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CSEMŐI HÍRMONDÓ
CSEMŐI NYÁR - AZ ÖTÖDIK FELVONÁS

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a nyárzáró szabadtéri 
programunkra    2021. SZEPTEMBER 24-én, pénteken az 
ökocentrum udvarán (volt vadászház környezete az Ereklyési 

úton) tartandó MULATÓS ESTRE.

19.00 órától 22.00 óráig zenél  FAJKA ISTVÁN ÉS 
ZENEKARA

SZURKOLUNK PETRIK TAMÁSNAK ÉS VICCESNEK,  VALAMINT A CSEMŐI TORNÁDÓ 
kocsitoló csapatnak! A döntő eseményeiről a települési és polgármesteri közösségi oldalakon 
folyamatos tájékoztatást adunk! HAJRÁ CSEMŐ!
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KÉPES BESZÁMOLÓ AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGRŐL
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DIPLOMÁSOK KÖSZÖNTÉSE  
"Az élet szép, csak küzdeni kell érte, Boldog az, ki célját elérte, 

Akarni kell és minden sikerül, akarni és bízni rendületlenül.” 

(Tóth Árpád)

Több évre visszanyúló szép hagyomány Csemőben, hogy 

augusztus 20-án köszöntjük azokat, akik első diplomájukat 

szerezték meg. A diplomások és családjuk életében ez érthetően 

rendkívüli esemény, hisz nem kevés áldozat és több éves kitartó 

munka, nyeri el ekkor méltó jutalmát.

De nagy jelentőségű esemény ez a falu, Csemő életében is, hisz a 

diplomások példája bizonyítja a fiatalabbaknak, hogy igenis kell 

és érdemes tanulni, ez az a befeketés, ami biztosan megtérül. 

Tehetséges képzett fiatalok nélkül nincs jövője Magyarországnak, 

ezért nagy büszkeség és öröm, ha elmondhatjuk, hogy ezeknek a 

fiataloknak az életpályája innen, Csemőből indult!  

A tavalyi pandémiás helyzetben elmaradt az ünnepség és a 

köszöntés, amit az idei évben pótolunk.  

Tisztelettel köszöntjük és gratulálunk Erdei Valériának, 

aki az Eszterházy Károly Egyetemen szerzett csecsemő- és 

kisgyermeknevelő szakképzettséget,

Sebők Bettinának, aki a Nagyváradi Keresztény Egyetem 

Partiumon szerzett Szociális asszisztensi diplomát,

Benke Józsefnek, aki a Pécsi Tudományegyetemen szerzett 

építőmérnöki diplomát, 

Tisztelettel köszöntjük és gratulálunk Rozsnyay András 

Róbertnek, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerzett 

had- és biztonságtechnikai mérnöki diplomát és Rozsnyay 

Márknak, aki a Szent István Egyetemen szerzett vadgazda 

mérnöki diplomát.

                                                                                                                       

Dr. Kovács Tímea 

                                                                                                                                  

jegyző 

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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FRISS KÉPEK A MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSÉRŐL
A tervek szerint haladnak a kivitelezési munkálatok, időarányosan jól állunk. 

Az építési tevékenység befejezésének – szerződés szerinti - határideje: 2021. október vége. 

A most kezdődő nevelési évben a mini bölcsis csoport még az óvoda épületében marad, az új helyiségeket a berendezést követően és 

az udvari rész kialakítása után, a jövő évben vehetik birtokba a legkisebbek…

NEM SIKERÜLT...

A képek a központi orvosi rendelő előtt készültek.
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KÉT FEJLESZTÉS IS INDUL! 

A Magyar Falu Programban nyert támogatásoknak köszönhetően aláírtuk a kivitelezési szerződést a Faluház megvalósítására és a 

Mikebudai út részleges felújítására. Az útfelújítás lesz a gyorsabb, augusztus 25-én megtörténik a munkaterület átadása, és terveink 

szerint  szeptemberben a kivitelezés is. 

A csarnok építése kapcsán készülnek a szerkezeti tartóelemek, a panelek szállítását 8 hetes határidővel vállalta a gyártó. Úgy 

szeretnénk, ha szeptemberben elkezdődne és novemberben be is fejeződnek a kivitelezés.

                                                                                                                         Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                             polgármester 

A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. 

augusztus 17. napján tartotta soros ülését a Polgármesteri 

Hivatal civil termében.  

Az első napirendi pont keretében a Képviselő-testület a két ülés 

közötti beszámolót tárgyalta. A legutóbbi képviselő-testületi ülés 

óta eltelt időszak eseményeiről dr. Lakos Roland polgármester 

részletes  írásbeli előterjesztésben tájékoztatta a képviselőket, 

amelyet az ülésen röviden kiegészített.

A második napirendi pont keretében a Képviselő-testület döntött 

arról, hogy a 2021. évben is benyújtja pályázatát a belügyminiszter 

által kiírt, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra. Pályázati kérelmében az önkormányzat 

466 m3 mennyiségű keménylombos tűzifa megvásárlásához kér 

támogatást. A pályázathoz szükséges önerőt, melynek összege 

591.820.-Ft, és a házhozszállítás költségeit az önkormányzat a 

2021. évi költségvetéséből biztosítja.

A harmadik napirendi pont keretében a Képviselő-testület 

engedélyezte a 2021/2022. nevelési évben a maximális 

csoportlétszám 20 százalékkal történő túllépését a Csemői 

Nefelejcs Óvoda összes csoportjában. A Csemői Nefelejcs Óvoda 

hét csoporttal, 175 fővel kezdi meg a 2021/2022-es nevelési 

évet. Már augusztus hónapban több szülő is jelezte, hogy a 

nevelési év kezdetét követően kéri majd gyermeke felvételét az 

óvodába, ezért vált szükségessé a döntés meghozatala.. A 3-6 

éves korosztály népességnyilvántartási és beóvodáztatási adatai 

alapján tömeges jelentkezésekre már nem kell számítani, a 

nevelési év közbeni jelentkezések csoportonként egy-két plussz 

gyermeket jelentenek majd. Az ilyen mértékű létszámtúllépés 

oktatásszervezési szempontból a gyermekek biztonságos, 

megszokott színvonalú ellátását nem veszélyezteti.

A Képviselő-testület a döntéseit  vita nélkül, egyhangú 

szavazással hozta.

   Dr. Kovács Tímea
jegyző
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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 70 360 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

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 1. 

Tel.: 53/392-001/111. mellék, 70/360-7843

E-mail: gyermekjolet.csemo@ckszsz.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfőn és kedden: 8.30-12.00 és 13.00-14.45

Szerdán és csütörtökön: nincs ügyfélfogadás

Pénteken: 8.30-12.00

A sürgős családlátogatások, tárgyalásokon és értekezleteken 

való részvétel miatt a megadott ügyfélfogadási idő nem minden 

esetben tartható, ezért célszerű időpontot foglalni a fent megadott 

mobiltelefonszámon!  

Hornyákné Zámbó Andrea családsegítő

FREE WIFI

Szt. István út, buszmegálló  •   Sportcentrum   •  
Zöldhalmi orvosi rendelő   •   Zöldhalmi Iskola dűlő 
buszmegálló  •  Vett út, 12. bolt   •  Hét vezér tér  •  
Templom tér • Hantházi bolt

Az alábbi helyszíneken kapcsolódhat a “Csemo Free 

Internet” hálózatra: 

… Gáspár Jánosnak, aki egy db rokkant kocsit és hat darab 
járókeretet bocsájtott ingyenesen a szolgálat rendelkezésére. 

                                                                                           Csemői 
Tanyagondnoki Szolgálat 

KÖSZÖNET

… Mucsányiné Mónikának, a hivatal előtti zöldterület 
szegélyében örökzöld és évelő növényekért.

Dr. Lakos Roland
polgármester          

KÖSZÖNET
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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 8622

gasparjanos59@gmail.com

Labát Ferenc
képviselő

06 30 905 5910

csemovizkft@gmail.com

Turcsán István
képviselő
06 30 459 6443 

 
POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRÁK

• szeptember 27., hétfő 15-16 óra között, 
ZÖLDHALMI KÖZÖSSÉGI HÁZ

• szeptember  29., szerda 15-16 óra 
között, 12. SZÁMÚ BOLT

• szeptember 30., csütörtök 15-16 óra 
között, HANTHÁZI BOLT

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

Az a hír, hogy több építési tevékenységhez nem szükséges építési engedély, országszerte 

okozott félreértéseket. Attól, hogy építési engedélyezésre nincs szükség, az országos és 

a helyi előírások betartása kötelező! Az építési tevékenységek nagy többsége esetében 

le kell folytatni bizonyos eljárásokat. Kérjük az ingatlantulajdonosokat, tegyék 

szabályossá ingatlanukat, építkezéseiket! 2022. március 31-ig kérjük az elmaradt, de 

szükséges folyamatokat lefolytatni, a szabálytalanságokat megszüntetni.

Ezt követően megkezdjük a településképi kötelezési eljárások lefolytatását, mely az 

eredeti állapot visszaállítására való kötelezést  és pénzbírságot is jelenthet.

Az országos jogszabályokon túl a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet 

betartása kötelező. Mindkét rendelet megtalálható Csemő honlapján. A Kormányhivatal 

foglalkozik az építési engedélyekkel. A saját részre épülő 300 m2-t meg nem haladó 

alapterületű lakóházak építése és bővítése esetében az egyszerű bejelentési eljárás 

lefolytatása előtt kötelező szakmai konzultációt kezdeményezni a főépítésznél.

Az építési engedélyhez és az egyszerű bejelentési eljáráshoz nem kötött tevékenységek 

nagy többsége esetén – beleértve a reklámokat, cégtáblákat is – településképi 

bejelentési eljárást kell lefolytatni, melyet a polgármesterhez benyújtott kérelemmel 

és tervekkel kell kezdeményezni. Az építési engedély köteles építkezések esetében 

használatba vételi engedélyt, az egyszerű bejelentési eljárás hatálya alá tartozó 

építkezések esetében pedig hatósági bizonyítványt kell kérni a Kormányhivataltól az 

építkezés befejezésekor.

A használatbavételi engedély, vagy a hatósági bizonyítvány birtokában az elkészült 

épületet, építményt be kell jelenteni a Földhivatalnál, ahol felvezetik a földhivatali 

alaptérképre.

Kérjük, ha bármilyen építést terveznek, ingatlant készülnek vásárolni, bármilyen építési 

tevékenységet, rendeltetésmódosítást, reklám- vagy cégtábla elhelyezést hajtottak 

végre és nem biztosak a lehetőségeikben, kötelezettségeikben, érdeklődjenek a 

főépítésznél személyesen ügyfélfogadási időben (minden hónap harmadik csütörtökén 

délután 14 és 18 óra között) vagy írásban a foepitesz.csemo@gmail.com e-mail címen, 

ahol 8 napon belül választ kapnak.

                                                                                                              Dr. Lakos Roland 

                                                                                                                 polgármester 

SOK A SZABÁLYTALAN ÉPÍTKEZÉS!

Ezúton is tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy A CSEMŐI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. szeptember 20-án hétfőn délután, 21-
én kedden egész nap ZÁRVA tart.  A következő ügyfélfogadási nap: 2021. 
szeptember 23., csütörtök! 
Jelezzük továbbá, hogy a zárva tartással a Ceglédi Járási Hivatal 
ügysegédjének ügyfélfogadása is módosul: szeptember 21-e helyett 
szeptember 23-án várják Ügyfeleiket.

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE
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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:

•   2021. szeptemberében is a harmadik csütörtökön : 16-án 14.00 és 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!

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

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

Orsó Rita ès Marosi Roland: Dóra 2021.08.06. 14.d.

Brablecz Aranka és Rafael Gusztáv: Gusztáv Junior 2021.08.11. Görbe d. 

Nagy Nikoletta és Tarkó Krisztián Gábor: Levente 2021.08.14. Bolt d.

SZÜLETÉSEK - 2021. augusztus

CSEMŐI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, és ORISEK FERENC 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Időpont egyeztetés, tárlatvezetésre ¬ csoportoknak előzetes bejelentkezés:
Huszár Sándor +36 30 547 5323
Vas Tiborné +36 70 360 8034
A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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REFORMÁTUS NYÁRI TÁBOR

Ócsai Tibor lelkipásztor vezetésével, idén is megtartottuk a hittantábort 

a református templomban. A szülők kérték, hogy mondjuk el, kik 

azok a gyülekezetünk tagjai, kiknek is köszönhetjük, akik minden 

ellenszolgáltatás nélkül, bibliai történeteket, énekeket tanítottak, 

vetélkedőket szerveztek, együtt játszottak, kézműveskedtek, étellel, 

itallal ellátták egy héten át a gyermekeiket. Íme:

• Petró Emese (német tanárnő a Nagykőrösi Arany János 

Református Gimnáziumban),

• Ócsainé Velisek Gabriella (lelkipásztor feleség) nem mellesleg, 

iskolapszichológus a Református Általános Iskolában

• Petróné Elek Zsuzsa (német tanárnő a ceglédi Kossuth 

Gimnáziumban),

• Jenei-Istvánfi Krisztina (angol tanár a Református Általános 

Iskolában),

• Szekerné Csák Ágnes (gyakorlati oktatás koordinátor - oktató - a 

Közgázban),

• Petróné Bethlendi Zsuzsanna (történelem-tanárnő a ceglédi 

Táncsicsban),

• Szeker Krisztina (óvónő a ceglédi Posta utcai Református 

Óvodában),

• Petró Mihályné Klára (hitoktató a csemői általános iskolában),

• Szeker Emese Viktória (tanuló),

• Tarsoly László (nyugdíjas),

•  Kissné Kulcsár Bernadett (harangozó),

•  Csizmadi László (nyugdíjas).

Soli Deo glória

ROCK’N ROLL TÁNCTANFOLYAM INDUL

2021 szeptember 23-án, csütörtökön 20:00 órától 22:00-ig kezdő rock’n roll tánctanfolyam 

indul: táncpedagógus - tánckoreográfus vezetésével. Helyszín: Cegléd, Szárcsa u. 14, Relevé 

Tánciskola tükörterme. Várunk Szeretettel: Fiúkat, lányokat, párokat! Ne hagyd otthon a 

jókedved és az edzőcipőd.

Találkozás a helyszínen!!!

A NYÁRSAPÁT SZSE FELVÉTELT HIRDET U16 KOROSZTÁLYOS 
CSAPATÁBA!
Többéves kihagyás után a felnőtt korosztály mellett nyáron elindításra és benevezésre került a Pest megyei bajnokságban az utánpótlás 16 éves 

korosztálya, amelybe az egyesület szívesen várja mindazon gyermekek jelentkezését, akik 2006. január 1. és 2008. december 31. között születtek és 

elhivatottak arra, hogy a heti 3 edzés mellett hétvégente bajnoki rendszerben mérettessenek meg a térség csapataival.

Részletekért jelentkezz az alábbi telefonszámon Pásztor Ádám elnöknél a (06-30) 532-4153.
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

szeptember 15. október 13. november 10. december 8.

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

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

szept. 1, 15. és 29. október 13. és 27. november 10. és 24. december 8. és 22.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021.  II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga 

színű, emblémás) adnak. Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 

kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga 

színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is. Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolat-

ban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

(Wass Albert u. 14.; Ceglédi út)

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől

függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás SZERDAI napokon történik! A szállítás SZERDAI napra való áthelyezése érinti a 

házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi táblázatokban található.

A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. július 1. – csütörtök, majd a napáthelyezést 

követő első alkalma: 2021. július 7. – szerda

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen 

rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 

maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat 

az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, 

a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális 

többlethulladékos zsák árával megegyező: 328 Ft+ÁFA/db, utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 

kerül kiszámlázásra. Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék 

színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
OKTÓBER 4 hetében is 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 1-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• OKTÓBER 8-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• OKTÓBER 15-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• OKTÓBER 22-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 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!  

ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER - 2 HELYSZÍNEN
KIZÁRÓLAG AZ ÜVEGEK gyűjtését gyűjtőkonténerben oldjuk meg

Októbertől:

• Wass Albert utcában, a Goods Market mellett,

• A Piac utcában a bolt parkolójában van lehetőség az üveghulladék elhelyezésére.

A konténerek a boltok nyitvatartási rendje szerint hozzáférhetőek.  Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a konténerbe 

KIZÁRÓLAG tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, és csak a konténerbe!   Más hulladék elhelyezése TILOS, feljelentést és 

bírságot von maga után!  EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKRE SZÁMÍTUNK ÉS MEKÖSZÖNJÜK!

LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTŐOLAJ 
GYŰJTÉS
December elsejétől lehetőség van használt sütőolaj és zsíradék ingyenes leadására az önkormányzat 
udvarán erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe, a hivatal udvar nyitvatartási idejében, 7.00-17.00 
óra között.  
Használják az óvoda bejáratával szembeni nagykaput a közlekedésre. 
A használt sütőolajat és zsiradékot az eredeti csomagolásban vagy befőttes üvegben lehet a gyűjtőbe 
helyezni. 

Dr. Lakos Roland 
polgármester  

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE!  

Tiszteltettel kérjük a Lakosságot arra, hogy a szennyvíz átemelő műtárgyak környezetét szíveskedjenek 
szabadon hagyni!  Kérjük oda ne parkoljanak, mert akadályozzák a karbantartási és hibaelhárítási munkák 
elvégzését.  

Köszönettel:
                                                                                                           BÁCSVÍZ Zrt.



2021. szeptember31. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

12

FEJTÖRŐ GYEREKEKNEK
Olvasd el a vidám mesét és írásban válaszolj a kérdésekre!  Miért kötődik a magyar népmese szeptember hónaphoz? Ki az 

a magyar író, akinek a nevét meg kell említenünk a magyar népmese kapcsán? Az a három  gyerek olvasó,  akik a meséhez 

illusztrációként gondosan elkészített rajzot is beküldenek (A4-es papíron, bármely  technikával), és a sorsoláson nekik kedvez a 

szerencse külön jutalomban részesülnek.

A megfejtést neved, életkorod és lakcímed feltüntetésével küld el emailben (csemoikonyvtar@gmail.com) vagy postán (Csemői 

Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.) a községi könyvtárnak  szeptember  25-ig.  Három szerencsés, 

helyes megfejtést beküldő gyereket sorsolok ki, akik nyereményben részesülnek.

Augusztusi rejtvények megfejtései:

Kèptalány: Orisek Ferenc Népművèszet Mestere, Astèrix, Kockásfülű nyúl, Csemői Közsègi Könyvtár,

nyílmèreg béka • Kettétört szavak: dinnye, köszméte, fosóka, vackor, ravaszfark

Jó szórakozást kívánok!

Vas Tiborné

közösségi-színtérvezető

A BOLONDOS LEGÉNY

Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott.   A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek 

egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azé legyen.   No, építenek is: a két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott 

volna benne, a harmadik - az egy kicsit bolondos volt - hitvány nyírfavesszőből font egyet. Eleresztik a bikát, s hát egyenesen a 

vesszőpajtába futott.   A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így, oda kellett engedni a bikát a bolondnak.   A 

fiú egyszeribe kötelet vet a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra.   Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy 

horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csíki szekér.   “Hm - gondolja magában a bolondos legény -, ez bizonyosan meg akarja venni 

a bikát."   Odakiált a fűzfának: - Mit adsz érte, hé?   De a fűzfa csak nyikorgott, nyikorgott.   “Ehe - gondolja a legény -, ennek, látom, 

úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm.”   - Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra.   Hanem a fűzfa csak 

nyikorgott.   - Hát nincs most pénzed? Nem baj, csak szerencse! Majd eljövök a jövő héten.   Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg 

elindul hazafelé.   Kérdik otthon a bátyjai: - No, te bolond, eladtad-e a bikát?   - Meghiszem azt - felelte a bolondos legény.   - Kinek 

adtad el, te bolond? Mert tudom, hogy istenesen megcsaltak - kötekedik vele a legnagyobb testvér.   - De hiszen jó helyen van az, 

hékám! Eladtam egy horgas fűzfának negyven forintért.   - Hát a pénz hol van?   - Megadja majd a jövő héten, ha arra járok.   Kacagni 

kezd a két legény. - No, te világ bolondja! Azt ugyan jól eladtad, majd megkapod az árát borjúnyúzó nagypénteken.   A bolondos 

legény nem is hederített a bátyjaira.   Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt, de az még csak azt sem mondta, hogy Mihály 

bá!   - Úgy-e! - mondja a legény. - Hát ez a becsület?   Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, s az gyökerestül kidől a földből. Nézi a 

helyét, hát egy éktelen nagy üst pénz van alatta!   Azt mondja a fűzfának a legény:   - No, hallod-e, ebből már elviszem a tartozásodat, 

a többit meg elviszem kamatnak. Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, belehúzta a fejsze nyelébe, fellódította a hátára, s hazáig meg 

sem állott.   Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tenger pénzt, összesúgnak-búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, 

mint annak a bolondnak.   Hanem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallotta, hogy miben járnak a bátyjai. Elszökött hazulról 

éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra.   Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta 

kacagtatni, úgy búnak ereszkedett.   Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, olyan hegyesen elkacagta magát, hogy az egész 

ház tájéka zengett belé.   Azt mondja erre a király: - No, te legény! Én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni, 

annak adom, és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat s fele királyságomat, a testvéreidet pedig elkergetem az 

országból.   - Fölséges királyom! Ne kergesd el szegényeket, majd jók lesznek az udvarban béreseknek.   - Jól van, teljék kedved - 

mondta a király.   Csaptak aztán olyan vendégséget, de olyant, hogy hét nap és hét éjjel még a ló is bort ivott.   Azután a szerelmes 

pár felült egy tojáshéjba, letutajozott a Küküllőn, s ha kiszállnak, legyenek a vendégeitek!
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„SEMMIBŐL  VALAMIT” JÁTSZÓHÁZRA  VÁRLAK 
BENNETEKET GYEREKEK 
a községi könyvtárban  szeptember 25-én, szombaton 10-12 óráig.

A magyar népmese napjára (szeptember 30.) hangolódunk:

• mesehallgatással

• bábkészítéssel

A program ingyenes. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Az alábbi könyvek, és még több ezer szeretettel várják a Kedves Olvasókat a csemői könyvtárban.

Geronima Stilton: 

Csapdában a saját házamban

Cinn, mi történik itt?! 

Távollétemben Volt professzor 

egy speciális biztonsági rendszert 

telepített a házamba, és most 

fogoly vagyok a saját otthonomban. 

Segítesz nekem kiszabadulni? 

Van egy alaprajzunk a házról, 

és rengeteg követésre váró 

nyom. Bajuszborzolóan izgalmas 

nyomozás lesz, szavamra!

Születés

Megölelni az újszülöttet olyan, 

mint megérinteni az ártatlanságot. 

Ha belenézünk az újszülött 

szemébe, elolvad a világ, előtör 

egy kristálytiszta forrás, a szeretet 

végtelen hulláma, amit nem lehet 

szavakba önteni.

Bartos Erika, a Pro Familiis-díjjal 

kitüntetett meseíró új könyve a 

születésről, az első életévről szó.

Jodi Picoult:

Második látásra

Jodi Picoult váratlan fordulatokkal teli regénye az emberi sorsról, a szenvedélyről, a bűnről és a megváltásról

Vermont államban egy kisváros élete teljesen felbolydul, amikor az egyik lakó eladja a telkét, hogy egy 

modern üzletközpontot építhessenek rá. A helyi abenaki indiántörzs tiltakozik, hiszen hitük szerint a föld a 

törzs ősi temetkezési helye. Amikor sokasodnak a természetfeletti jelenségek a környéken, a befektető, hogy 

lenyugtassa a kedélyeket, egy szellemvadászt bíz meg, hogy kiderüljön: kísértetek márpedig nincsenek. A 

megbízott szellemvadász, Ross, kísértetek helyett egy gyilkossági nyomozásban találja magát, miközben ő 

maga is legszívesebben megszabadulna az életétől. 

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
Hétfőn:  ZÁRVA (szabadnap)

Kedden:  8.00– 12.00-ig kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára. Előzetes bejelentkezés alapján 13.00–15.00-ig. 

Szerdán: 13.00–15.30 óráig 

Csütörtökön: 8.00–12.00-ig kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára. Előzetes bejelentkezés alapján 13.00–15.30-ig.

Pénteken: 9.00 – 12.00 óráig (a hónap első három péntekén)

  15.00 – 21.00 óráig (a hónap utolsó péntekén)

Szombaton: 10.00 – 12.00 óráig tartunk nyitva.
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ÖRÖKÖS ÉLMÉNYSULI
Nagy örömünkre szolgált, hogy intézményünk pedagógusainak szakmai munkája 

sikeresen megfelelt az Örökös Élménysuli pályázat kritériumainak, így elnyertük az 

ÖRÖKÖS ÉLMÉNYSULI megnevezést. Büszke vagyok a kollégáimra!

Arató Istvánné

Intézményvezető

KÖSZÖNET
Szeretném köszönetemet kifejezni a Palotás Sportegyesületnek és a 

Ladányi Iskola Alapítványának, hogy az idei tanév kezdetekor 10 darab 

táblagéppel lepte meg iskolánk tanulóit. Így most már osztályonként 

minden tanuló kezébe tudunk adni a tanítási órákon és az alprogramokon 

eszközt.

Arató Istvánné

       Intézményvezető

ERZSÉBET TÁBOROK
Követve a tavaly elkezdett hagyományunkat az idén is szerveztünk a nyári szünetben Erzsébet napközis táborokat. 

2021. július 5-től heti váltásban hat héten keresztül augusztus 13-ig indultak a táborok, ahol összesen 120 tanuló vett 

részt. Kollégáim rendkívül változatos programokat állítottak össze. Így eljuthattak a gyerekek Budapestre a Csodák 

Palotájába, Nyársapáton a Gokart pályára, hajókázhattak a Dunán, egész napos lubickoláson vehettek részt Cegléden 

a Szabadidőközpontban, kenyeret süthettek és lovagolhattak a Csuda Csikó tanyán. Minden táborunk sok időt 

töltött Csemő Ökocentrumában, ahol az íjaszattal ismerkedhettek meg. Köszönöm az önkormányzatnak és a Palotás 

Sportegyesületnek, hogy helyet és lehetőséget biztosított számunkra. Köszönöm a Ladányi Iskola Alapítványának, hogy 

a táborozáshoz szükséges tanulónkénti 500 forintot átvállalta. 

Köszönöm kollégáimnak a tartalmas programok megszervezését és lebonyolítását!

Arató Istvánné

       Intézményvezető
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TANSZERCSOMAG
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is sor került az 

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási 

cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt 

keretében tanszercsomagok kiosztására a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ez nagy segítséget jelentett a 

családok számára. Az osztályfőnökök értesítették az érintetteket, így a 

kiosztás zökkenőmentesen zajlott.

Arató Istvánné

     Intézményvezető

AZ ISKOLAI BÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE 
SERDÜLŐKNÉL - AZ ENABLE ISKOLAI BÁNTALMAZÁS 
ELLENES PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA

2021. június 23., 24. és július 2.-án tantestületünk fele részt vett Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése 

serdülőknél - Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program megvalósítása című továbbképzésen. A program célja 

az iskolai bántalmazás csökkentése, a biztonságos internethasználat lehetőségeinek közvetítése a szülők és a gyerekek 

felé. Iskolánkban a felső és az alsó tagozaton is alkalmazni fogjuk a tanultakat. Megismerkedtünk olyan játékokkal, 

foglalkozásokkal, amelyeket szívesen alkalmazunk a mindennapokban is. Ezzel olyan biztonságos, pozitív légkört 

igyekszünk kialakítani, amiben a diákok jól érzik magukat. A három nap alatt sok élménnyel gazdagodtunk, kíváncsian 

várjuk a program hatását a gyakorlati megvalósítás során.

 Gálné Horváth Noémi

 Andrásik Ilona

Szurkoljunk PETRIK TAMÁSnak aki VICCES nevű 

lovával indul és a CSEMŐI TORNÁDÓ kocsitoló 

csapatnak!  A döntő eseményeiről a települési és 

a polgármesteri közösségi oldalakon folyamatos 

tájékoztatást adunk!  HAJRÁ CSEMŐ! 
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OVIS LETTEM!

„Nézd csak, Anya, hogy megnőttem!

Szép nagy ovis lett belőlem!

Mennem kell, mert vár sok gyerek,

babák, pöttyös labda, kerek......”

Újra gyerekzsivajtól hangos az óvoda! Nagy izgalmakkal és várakozással teli készülődés után, szeptember 1-én újra 

megnyitotta kapuit. Sokkal kellemesebb, közvetlenebb és örömtelibb évben reménykedünk a tavalyinál.

Az idei nevelési évben 61 új ovis érkezik hozzánk, akiket nagy szeretettel fogadunk közénk. 

Baliga Marietta Beatrix 

Bendő Olivér Barnabás

Benedek László Tamás

Benke Dániel

Bezzeg Léna

Bisztrán Benett Márk

Bódi Milán János

Bognár Hanna Andrea

Böndő Mira

Brablecz János Krisztián

Csala Zente Péter

Csapó Léna

Csapó Lotti

Dér Maja Mirella

Dinyák Kevin Norbert

Fazekas Gábor

Fehér Krisztián

Fekete Richárd Alex

Földesi Dániel

Fülöp Márk Zsolt

Gesztesi Dorina

Győri Áron

Gyura Tibor László

Hantházi Viktor Gábor

Hering Hanga

Illés Ingrid Dorina

Kasza Máté Attila

Kiss Kemal Dzsínó

Kiss-Dér Léla

Kistamás Lenke

Lakatos Noel

Lakatos Seron

Lakatos-Venczel Virág

Magyar Noel

Maka Zoltán József

Makai Olivér Martin

Mészáros Noel

Muk Krisztián

Nakladál Hanna

Németh Ajra Denissza

Prádel Lilla

Ribár Laura Barbara

Ribár Pál

Ruppert Amelita Karolina

Ruppert Dorián Adrián

Sarkadi Viktória Katalin

Sebán Viktória Ilona

Sebők Ádám Zsolt

Soós László Levente

Sukó Izabella Noémi

Sütő Boglárka

Szabó Dóra

Szabó Emese Emma

Szabó József Richárd

Szondi Hanna

Szondi Kevin Károly

Tárnok Lara

Tóth Csaba Mihály

Tóth Kristóf Károly

Tóth Roland István

Virág Gábor

Az óvoda valamennyi dolgozója nevében kívánok nekik és szüleiknek boldog, gondtalan óvodás éveket!

Erdélyi Krisztina

intézményvezető
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Együtt a csemőiek egészségéért, 
együtt a gyermekeink jövőjéért!

www.csemoegeszseg.hu

A módszert Karry B. Mulllis fedezte fel 1983-ban, amit 1993-ban kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak. Mullis ezzel nagy előrelépést tett 

a molekuláris biológia területén. Az addig ismert és használt eljárások jó részét vagy lecserélték, vagy alternatívát kínáltak az új 

PCR-alapú technikák. Ma már a technika több változata ismert. Jómagam is alkalmaztam egyik típusát a kutatási munkám kezdetén.

Az eljárás célja, hogy megnövelje az adott mintában található örökítőanyag (DNS vagy dezoxiribonukleinsav), illetve az egy bizonyos 

szakaszának mennyiségét, amely így könnyebben vizsgálható. 

A DNS egy kettősspirál-szerkezetű összetett molekula, mely a sejt, a szervezet tulajdonságaira vonatkozó információt tárolja.

 Az eredeti eljárás során 96 Celsius fokra való hevítés után a kettős szálú DNS kettévált, és egy, a szervezetben is megtalálható, 

DNS polimeráz nevű enzim (enzim: a szervezetben kémiai folyamatokat gyorsító, többnyire fehérje természetű elem) mindkét szál 

esetében létre hozta a a komplementer (azaz kiegészítő) szálat, így egy duplaszálú DNS-ből lett két duplaszálú DNS. Ez több ciklus 

után megfelelő mennyiségű DNS-t eredményezett. Mivel az enzim hőérzékeny, 96 Celsius fokon lebomlott, ezért minden ciklusban 

pótolni kellett. Ezen problémára adott megoldást olyan enzimek kombinációja, melyek magas hőmérsékleten stabilak és egymás 

hibáit kijavítják, így egy automatizálható gyors és pontos eljárás született.

A fertőző betegségek, elsősorban a bakteriális és virális betegségek diagnosztikájában azért is nagy az eljárás jelentősége, mert a 

kórokozót az örökítő anyaga alapján képes a szervezetből vett mintában kimutatni akár a tünetek megjelenése előtt. Ehhez a fertőzés 

megfelelő szakaszában kell mintát venni, amikor a kórokozó  már megfelelő mennyiségben van jelen.

Néhány vírus esetében az örökítőanyag nem DNS, hanem RNS (ribonukleinsav, egyszálú DNS-hez hasonló óriásmolekula), ebben az 

esetben egy reverz transzkriptáz nevű enzim az RNS-t először átírja DNS-re, majd az sokszorozódik tovább. A napjainkban gyakran 

vizsgált koronavírus is ezen vírusok közé tartozik.

A teljesség igénye nélkül néhány fertőző betegség, amelyek diagnosztikájában a rutindiagnosztika része a fent említett eljárás: 

influenza, koronavírus-fertőzés, a súlyos hányással és hasmenéssel járó állapotot okozó norovírus kimutatása a székletből, kanyaró,  

rózsahimlő kimutatása magzatvízből vagy magzati vérből az anya fertőződése esetén.

Dr. Deák Éva PhD

Forrás:

Dr. Wunderlich Lívius (2014) : Molekuláris biológiai technikák, Typotex Kiadó

Dr. Feigl Viktória: Polimeráz Láncreakció

 Gerd Herold és munkatársai (2017): Belgyógyászat, Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest

A PCR (POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ)-TECHNIKA
 JELENTŐSÉGE KÓROKOZÓK KIMUTATÁSÁBAN

 DNS megkettőződése, forrás:OFI                                  PCR-készülék, forrás:Wunderlich Lívius
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A tanév kezdetével új és régi barátok, közösségek várnak mindenkit, azonban az odafigyelés, az óvatosság a régi marad!

Néhány jótanács annak érdekében, hogy a tanév sikeres, örömteli és biztonságos legyen:

Az iskolába menet, illetve hazafelé a közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani!  Olyan útvonalon közlekedj, 

melyet a szüleiddel már bejártál, és amely lehetőleg nem elhagyatott, kihalt. Minden esetben a jól kivilágított, ismert és 

biztonságos útvonalakat használd!

Értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz stb.) soha ne tartsd szem előtt, jól látható helyen, hiszen ez szemet szúrhat a 

rossz szándékú embereknek.

Ismerd, tudd szüleid elérhetőségét, telefonszámát, hiszen ha gond adódik, őket mindig el kell érned. Amennyiben 

később indulsz haza az iskolából vagy programot szervezel magadnak, értesítsd szüleidet, hiszen ők időre várnak haza.

Soha ne szállj be idegen autójába, ne kísérj el senkit még rövid ideig se csak azért, mert például megmutatsz neki egy 

útvonalat.

Fontos!

Az erőszak soha nem old meg problémát! Játékból, viccből vagy csak a diáktársak előtti „menőzésből” sem szabad a 

másik embert sem tettleg, sem szavakkal vagy az interneten bántani, megalázni. Ezeknek súlyos következményei is 

lehetnek. 

Az interneten nem minden és nem mindenki az, aminek/akinek látszik. Hasznos dolog, de nagyon sok veszélyt is rejt. 

Légy óvatos a közösségi oldalak használatával. Soha ne add meg a neved, a címed, a személyes adataidat, mert ezzel 

visszaélhetnek, akár zaklathatnak.

Fontos tudnotok, hogy az általános iskolák többségének van iskolarendőre, aki rendszeres kapcsolatot tart az intézmény 

vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, 

szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton teszik közzé. Ha 

problémátok, kérdésetek van, bátran forduljatok hozzá! 

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK! 2021. SZEPTEMBER 1-JÉN 
KEZDETÉT VETTE A 2021/2022-ES TANÉV

INDUL A 
SULI!
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Augusztusi hónap eredményei: 

Ceglédbercelen a csapat 8 fővel vett részt, amelyen Huszár Levente 2. helyezést és

 id. Gáspár János 1. helyezést ért el.

A szakosztály vasárnaponként 15:00-tól 17:00-ig tartja edzéseit az ÖKO Centrumnál 

levő íjászpályán. Az edzésen kívül a pálya használata csak és kizárólag saját felelősségre 

történhet! A vesszőfogó palánkokat direktből lőni TILOS, csak az elé kihelyezett célokkal lehet használni!

További információ a következő telefonszámon lehetséges: Gáspár János 06 30 419 8622,  Illyés Gergő 06304979558

Gáspár János 

szakosztályvezető

PALOTÁS SPORT EGYESÜLET TURUL ÍJÁSZ 
SZAKOSZTÁLY HÍREI

na
gy

kö
rő

si

pr
og

ra
m

aj
án

ló
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MISI ABLAK
Ablakok, ajtók, redőnyök,
árnyékolók forgalmazása
és beépítése egy helyen!

Károlyi József Misi +36 30 205 9447

misiablak.hu info@misiablak.hu

Az alábbi szakipari munkákat vállaljuk 

Csemőben és vonzáskörzetében:

• kőműves munkák: alapásás, 

betonozás, szerelőbeton, lábazat, járda 

készítés, kerítés készítés kompletten 

vasszerkezettel,  térkövezés,

• hőszigetelési munkálatok – dryvitozás

• földmunkák: minikotróval, dömperrel, 

mini dömperekkel homok-

kavics-termőföld-murva szállítás, 

tereprendezés, szennyvíz vezetés, 

vezeték-kábel fektetés, kerti tó, vízakna 

ásás,

• tetőfedés, előtető készítés,

• tereprendezés.

 06 70 7706443

Pedikűrözést, 
masszázst valamint 
kisebb varrást is 
vállalok.
Keressen bizalommal. Érdeklődni: 

06-70-5766859

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

felújított készülékek értékesítésével is foglalkozom.

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

TISZTELT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ!

Induló és meglévő egyéni vállalkozások könyvelését vállalom az 

aktuális jogszabályi változásokat figyelemmel kísérve.

Az egyéni vállalkozás indítása esetén részletes tájékoztatással, és az 

indítással kapcsolatos teljeskörű ügyintézéssel várom!

Keressenek bizalommal!  Fokti Lászlóné- mérlegképes könyvelő

Telefonszám: 30-2264-561

Szennyvíz szállítás

Csemő Község Önkormányzatának szerződéses part-

nere a COMBOS Bt.

Combos Településtisztasági Betéti Társaság

 2700 Cegléd, Ölyv utca 4. 

Telefon: (06-53) 707-050, (06-30) 635-3018
Email: combos@t-online.hu 

Csemő bel- és külterületén alkalmi munkát vállalok traktorommal kis kertek 

megművelésére. Rotálás, tárcsázás, szántás, RZ- szárzúzás.

Tel:06-20--3635866
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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.

Kedves Vásárlóim!

Új őszi áruval várlak 

Benneteket 

szeretettel!

Bölcsibe, oviba 

lábzsák kapható!

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

Vállaljuk minden fából készült 
építmény kivitelezését. 

Legyen szó akár: tető, faház, kerítés, istálló, karám, filagória. Mindent, 

amit Ön elképzel, mi megvalósítjuk. Csemőben ingyenes felmérés. 

Guti Tibor Egyéni Vállalkozó                                         

Részletekért: h-p. 8-16-ig a 06 70 532 0864-es telefonszámon 

érdeklődhet.  
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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

Szombat:  8:30-10:00

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 30 635 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, 
helyettesít Dr. Horváth Zsófia

Dr. Horváth Zsófia rendel:
Tel: (06-53) 789-720
Hétfő: 08.00-10.00-ig, Zöldhalomban
 és 12.30-16.30-ig, Egészségházban
Kedd: 8.00-12.00-ig

Egészségházban, helyettesít

Dr. Takács Róbert

Szerda: 8.00-12.00-ig, Egészségházban
Csütörtök: 12.30-16.30-ig, Zöldhalomban
Péntek: 8.00-12.00-ig, Egészségházban

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

EGÉSZSÉGHÁZ , TEL: 392-150

Dr. Megyeri Katalin:

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:
L&M DENTAL Fogászati és
Szolgáltató Kft.
RENDELŐ: 2713 Csemő, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ
2021. március 1-től a rendelési idő:   
Hétfő: 12-18 óra között 
Kedd: 08-14 óra között,
Szerda: 12-18 óra között, 
Csütörtök: 08-14 óra között,
Péntek: iskolafogászat  
A veszélyhelyzet ideje alatt előzetes

telefonos bejelentkezés szükséges:

Rendelési időben hívja: 

(06-53) 788-400

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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