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CSEMŐI HÍRMONDÓ

Kedves Csemőiek!  

 

A mögöttünk hagyott év - mint minden más óesztendő - egyaránt hozott derűt és borút, örömet és bánatot közös sorsunkba épp úgy, mint 

személyes vagy családi életünkbe. Volt részünk felemelő élményekben és megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget is.

Reményekkel telve állunk az újév küszöbén, bizakodón, hogy jobb és szebb lesz, mint az előző esztendő.

A 2022-es esztendőben kettős jubileumot is ünneplünk: településünk fennállásának 70., virágos jellegének 25. évfordulóját.

Az új esztendőre kívánok Önöknek a község valamennyi önkormányzati képviselője, a hivatal dolgozói és a magam nevében jó egészséget, 

sok erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot!

                                                                                                                                         Dr. Lakos Roland 

 polgármester 

BOLDOG ÚJ ÉVET és
BOLDOG SZÜLINAPOT 
CSEMŐ!
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JANUÁR
Magyar Dominik 2021.01.05.
Ribár Bella 2021.01.12.
Sebők Netta 2021.01.13.
Sarkadi Mirella Vanda 2021.01.14.
Lamár Attila Bence 2021.01.14.
Rácz-Fokti Ferdinánd 2021.01.16.
Habony Máté Ferenc 2021.01.16.
Török Írisz 2021.01.24.
Vajda Letti Róza 2021.01.25.
Benke József Balázs 2021.01.28.

FEBRUÁR
Dani Árpád József 2021.02.06.
Nagy Zalán 2021.02.13.
Bugyi Anna 2021.02.18.

MÁRCIUS
Szabó Csenge 2021.03.03.
Horváth Krisztofer 2021.03.05.
Gyura Kristóf Milán 2021.03.12.
Balogh Lola Vanda 2021.03.18.
Dér Szedra Mercédesz 2021.03. 26.
Horváth Csenge Vivien n2021.03. 28.
Molnár Máté 2021.08.28.
Mucsányi Lili 2021.03.30.
Fekete Lia Patrícia 2021.03.31.

ÁPRILIS
Nagy Elizabet Hanna 2021.04.03.

Lendér Bence Károly 2021.04.05.

Kovács Csenge Kira 2021.04.09.

Hupka György 2021.04.11.

Kaszap Ella 2021.04.18.

Hujber Nándor Zoltán 2021.04.27.

MÁJUS
Gönczöl Gábor 2021.05.10.
Győri Fanni 2021.05.10.
Boros Levente 2021.05.14.
Jónás Deníz Szimonetta 2021.05.17.
Kókai-Nagy Réka 2021.05.31.

JÚNIUS
Bohács Benett 2021.06.13.

Práder Luca 2021. 06.14.

Kistamás Olga 2021.06.25.

Krank Kincső 2021.06.27.

JÚLIUS
Kozák Sztella 2021.07.03.

Jakab Mirella 2021.07.11.

Ruppert Kilián 2021.07.11.

Trajer Csenge 2021.07.20.

AUGUSZTUS
Marosi Dóra 2021.08.06.

Brablecz Gusztáv Junior 2021.08. 11.

Tarkó Levente 2021.08.14.

Szabó Károly 2021.08.28.

SZEPTEMBER
Ivanics Samu 2021.09.02.

Végh Benett 2021.09.09.

Takács Vanda Csenge 2021.09.10.

Kiss Roland Martin 2021.09.11.

Tóth János Levente 2021.09.12.

Kecskés Lilla Judit 2021.09.21.

OKTÓBER
Makula Krisztina Martina 2021.10.09.

Sándor Bence 2021.10.12.

Ratkai Kornél 2021.10.20.

NOVEMBER
Bugyi Fanni Bianka 2021.11.16.

Lukács Soma 2021.11.19.

DECEMBER
Makai Tamás Márk 2021.12.10.

Kovács Levente Dezső 2021.12.20.

Szűcs Ferenc Mihály 2021.12.20.

Radics Lara Ágnes 2021.12.21.

Születések

2021

Minden újszülött 

érkezésének 

szívből örülünk! 

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: 
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HOGYAN ÁLLUNK? HOL IS TARTUNK?
Beszámoló az önkormányzat 2021. IV. negyedévi feladatellátásáról

Az utolsó negyedévben a pandémia negyedik hullámának 

erősödésével újra előkerültek a maszkok a zárt terekben, így 

elővigyázatosságból a decemberre tervezett programjainkat 

nem tartottuk meg.   

A kormány javaslatára a koronavírus-járvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzetet decemberi közepi ülésén az Országgyűlés 

2022. június 1-jéig meghosszabbította.  

Az újabb variánsok megjelenése azt mutatja, hogy nem 

vagyunk még túl rajta, sajnos… 

     

A Képviselő-testület megfelelő óvintézkedések és 

távolságtartás mellett végig tudott ülésezni, az októbertől 

december végéig tartó időszakban végzett tevékenységünkről 

a lentebb írtak szerint számolok be.  

PÁLYÁZATOK

MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

Az épületen belüli munkálatok 90 %-ban 

elkészültek, kizárólag a két csoportszoba 

pvc burkolása maradt el, aminek az oka, 

hogy az év végén sikerült a közüzemi 

szerződést megkötni, de gázórával még 

nem rendelkezünk - így a padlófűtés nem 

elindítható. Ennek hiányában pedig a burkolás biztonsággal és 

garanciával nem végezhető.  

Tisztelettel emlékeztetek mindenkit arra, hogy a 

Pénzügyminisztériumtól nyert támogatásból csak az építési 

munkálatok voltak finanszírozhatóak, az épület berendezési 

és felszerelési tárgyait, eszközeit önerőből kell biztosítani az 

önkormányzatnak. 

A jelenleg is működő mini bölcsődei eszközök természetesen 

„átköltöznek” az új épületbe, a szociális helyiségek, a konyha, 

az öltözők és iroda felszerelése a következő félév feladata lesz, 

hogy 2022. szeptember 1-én elindulhasson az új bölcsődei 

nevelési év. 

  

CSEMŐ-CEGLÉD KERÉKPÁRÚT 

Önkormányzatunk 2015 óta küzd azért, hogy Ceglédet 

Csemővel kerékpárút kösse össze. 2016-ban VEKOP 

pályázathoz a teljes szakaszt megterveztettük és kaptunk 

rá építési engedélyt, amely jelenleg is hatályos és jogerős 

(UT/632/27/2018.). Sajnos a 2019-es PM pályázati 

intézkedésben sem tudtunk támogatást nyerni. 2020-ban 

újra megnyitották azt az intézkedést (VEKOP), amivel a 

Pest megyei települések kerékpárút létesítésére tudnak 

ismételten pályázni. A pályázható összeg nem tette lehetővé 

sem a Csemő-Cegléd közötti teljes szakasz, sem a csemői 

közigazgatási területen lévő szakasz megépítését - ezért a 

zöldhalmi sűrűn lakott településrésznek az orvosi rendelőtől 

a Pipacsig tartó szakaszára adtuk be a 

támogatási kérelmünket, amely 2021-ben 

269.956.178.-Ft támogatást nyert! 

2021. februárjában az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium arról 

biztosított bennünket, hogy van központi 

politikai akarat (és forrás) a kerékpárút 

településeket összekötő teljes szakaszának 

megvalósítására, CSAK - az időközben 

megváltozott - jogszabályi és egyéb 

(szabványok) feltételeknek megfelelően 

szükséges a korábbi tervek felülvizsgálata. 

Csemő nagyon szerette volna és kérte 

is az ITM-től, hogy a középső – Csemő-Zöldhalmi szakasz, 

amire a VEKOP támogatás nyertük, az élhessen „külön életet” 

és hagy kezdjük el a pályázat megvalósítását a közbeszerzési 

eljárás kiírásával, mert az áremelkedések miatt veszélybe 

kerülhet ez a szakasz is, lévén nem azt a világot éljük, amikor 

a 2020-as árajánlat alapján 2022-ben ugyanannyi összegből 

megvalósítani lehetne.  Az ITM nem javasolta a külön eljárást.  

A tervek felülvizsgálatát követően a közútkezelői hozzájárulás 

szabvány alóli felmentés megkérését írta elő, mert a korábbi 

tervezés időszakához képest jogszabályi változások léptek 

életbe. 

December 03-a után - látva a szabvány alóli felmentés 

kimenetelének komoly bizonytalanságát -  az ITM most már 

hozzájárulna ahhoz, hogy a VEKOP pályázatban nyert forrás 

felhasználása külön megtörténhessen!

Ahhoz azonban, hogy erre a szakaszra a korábbi engedély 
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alapján a közbeszerzést ki lehessen írni az szükséges, hogy 

Csemő-Zöldhalomban a lakott külterületet jelző tábla 

áthelyezésre kerüljön a jelenlegi helyéről, pontosan 173 

méterrel. A közútkezelő akkor engedélyezi a tábla áthelyezését, 

ha a 173 méteres szakaszon a közvilágítás kiépítésre került. 

Minden követ megmozgatva, minden kapcsolatot felhasználva 

december 20-a óta égnek a lámpák 200 méteres szakaszon, 

mely feladat elvégzéséről aznap értesítettük a közút kezelőjét 

– így értünk a 2021. év végére. 

Várjuk a tábla áthelyezését és az ITM engedélyét.     

Hosszú évek óta mindig várni kell valamire…      

Úgy érzem, hogy az önkormányzatunk 2015. óta mindent 

megtett annak érdekében, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon, 

minden hatóság és minden érintett felé napokon belül minden 

adatot csatoltunk, előre terveztettünk, engedélyeztettünk, 

előzetes eljárásokat bonyolítottunk le, folyamatosan 

levelezünk, kérvényezünk, most már 

közvilágítás kiépítést is finanszírozunk - 

és a tavaly novemberi első megkeresés óta 

folyamatos munkával sem léptünk előre. 

IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM 

KEHOP PÁLYÁZATA  

2012 óta húzódik ez a fejlesztés, amelynek 

a megvalósítója Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda (NFP) és amelyről továbbra 

sem tudjuk, hogy mikor és milyen 

tartalommal fog megvalósulni… 

A 2020 decemberében, a kivitelező kiválasztását célzó 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelése 

2021.03.26-án megtörtént.

A nyertes ajánlat költségtöbblete miatt a Támogatási Szerződés 

összköltségének növelése érdekében NFP Nonprofit Kft. 

összköltség növelési kérelmét 2021.04.16-i keltezéssel 

megküldte az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Környezeti és Energiahatákonysági Operatív Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkárság Irányító Hatósága részére. A 

nyertes ajánlattevők az ajánlati kötöttségüket nem tartották 

fent, ezért új eljárás megindítására volt szükség.  

Az új közbeszerzést az irányító hatóság 2021.06.29-én 

megindította majd megállapította, hogy a szeptember 10-i 

határidőre ajánlat nem érkezett – így a közbeszerzési eljárás 

újbóli kiírása válik szükségessé, amelyet a hatóság az utolsó 

negyedévre tervezett. Erről, tehát az újbóli kiírásról semmilyen 

tájékoztatást nem kaptunk... 

 

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS 2021. BM PÁLYÁZAT

A SPORTCENTRUM FEJLESZTÉSE - befejeződött   

Örömmel jelentem, hogy a műfüves pálya részbeni felújítására 

és az épület fűtési-, és melegvíz rendszerének kialakítása 

december hónapban megtörtént. 

Az öltöző épület belsejét – önerőből – még a téli időszakban 

szeretnénk egy tisztasági festéssel felfrissíteni.  

 MAGYAR FALU PROGRAM 2020.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSE (FALUHÁZ 

PROJEKT) – folyamatban 

Az év végére a kivitelezés készültségi foka 

elérte a 70 %-os állapotot. Az épületre 

január első hetében érkezhetnek a 

nyílászárók, a belső térben már január 3-án 

elkezdődik a villanyszerelés, amit a padló 

burkolása követ majd. Még az ünnepek 

előtt kizsaluzta a vállalkozó a Petőfi utcai 

front kerítésének tetejét – reményeink 

szerint és kedvező időjárási körülmények 

esetén januárban elérhető a befejezett 

állapot.     

Emlékeztetőül: az önkormányzat az 

építészeti munkák megvalósításához 

saját forrásból 15 millió forint saját erő többletet biztosít a 

kivitelezés alatt. Titkon bíztam abban, hogy az év végi központi 

ajándékozás során Csemő is örülhet majd. Már november 

közepén segítségkérő leveleket küldtem minden irányba. 

Írtam képviselőnek, államtitkárnak, miniszternek és pénzügyi 

segítséget kértem a csarnok berendezéséhez. Konkrétan 18 

millió forintot kértem a belső fal- és tetőburkolásához valamint 

napelemes rendszer telepítéséhet, amely az üzemeltetés 

áramköltségeit váltotta volna ki.

Hát, nem lett sem karácsonyi, sem újévi ajándék… 

SPORTPARK PROGRAM PÁLYÁZATA – nyert 

2020. július 20-i értesítés szerint: 1 db "C" típusú sportpark 

beruházáshoz kaptunk támogatást.



2022.január32. évfolyam 1.  szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

5

A sportparkot a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. fogja megvalósítani 

a Sportcentrumban. 

A 2021-es esztendőben semmilyen előrelépés nem történt. 

Nem kaptunk sem tájékoztatást, igaz kérdést-kérést sem – 

fogalmam sincs, hogy ez a fejlesztés mikor készül el. 

ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSE (FALUHÁZ 

PROJEKT)  

Az eredeti pályázati anyagban a csarnok épületgépészeti 

fejezetében két hőlégbefúvó lett betervezve az épület két 

végébe – egyértelműen azért, mert erre futotta csak a 

rendelkezésre álló keretösszeg. 

A tervezésnél elsődleges szempont 

volt, hogy a lehető legnagyobb hasznos 

alapterületet tudjuk megvalósítani, 

másodlagos szempont volt a Petőfi utcai 

homlokzat kialakítása, ami konkrétabban 

a könnyűszerkezet eltakarását jelentette.       

Már a pályázat beadásakor tudtuk, hogy a 

hőlégbefúvó nem lesz jó megoldás, mert a 

téli időszakban, ha fel is tudta volna fűteni 

az épületet, tavasztól őszig jelentősen 

korlátozta volna a használatot, hogy nincs 

légcsere és hűtés. Kerestük a megoldást. 

A Képviselő-testület felhatalmazására és 

anyagi kötelezettségvállalása (egymillió forint + áfa) mellett 

a kivitelező EU-ÉPÍTŐK Kft ügyvezetője, Simon János 

partnerségének köszönhetően sikerült egy hőszivattyús 

rendszert telepíteni a befúvók helyett!  

Persze, hogy jó lett volna a Sportcentrumban egy közel 

szabványos, de minimum kosárpályát befogadni képes 

csarnokot építeni, de minden egyes építkezés kapcsán 

számba kell vennünk a fenntartási költségeket is. Fontos volt, 

hogy kalkulálható legyen a működtetése úgy, hogy erre külön 

központi támogatásra nem számíthatunk. A szakaszolható 

hőszivattyús rendszer áramköltségért hűti és fűti is az 

épületet és ezért ugráltam volna örömömben az ünnepek 

alatt, ha kaptunk volna karácsonyi ajándékként központi 

többlettámogatást, mert a napelemek kiépítésével 0 forintos 

fenntartási költségünk lehetett volna.     

    

TESTÜLETI ÜLÉSEK 

Csemő Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 

utolsó negyedévben munkaterv szerint tudott üléseket tartani 

–megfelelő távolságtartás mellett. 

Az ülésekről jegyzőkönyv készült, amely, 

ahogy az előterjesztések és a döntések is 

külön a települési weboldal „közérdekű 

adatok” menüpontjából dátumra, 

tárgyszóra is kereshető, letölthető, 

menthető, nyomtatható formátumban.   

RENDEZVÉNYEK  

Az utolsó negyedévre tervezett 

programok közül az október 23-i ünnepi 

megemlékezést meg tudtuk tartani, 

a negyedik hullám erősödésével a 

decemberre tervezett ünnepi és közösségi 

programokat elővigyázatosságból nem 

rendeztük meg.  

 

Csemő, 2021. december 31. 

 

      Dr. Lakos Roland         

polgármester

 A Hírmondóban a lakosságot érintő önkormányzati döntések összefoglalását közöljük. A Képviselő-testület ülései nyilvánosak – a 

jegyzőkönyv letölthető az interneten: www.csemo.hu/önkormányzat menüpont alatt.
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A
hogy most a zajos fővárosból 

visszaemlékszem, kora gyerekkorom 

egyik meghatározó benyomása a csend 

volt. A motorizáció nélküli, mély csönd. A 

dűlőutakon hosszú órák teltek el, míg elpöfögött egy-egy 

gépjármű, az is többnyire ősöreg, „körmös” Hofherr traktor 

volt, de a Kövesúton sem kellett attól tartani, hogy az óriási 

forgalom miatt nem tudunk átmenni a másik oldalra. 

Mi, gyerekek 2-3 kilométeres sugarú körben is tévedhetetlenül 

felismertük a motorkerékpárok hangját, annyira kevés volt 

belőlük és annyira nem volt egyéb zajszennyezés. Ez Huszár 

Bandi bácsi 50 köbcentis Panni robogója volt, most viszont 

Jakubecz Pista bácsi is beindította a 125-ös Csepeljét, Bertók 

tanár úr pedig megérkezett az iskolába a híres, 250-es burkolt 

Pannóniájával. Az autókat még könnyebb volt számon tartani: 

volt egy Warszawája az állami gazdaság vezetőjének és egy 

Moszkvicsa Varga doktornak. Még a tanácselnök is motorral 

vagy lovaskocsival járt. Általában a körzeti orvos merev 

tengelyes, laprugós 407-esét lehetett látni és hallani, amint 

becsülettel küszködött a homokos dűlőutakon.  

A falu népe számára a legjobb, legkézenfekvőbb helyi 

közlekedési eszköz akkoriban a gyaloglás, gyerekhumorral 

a „lábbusz” volt. Kiépített utcák híján ez nem is tűnt annyira 

elmaradott megoldásnak, az autók és a motorkerékpárok 

elérhetetlennek tűntek, a láb viszont mindig kéznél volt. 

Szóval hétköznapi esetekben az emberek gyalogoltak, a 

tanyákról a boltba, a postára, a buszhoz vagy a vonathoz, a 

gyerekek gyalog érkeztek meg a két-három-öt kilométerre 

lévő iskolába is. 

Persze, azért ne feledkezzünk meg a kerékpárról sem.

A bicikli már a 20. század elején meghódította a városiakat, 

valamint a burkolt úttal rendelkező vidékieket – de a mi 

környékünkön csak futóhomok volt. Hogy a század közepére 

mégiscsak elszaporodtak a csemői kétkerekűek, annak 

egyszerű oka volt: a háború, a kommunizmus és a téeszesítés 

nagyon megritkította a magánkézben lévő ló-, illetve a 

lovaskocsi-állományt. Az emberek kényszerből rájöttek, hogy 

a bicikli nemcsak egy gyors sporteszköz: a „teherkerékpárra” 

ráfér akár négy megrakott kosár is, az ötvenkilós krumplis 

zsákról vagy később a gázpalackról nem is szólva. Hogy 

a háború előtti Turán, Diadal vagy Apolló bicajról esetleg 

hiányzott a lánc, a pedál vagy a komplett hajtókar, az senkit 

nem zavart, nem a Tour de France-on akartak indulni, csak 

hazaszállítani a szükséges alapanyagokat. 

Az életszínvonal emelkedésével azután megszaporodtak a 

használható állapotban lévő, szocialista „kontrás” kerékpárok 

is, amelyekről már legfeljebb csak a dinamó meg az első fék 

hiányzott, kellő ügyességgel ezekkel akár már biciklizni is 

lehetett. Egészen addig, amíg az ember bele nem hajtott az 

első királydinnyébe vagy alattomos akácfatüskébe. Aki pedig a 

keszekusza, futóhomokos dűlőutakon megtanult biciklizni, az 

később mosolyogva teljesítette a falusi és városi kihívásokat. 

A gyerekek, amint felérték a felnőtt bicikli kormányát, 

megpróbálhatták a legendás váz alatti hajtást. Ez persze 

értelemszerűen számtalan szebbnél szebb tigrisbukfenchez 

vezetett a huplis dűlőutakon és az árokparti csalánosban. 

Szabadon választott esésgyakorlatokat persze a felnőtt 

biciklisták is bemutattak – különösen a kocsmából 

hazafelé menet. 

Helyi jellegzetesség volt a vasúti vagy 

autóbuszmegállók mellett lakók 

„kerékpármegőrző vállalkozása”. A 2-3-4 

kilométerre élő, ám időnként a városba 

MAGÁNKÖZLEKEDÉS: A TURÁNTÓL A PANNÓNIÁIG

Emlékek a „legendás” ötvenes-hatvanas évekből (1)

Csemő község 70 éves
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utazó népek illő módon megkérdezték Dudás, Marik vagy 

Fazekas bácsit, hogy erre a kis időre ugyan beguríthatná-e 

az udvarra a bicajt, ne rontsa kint a tájképet. A kerékpár 

csöndesen elvolt az eperfának támasztva a délután busz 

érkezéséig, kenyeret nem kért, a tulajdonosa meg szépen 

megköszönte a felügyeletet. Előfordult, hogy az utazni kívánó 

az utolsó pillanatban érkezett az állomáshoz, és csak kívülről 

támasztotta neki a gépet a kerítésnek, de a hűséges kerékpár 

kint is megvárta sietős gazdáját. Szép idők voltak, ma már 

kevesen mernék ugyanezt megtenni, estére valószínűleg 

nemcsak a kerékpárnak kelne lába, de a lopásbiztos 

kerékpárláncnak is.   

Az olcsó kerékpár és a drága motorkerékpár közti szakadékot 

a mindössze néhány évig gyártott Dongó segédmotor 

próbálta áthidalni – sikertelenül. Ezt első kézből tudom 

megerősíteni, ugyanis 1959 táján mi is vásároltunk egyet a 

mai, elektromos „Pedelec” koraszülött elődjéből. Az utólag 

biciklivázra szerelhető, mindössze 38 köbcentis és 0,5 lóerős 

(!), idegesítően zümmögő benzines csodamasina közel kétszer 

annyiba került (1400 forint), mint egy vadonatúj Csepel bicikli, 

ám sokkal több gondot okozott. (Csak az összehasonlítás 

kedvéért: akkoriban egy tanítói fizetés 1600 forint körül volt.) 

Már a Dongó életre keltése sem volt egyszerű feladat: az 

ember felpattant a nyeregbe, és amikor a bicikli már elérte 

a megfelelő sebességet, egy kar segítségével rácuppantotta 

a motor dörzskerekét a bicikli hátsó gumijára, és máris 

repesztettek az ösvényeken. Elméletileg. A motor ugyanis 

szinte soha nem indult be elsőre, sőt másodikra sem, vagy ha 

igen, hamarosan lefulladt, és gyakorlatilag képtelen volt egy 

felnőtt embert elszállítani.

Kismotorfronton sem volt sokkal kedvezőbb a helyzet: az 

ember választhatott, hogy a hazai, 3500-4000 forintba kerülő, 

pedálos Berva vagy a berántókaros Panni robogó döglik be 

alatta – ugyanis mindkettőben ugyanaz az 50 köbcentis, 

használhatatlan motor volt. A hatvanas évek elején a kritikán 

aluli, szovjet Riga urán megérkezett a NDK-s (keletnémet), 

drága (4600 Ft), 50 köbcentis, pedálos Simson robogó is, ez 

már egy árnyalattal megbízhatóbbnak bizonyult. 

A nagymotoroknál már sokkal jobb volt a helyzet és nagyobb 

a kínálat, köszönhetően annak, hogy a Weiss Manfréd Acél- 

és Fémművekben már a háború előtt is gyártottak 80-100 

köbcentis motorokat. A Rákosi Mátyás Vas- és Fémművekre 

átkeresztelt csepeli gyárban csak folytatták a termelést, és 

megjelentek a megbízható 100 és 125 köbcentis, lábváltós 

Csepel motorok, 1956 után pedig a szintén 125-ös Danuviák 

(9-10 ezer Ft). A 250 Csepeleket a luxusmárkának számító 

Pannóniák követték. Ezek igen drágák voltak (15-17 ezer Ft), de 

egyre többet lehetett látni belőlük a tanyasi udvarokon is. A 

legdrágább kétkerekű a csehszlovák, 350 köbcentis Jawa volt, 

ezért 23 ezer forintot kellett fizetni a hatvanas évek elején.

Az ittas biciklisták mellett a faluban persze hamarosan 

megjelentek a nem túl józan motorosok is, akik a futóhomokos 

dűlőutakon igen szép kunsztokat tudtak bemutatni. 

Személyes sértésnek vették volna a mai „vagy iszik, vagy 

vezet” felszólítást, elvégre nem gyerek ő, hogy napestig 

Bambit igyon, netán szomjan haljon. 

. „Tegyetek föl a motorra, a többit meg bízzátok rám” – mondta 

egyikük (nevet nem említünk), amikor egy kiadós borozgatás 

után egyedül már tényleg nem tudott felkászálódni a gépre. 

A kormányba kapaszkodva, merev nyakkal ült a lengőnyerges 

ülésen, és bár csak nagyjából tudta, melyik a bal meg a jobb 

keze, azért szépen elindult. Arról már igazán nem tehetett, 

hogy hirtelen, a semmiből egy gledícsia-sövény ugrott elé. A 

tízcentis tövisek szépen ki is cakkozták a ruháját meg a fülét, 

de érdekes módon nagyobb baja nem esett – viszonylagos 

épségben szépen hazaérkezett, a motorjával együtt.

                  Bogdán Zoltán

A szerző

A faluval egyidőben, 1952-ben született a legendás tanító házaspár, 

Bogdán János (1918-1980) és B. Jánosné Molnár Ilona (1920-2003) 

nagyobbik fiaként. 1959-1967 között a Felsőcsemői Általános Iskola, 1967-

1971 között a Ceglédi Kossuth Gimnázium bejáró tanulója. Budapesten 

él, nyugdíjas újságíró-szerkesztő.

Csemő község 70 éves
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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 ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021.  II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

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 kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükség-

es 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!

Fenyőgyűjtés: január 5. és 19.

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 A mindenkori 

begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

5. 2. 2. , 30. 27. 25. 22. 20. 17. 14. 12. 9. 7.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022.

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

5., 19. 2. , 16. 2., 16., 30. 13., 27. 11., 25. 8., 22. 6., 20. 3., 17., 31. 14., 28. 12., 26. 9., 23. 7., 21.
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
2022-ben is folytatódik a külterületi konténeres hulladékgyűjtés. 

FEBRUÁR 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 

• FEBRUÁR 4-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• FEBRUÁR 11-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• FEBRUÁR 18-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• FEBRUÁR 25-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.
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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

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:

• 2022. januárjában is a harmadik csütörtökön 20-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!
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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

A koronavírus negyedik hulláma okán a

fogadóórák – határozatlan ideig - elmaradnak.

Elérhetőségeim:

tel: (0670) 600-3844

e-mal: polgarmester@csemo.hu

A CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Személyes ügyintézésre

hétfőn és kedden: 8.00 - 11.00 óráig és 13.00-15.00 óráig

szerdán: ZÁRVA

csütörtökön: 8.00 - 11.00 óráig és 13.00-15.00 óráig

pénteken: 8.00 - 11.00 óráig

van lehetőség, az alábbi szabályok betartása mellett:

• a Hivatal folyosóján egyszerre legfeljebb két ember tartózkodhat.

• az ügyintézőnhöz kizárólag hívást követően, egyszerre 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 keresztül! Ez csökkenti a várakozási időt és gyorsítja az ügyintézést!

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 nyilatkozattételek, vis maior).

A Polgármesteri Hivatal valamennyi ügyintézője az alábbi telefonszámokon, e-mail 

címeken érhető el:

Telefon: (06-53) 392-001

e-mail: hivatal@csemo.hu

web: www.csemo.hu

Dr. Kovács Tímea

jegyző

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

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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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.

Varga Vivien Renáta és Makai Csaba : Tamás Márk 2021.12.10. Ballad d. 

Pető Hajnalka Éva és Kovács Dezső : Levente Dezső 2021.12.20.Dobó I. u. 

Lengyel Katalin és Szűcs Ferenc: Ferenc Mihály 2021.12.20. Orlik d. 

Radics Róbert és Bognár Ágnes: Lara Ágnes 2021.12.21. Bogdán Isk. d. 

SZÜLETÉSEK - 2022. december

CSEMŐI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, és ORISEK FERENC 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Időpont egyeztetés, tárlatvezetésre ¬ csoportoknak előzetes bejelentkezés:

Huszár Sándor +36 30 547 5323

A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI
RENDJE 2022. JANUÁR 1-TŐL: 

hétfő 12.30-16.30

 csütörtök 15.00-19.00

szombat: 9.00-13.00  

Könyvtáros: Nagy Mária 
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CSENGŐSZÓ
December 6-án délután megrendezésre került iskolánk első Csengőszó 

foglalkozása - Bogyó a csigafiú címmel.  Az óvodások egyik kedvence Bartos 

Erika: Bogyó és Babóca című könyvsorozata, így a további 4 csengőszó 

foglalkozás is ezzel a mesével kapcsolatban lesz, ezzel is felkeltve az óvodások 

figyelmét. 

 A kis óvodások és szüleik szép számmal jelentek meg az eseményen.  Voltak, 

akik nagyon bátran léptek be az iskola ajtaján, da akadtak olyan kisgyerekek is, 

akik félénkebbek voltak, de Bakó Tiborné Éva néni mosolygós arca és kedves 

szavai mindenkit megnyugtattak. 

A foglalkozás elején az iskolába készülő nagycsoportosok egy meserészletet 

néztek meg a Bogyó és Babóca meséből, melyben Bogyó, a kis csigafiú világgá 

indult, miután azt hitte, hogy a Télapó neki semmi ajándékot nem hozott 

ezért Éva néni és a gyerekek elindultak Bogyó keresésére. A tornateremben 

izgalmasabbnál-izgalmasabb feladatok várták a gyerekeket.  Volt ott zsámolyon 

ugrálás, bordásfalon mászás, padon sétálás. alagúton átkúszás, mindez mesébe 

ágyazva, szép díszletekkel megkoronázva. Közben énekeltek Bogyónak, 

mondókákat mondtak hátha sikerül előcsalogatni a csigafiút, de mindhiába.  

Végül az utolsó feladatnál megtalálták Bogyót a gyerekek nagy örömére. 

Végezetül visszamentek a tanterembe és megnézték a mese végét, melyből 

kiderült, hogy megtalálták a kis barátaik Bogyót és közösen megkeresték az 

ajándékát, hiszen a Télapó minden kisgyereknek hoz ajándékot. 

Amíg a tornateremben játszottak a kisgyerekek, Kovácsné Túri Krisztina a 

szülőknek adott tájékoztatást az iskoláról. 

Búcsúzóul minden óvodás kapott egy színezőt és ceruzát. Öröm volt látni, hogy 

milyen boldogan távoztak. 

A következő Csengőszó 2022. január 13-án lesz 16:30-tól, Milla a hóbogár 

címmel.  Ráczné Székely Rózsa tanító néni fog gondoskodni a jó hangulatról és 

az izgalmas feladatokról. Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Gálné Horváth Noémi

tanító

KORCSOLYÁZTUNK
Az idei tanévben 2021.12.09-én csütörtök délután Batu-Kovács Krisztina testnevelő tanár szervezésében és a Diákönkormányzat támogatásával az iskola tanulói 

közül 18 fővel ellátogattunk a ceglédi korcsolyapályára. A járványhelyzet miatt az elmúlt két évben nem volt lehetőség, ezért a gyerekek már nagyon várták. Jól 

éreztük magunkat és nagyon sajnáljuk, hogy ilyen ritkán van lehetőségünk ezt a nagyszerű sportot kipróbálni.

Batu-Kovács Krisztina



2022. január32. évfolyam 1. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

14

KARÁCSONYI MŰSOR
Az iskolai adventi időszakot lezáró utolsó esemény a karácsonyi ünnepség volt. Hagyománnyá vált, hogy karácsonyi műsorral a 4. osztályosok örvendeztetik meg 

az iskola tanulóit, pedagógusait. Az idén árnyjátékkal, verssel és egy gyertyatánccal készültek a gyerekek. Nagyon szorgalmasan próbáltak, izgatottan készültek. 

Felkészítők a negyedik osztályos tanítók: Szunyog Mercédesz és Károly Dóra voltak. 

A karácsonyi ünnepséget idén online formában valósítottuk meg. A téli szünet előtti utolsó napon tekintette meg mindenki az iskolában a műsort. 

A karácsonyi műsor megtekinthető az iskola weboldalán.

Károly Dóra

  tanító

2021. december 11-ei szombati munkanapot használtuk fel arra, hogy tanítás 

nélküli nap keretein belül szakmailag megújuljunk, testileg megerősödjünk és 

lelkileg feltöltődjünk.

A napot órarend szerűen osztottuk fel két kolléga segítségével és vezetésével. 

Digitális ötletbörze elnevezésű óránkon az intézmény új eszközeivel 

ismerkedtünk meg. A 360 fokos kamera, az oktató drónok, a wacom táblák, a 3 

D-s VR szemüveg és a Hipersuli oktató videók megismerése és használata volt 

a feladat. Legnagyobb sikere az oktató drónok használatának volt. Alig tudtuk 

otthagyni ezeket a játékokat, de következett a második órában a sport. A 

testnevelő kolléga a játékos bemelegítés után megismertette velünk a röplabda 

játék menetét és szabályait. Ezt követően csapatokat alkotva jó hangulatú 

edzőmérkőzést játszottunk. A legvégére tartogattuk a finom sütemények 

melletti kötetlen beszélgetést. Az utóbbi időben a járványhelyzet miatt és a 

rohanó hétköznapok mellett, nagyon nagy szükségünk volt erre a napra. Ha 

rövid időre is, de gondtalanul játszhattunk a digitális eszközeinkkel, sokat 

nevettünk a röplapdajátékban és a beszélgetésre is nagy szükségünk volt már. 

A jó hangulatban gyorsan elszaladt ez a nap. Köszönöm Táboriné Ungvári Éva 

és Batu-Kovács Krisztina kolléganők segítő munkáját!

Arató Istvánné

intézményvezető

CSAPATÉPÍTŐ „MUNKA”NAP

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK AZ ÖTÖDIK ÉVFOLYAMMAL
Igazi, Ökoiskolás gyerekekhez illő előadásban volt részünk a Kecskeméti 

Katona József Színház színészeinek előadásában. „A Jegesmedve 

SzerelMese” klímamesét nézhettük meg, ami mindannyiónk számára 

nagyon tanulságos és szórakoztató volt. Környezetünk megóvására hívták 

fel a figyelmünket, amit vicces jelenetek színesítettek. Az előadásban 

a veszélyeztetett állatfajok közül a jegesmedvék bizonytalan jövőjére 

világítottak rá. 

Ötletes fordulatokban volt részünk, a jelenetekben a környezetvédelem 

kiemelt fontosságára interaktív módon igyekeztek felhívni a közönség 

figyelmét.

Nagyon jól éreztük magunkat, amennyiben lesz lehetőségünk, szívesen 

ellátogatunk máskor is ilyen érdekes előadásokra. 

Kalmár Tiborné 5.a osztályfőnök
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SULI TV
Elkészült az iskolánk első Suli TV műsora. A médiacsoport a tankerület képzèse után lelkesen vàgott bele az aktuális hírek, programok, műsorok közvetítèsébe. 

Az első adásunkban megtudhatjuk többek között, kik lettek a legjobbak az eDia mérésen, mit olvashatunk az aktuális ökofalon, hogyan telt az első Csengőszó, a 

Mikulás váltóverseny. A végén a 4.èvfolyamosok karácsonyi műsorát mutatjuk be.

Az adásunk elérhető az iskolánk honlapján. (iskola.csemo.hu)

Táboriné Ungvári Éva

Médiacsoport vezető

VADKARÁCSONY
Az idei télen is, mint minden évben gondoltunk az erdei állatokra. Az időnk 

rövidsége miatt csak a közeli erdőbe tudtunk kimenni, ahol házilag készített 

kis etetőt találtunk. Mellette volt itató és sózó is, amire szintén szükségük 

van az állatoknak. Kaptunk bőven eleséget, főleg napraforgót és kukoricát a 

szülőktől. A gyerekekkel többször is kimentünk az erdőbe meglepetést vinni 

a vadaknak. A lakmározásukat ugyan nem sikerült megfigyelnünk, de az etető 

üresen várt bennünket. Természetesen az iskolaudvaron gondolunk a téli 

madárvendégeinkre is, folyamatosan feltöltött etetők várják az odalátogatókat.

Köszönjük a szülőknek az etetőkbe küldött felajánlásaikat. 

Kalmár Tiborné

ORSZÁGOS VERSENY
Az idei tanévben jelentkeztünk először a F.E.J.,  Felelősséggel Az Egészséges 

Jövőért verseny felhívására. 

Az iskolából Tóth Balázs, Tóth Kata Krisztina, Mekes Dávid Tamás, Károly 

Krisztián, Cseh Róbert Márton tanulók jelentkeztek. A verseny öt témakört 

dolgozott fel: alkohol, drog, dohányzás, elsősegélynyújtás, egészségügyi 

alapismeretek. 

Nagyon nagy felkészülést igényelt a gyerekektől rövid idő alatt olyan 

témakörökből, aminek nagy részével nem is találkoztak. 2021.12.06-án elődöntőt 

írtak, ami annyira jól sikerült, hogy bejutottak a legjobb 20 iskola közé a döntőbe, 

így a gyerekek már garantált nyereményben részesültek. 

Az Országos döntő 2021.12.09-én pénteken zajlott, szintén online formában 

Meet-en keresztül. Mérhetetlenül büszke vagyok rájuk, hogy ilyen szép 

eredményt értek el és középiskolásokat maguk mögött hagyva a 12. helyen 

végeztek.

A következő évben tudatosan fogunk készülni erre a versenyre és reméljük a 

következőkben is ilyen szép eredményeket érünk el.

Batu-Kovács Krisztina

felkészítő pedagógus
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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

FELÚJÍTÁS - ÉPÍTÉS - SZÉPÍTÉS, akár 50% visszatérítéssel! Otthonfelújítási 
támogatás teljeskörű ügyintézésével együtt is vállaljuk: ÉPÍTÉS, BURKOLÁS, 
FELÚJÍTÁS, TÉRBURKOLÁS kivitelezését! NYÍLÁSZÁRÓ CSERE a felméréstől a 
REDŐNY szerelésig kompletten!
Küldetésünk, az ÖN OTTHONÁNAK SZEBBÉ TÉTELE! Károlyi József 06 30 604 44 
33

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 

partnere 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

Több év munkatapasztalattal, kedvező áron, 

garanciálisan vállalok radiátor cserét, vízvezeték, 

valamint csapszerelést, fűtés és padlófűtés 

szerelést, tervezést, javítást, karbantartást

Telefonszám: 06-30-1272814
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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.

Az üzlet 2022. január 

12-ig ZÁRVA lesz, ny-

itás január 13-án!

* * *

MINDEN KEDVES 

VÁSÁRLÓM-

NAK BOLDOG ÉS 

EGÉSZSÉGES ÚJÉVET 

KÍVÁNOK!

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 ren-

deltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, ajándékozni 

illetve ezekre bérleti vagy haszonbérleti szerződést

• kötni,

• Tartási vagy gondozási szerződést kíván kötni,

• Céget akar alapítani vagy a meglévőt módosítani illetve 

megszüntetni (végelszámolás, csődeljárás), valamint 

céggel kapcsolatos általános jogi tanácsadásra

• van szüksége,

• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne

• okiratba foglaltatni,

• Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyermekel-

helyezési, szülői felügyeleti, kapcsolattartási és gyer-

mektartásdíj 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: 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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