartási hulladék egy jelentős részét. A műanyagok 
lassan bomlanak le a természetben, elégetésük során pedig levegőt szennyező anyagok szabadulnak fel, amelyek mérgezőek és 
rákkeltő hatásúak. 
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a MŰANYAG (PET, FÓLIA) ÉGETÉSE AZ EGÉSZSÉGRE ÉS A KÖRNYEZETRE ÁRTALMAS, EZÉRT 
SZIGORÚAN TILOS! 
Csemő Község Önkormányzatának hatályos önkormányzati rendelete szabályozza az avar- és kerti hulladék égetését, melynek 
értelmében az,
• saját ingatlanon belül külön engedély nélkül,
• ünnepnap kivételével hétfőn és pénteken 08 és 18 óra között, szombaton 08 és 12 óra között 
a tűzgyújtási szabályok szigorú betartása mellett, alkalmanként maximum 2 órán keresztül végezhető.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy 2021. január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok 
rendeletben szabályozhatják az avarégetést. Ez azt jelenti, hogy JÖVŐ ÉV JANUÁR 1-JÉTŐL AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 
IS TILTOTT TEVÉKENYSÉG LESZ. Kérek mindenkit, hogy az emberi egészség védelme érdekében minden cselekedetünkkel védjük 
környezetünket!

dr. Kovács Tímea
jegyző
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KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA 
• hétfő: ZÁRVA (szabadnap) 
• kedd: 13.00 – 15.00 óráig (8.00 – 12.00 óráig  kizárólag óvodás, vagy  iskolás csoportok számára, előzetes bejelentkezés 

alapján.) 
• szerda 13.00 – 15.30 óráig 
• csütörtök: 13.00 – 15.30 óráig  (8.00 – 12.00 óráig kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára, előzetes bejelent-

kezés alapján.) 
• péntek: 9.00 – 12.00 óráig (a hónap első három péntekén és 15.00 – 21.00 óráig (a hónap utolsó péntekén) 
• szombat: 8.00 – 10.00 óráig tartunk nyitva.

2020 SZEPTEMBER 19,-én, szombaton 16:00 órától egy irodalmi összeállítással 
emlékezünk  a kétszeres József Attila díjas költőre, LADÁNYI MIHÁLYRA csemői 
alkotóházának udvarán.

Huszár Sándor és Csanád László (Csiga) emlékeznek vissza a költőre.
Közreműködnek:  CVK Irodalombarátok Körének tagjai …majd a soproni CIVITAS 
PINCESZÍNHÁZ  előadásában egy kerettörténetben számos Ladányi költemény hangzik el.

15 órakor megemlékezést tartunk Zöldhalomban, a költő szobránál, melynek során 
megkoszorúzzuk Orisek Ferenc népi fafaragó, Népművészet Mesterének költőről készült 
alkotását.

A szervezők, Vas Tiborné (Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér), valamint Huszár 
Sándor (Csemői Helytörténeti Gyűjtemény) szeretettel várnak minden Kedves Érdeklődőt.
Információ:06-70-360-8034

ARS SACRA FESZTIVÁL
2020.09.12.-20.

A Csemői Katolikus Közösség és a Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér szervezésében:

A Csemői Katolikus templomban, szeptember 13-án, vasárnap 17 órától

• SOMOS GYULA FESTŐMŰVÉSZ, akadémiai tanár kamarakiállítása

• SABROSA ACUSTICA ÉNEK-GITÁR DUÓ (Farkas Judit ének, Olgyay Gergő gitár) koncertje

Közreműködők: a CVK IRODALOMBARÁTOK KÖRÉNEK TAGJAI: Farkas Rudolfné, Korondi Miklós, Korondi 

Rózsa, Obrácz-Nagy Ágnes

A Cegléd-Újvárosi, Csemői Református Egyházközség és a Csemői Községi Könyvtár és 

Közösségi Színtér szervezésében:

A Csemői Református templomban, szeptember 18-án, pénteken 17:30 órától

• ECSEDI PÉTER ÉNEKMŰVÉSZ koncertje

• TRIANON 100 kiállítás

Információ:06-70-3608034 (Vas Tiborné)
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Fogadják olyan szeretettel az Önök könyvtára számára összegyűlt könyv, DVD, CD és játék adományokat, amilyen szeretettel adjuk. 
Reméljük, hogy a könyvek olvasásával, a DVD-k, CD-k lejátszásával, a játékokkal sok-sok örömteli órát is kaptak ajándékba Zétény 
lakói. Tudniuk kell, hogy lélekben is Önök mellett vagyunk a bajban.
Reméljük, hogy szerény adományunkkal hozzá tudunk járulni a károk enyhítéséhez.
A könyvtári dokumentumok és játékok gyűjtése a Nemzeti Művelődési Intézet, ill. a Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 
kezdeményezése nyomán valósult meg. Adományozók csemői, nagykőrösi, albertirsai, nagytarcsai és ceglédi lakosok, intézmények.

Tisztelettel: Vas Tibor Jánosné 
közösségi színtér-vezető, könyvtáros

KEDVES ZÉTÉNYIEK!

 „Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik.”
Gyökössy Endre

Néhány hete egy emailben megküldött felhívás nyomán a Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér csatlakozott ahhoz az 
adománygyűjtő megmozduláshoz, amelynek célja a május 6-án leégett felvidéki tőketerebesi járásban található Zétény község 
könyvtárának megsegítése. 
Az adományozók csemői, nagykőrösi, albertirsai, nagytarcsai és ceglédi lakosok, intézmények voltak. A felhívásra, melyet a Csemői 
Hírmondó hasábjain éppúgy olvashattak, mint az interneten, 269 db könyv, több mint 30 műsoros DVD, 19 műsoros CD és 6 db 
társasjáték felajánlás érkezett a csemői könyvtárba.
Az adományokat, előzetes egyeztetéseket követően augusztus 15-én, szombaton szállítottuk a Párkányi Városi Könyvtárba, mely 
egyike a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete által kijelölt 9 felvidéki könyvtárnak, melyek a felajánlások befogadásával 
foglalkoznak.
Nem jöttünk haza üres kézzel! A párkányi könyvtár igazgatójával folytatott telefonos beszélgetések során kiderült, hogy fel tudnak 
ajánlani szlovák nyelvű könyveket (65 db), melyeknek idehaza nagy hasznát vehetik szlovák nyelvű közösségek – Albertirsán, 
Nagytarcsán és Tótkomlóson talál könyvszerető emberekre az adomány.
Lehet, hogy néhányan úgy vélik a „Jobb adni mint kapni!” már szinte közhely, én mégis úgy gondolom, hogy mindazok, akik 
lehetőségükhöz mérten segítették Zétényt  felajánlásaikkal bizonyságul szolgálnak arra, hogy a kilométerek és a történelem nem 
szabhatnak határt az önzetlen és szeretteljes segítőkészségnek.

Vas Tiborné
közösségi színtér-vezető
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CSEMŐI PALOTÁS SPORTEGYESÜLET
Egyesület elnöke: Pólya Miklósné

(telefon: 20-355-8127)

Egyesület titkára: dr. Lakos Roland

Vezetőségi tag: Székely István

(telefon: 53-392-084)

SZAKOSZTÁLYOK EDZÉSI IDEJE:

• MEDIBALL SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 18.30 – 20.00 Cegléd Várkonyi István

Általános Iskola Széchenyi úti tornaterme (felnőtteknek)

Szerda: 17.00 – 18.00 Cegléd Táncsics Mihály

Általános Iskola tornaterme (gyermekeknek)

Péntek: 17.00 – 18.00 Táncsics Mihály

Általános Iskola tornaterme (gyermekeknek, felnőtteknek)

Szakosztály vezetője: Huszárné Szigeti Rózsa 

(telefon: 20-418-7523)

Ügyintéző: Szigeti Ferencné 

(telefon:31-983-9687)

• TURUL IJÁSZ SZAKOSZTÁLY

Vasárnap: 14.00- 16.00 Csemői

ÖKOCENTRUM

Szakosztály vezetője:

Gáspár János (telefon: 30-419-8622)

• ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY

Kedd: 17.00 órától, Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme

Péntek: 17.00 órától, Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme

Szakosztály vezetője: Palotainé Pozsár Marianna  

(telefon: 30-321-5482)

• ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 16.00-17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Szerda: 16.00 -17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Péntek: 16.00-17.30 Piac melletti épület emeleti terme

Szakosztály vezetője: Tóth Attila (telefon: 30-275-7573)

• SAKK SZAKOSZTÁLY

Hétfő: 16.00-20.00 Cegléd Művelődési Ház B épülete

Csütörtök: 16.00-20.00 Cegléd Művelődési Ház B épülete

Szakosztály vezetője: Károlyi József (telefon: 30-205-9447)

• LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY:

Hétfő: 15.00-17.00 Csemő Sportcentrum

Szerda: 15.00-17.00 Csemő Sportcentrum

Szakosztály vezetője: Zágon László (telefon: 20-214-2623)

AUGUSZTUSI ESEMÉNYEK

Ceglédbercelen Szent István napi íjászversenyen vett 

részt a szakosztály több tagja.

Eredmények:

SENIOR: Kis György I. helyezés • Gáspár János II. helyezés

IFI: Nagy Bence I. helyezés  •  Bíró Bence II. helyezés

EGYÉNI, GYORSASÁGI PÁRBAJ: Gáspár János I. helyezés

MŰKÖDIK A CSEMŐ APPLIKÁCIÓ 

Már ingyenesen letölthető és elérhető a CSEMŐ APPLIKÁCIÓ, az okostelefonokra 

készült települési szoftver. Az androidos eszközökön a Play áruházból, az iOS-

es készülékeken pedig az App Store-ból letölthető alkalmazás kb. 50 MB 

méretű, és néhány másodperc alatt rákerül a mobilra.

Fogadják és használják olyan örömmel, amekkora szeretettel mi 

készítettük!
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ELADÓ ZÁRTKERTI TELEK

Eladó a Sárik dűlőben (Zöldhalom) egy 2432 m2-es, két 

helyrajzi számú zártkerti telek. (Művelés alól kivett.) 

Fúrt kút, villany van. Azonnal birtokba vehető. Irányár: 

850.000,- Ft

Kis Kata/Tündéringatlan

06 30 529 3791

SZÁNTÓ ELADÓ

Cegléden 8485 m2-es szántó eladó. Ár: 990.000 Ft

Kis Kata/Tündéringatlan

06 30 529 3791

VILLANYBOJLERE MIKOR VOLT TISZTÍTVA? 
Ha 3 évnél régebben - keressen! Szaktanácsadással és felújított 

készülékek értékesítésével is foglalkozom.

Tel.:30/375-9483; 53/350-302
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DEMAND - 2001 BT

Csemő, Bem. u. 8
Cégalapítás, adóbevallások elkészítése.
www.demandbt.hu •  06-53-392-349 •  
tarczail3@invitel.hu

Tündi Turi
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.

Új őszi áru érkezett  

Várok mindenkit 

szeretettel!  

Bankkártyával is 

fizethetsz!

Utalványt is elfogadok!  

Csemő, Szent István út, 

a régi turi helyén.

H-P: 8:00 - 16:00

Szo: 8:00 - 12:00

DR. BARTHA KLÁRA
ügyvéd

06 30 299 9012
drbarthaklara@gmail.com
2700 Cegléd Mátyás u. 25.

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel.

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

• Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasági 
rendeltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, 
ajándékozni illetve ezekre bérleti vagy haszonbér-
leti szerződést

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

illetve megszüntetni (végelszámolás, csődel-
járás), valamint céggel kapcsolatos általános jogi 
tanácsadásra

• van szüksége,
• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat 

szeretne
• 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.

Keressen bizalommal, ha

BETONOSZLOP  
BETONKERÍTÉS

készítése

Paul  Ferenc  

06 70 318 8356 

Paul Norbert  

06 70 342 6913

MARKOLÓ GÉPPEL

vízakna és kerti tó ásása 2m mélységig 

Csemő vonzáskörzetében.

06 70 770 6443
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Tankó-Walter és társa Kegyeleti Kft.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Temetőüzemeltetés

Halottszállítási ügyelet éjjel-nappal

Elérhetőségeink:

06 20 931 1711   •   06 53 317 225

2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32

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 kizárola-
gosan. Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere a Tankó, Walter és 
Társa Kegyeleti kft.

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont egyez-
tetés:

06 20 580 5959

Dr. Kárpáti László
betegvizsgálat
gyógykezelés
védőoltások
műtétek

chip beültetés
kisállat-útlevél
kiállítás

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Hétfőtől-Péntekig:  7:30- 8:30 és 17:00-19:00

Beteghez hívás egész nap:

06 20 934 1276

FAVÁGÁS

Veszélyes fák gallyazása, 

kivágása. Kosaras autó 

rendelkezésre áll.

Pánczél Mihály

06 30 333 5086
az  FM 88,3 MHZ hullámhosszon egész nap hallgatható

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

KUTYAKOZMETIKA

ÁLLATORVOS

FAVÁGÁS

Veszélyes fák kivágása, 

lebontása, darabolása 

alpin technológiával is.

Mucsi András

06 30 340 5032
06 20 535 0735

Az Önkormányzattal szerződött partner.

06 53 707 050 06 30 636 3018

Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, kérje 

ingyenes felmérést és árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Villanyszerelés: 06 30 416 1684

+36 53/ 367-300

CEGLÉD
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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 
közgyógyigazolványukat minden 
esetben hozzák magukkal!

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

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

GYERMEK HÁZIORVOSI
RENDELÉS,  RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út

EGÉSZSÉGHÁZ , TEL: 392-150

Dr. Megyeri Katalin:
2020. június 1-től a gyermekorvosi 

rendelési idő az alábbiak szerint változik:

hétfő: 8.00-11.00, Központi Rendelő

kedd: 8.00-11.00, Központi Rendelő

szerda: 13.00-16.00, Zöldhalmi Rendelő

csütörtök: 13.00-16.00, Központi Rendelő

péntek: 8.00-11.00, Zöldhalmi Rendelő
Csecsemő tanácsadás:

kedd: 12.00-13.00, Zöldhalmi Rendelő

csütörtök: 11.00-12.00, Központi Rendelő

FOGORVOSI
RENDELÉS, RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

Dr. Dombi Csaba
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

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.

I.sz.körzet: Tolnai Tünde körzeti védőnő

(Zöldhalom, Vett út)

II.sz. körzet: Dobóczi Anikó körzeti 

védőnő (Csemő, Hantháza)

Iskolavédőnő: Pocsai Ilona ifjúsági 

védőnő, Ladányi Mihály Általános Iskola

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

tanácsadás:

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
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

központban 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 

érdekében, ha nincs gyermekorvosi 

ügyelet, 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 

hívószámon továbbra is hívható!

Kérjük az ügyeletet csak indokolt

esetben vegyék igénybe! Megértésüket 

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-megyeiállatorvos.hu oldalon

olvashatják!
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