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CSEMŐI HÍRMONDÓ
Csemő Község Önkormányzatának havilapja

Meghívó

Örömmel jelentem be, hogy szeptember elsején megkezdte működését a két csoportos Mini Bölcsőde a Piac téren.  
Elkészült továbbá a hivatal udvarán lévő csarnok (Faluház) belső burkolása is, amelyet az érdeklődők először a 
szeptember 18-i Sportnap keretében tekinthetnek meg.   A sportnapi program a 9. oldalon olvasható.  
Vigyázzunk értékeinkre! 

Dr. Lakos Roland 
polgármester 

Elkészült!
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trianoni sokk után felértékelődött a Nagyalföld 

és annak borzasztó civilizációs és kulturális körülmények 

között élő népessége. Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 

1926-30 között – bravúros gyorsasággal – 535 új népiskolát 

építtetett fel, közülük 402 tanyai és 133 belterületi volt. 

A nagykőrösi tanyavilág csemői részén 1926-28 között három, 

egymásra megszólalásig hasonló úgynevezett Klebelsberg-

iskola is épült (Szárazdűlő, Hantháza és Felsőcsemő), egy pedig a 

ceglédi oldalon (Fenyvesi). 

A törvény semmit sem bízott a véletlenre: négy kilométer sugarú 

területeket jelölt ki, s ha ebben a körben legalább 20 család 

vagy 30 tanköteles lakott, kötelező volt felépíteni egy iskolát. 

Ráadásul nem is akármilyet! A falakat égetett téglából húzták 

fel, a tetőt cseréppel fedték, a padlót vörösfenyővel burkolták, 

nagy ablakokat illesztettek be. Mindegyik iskolához kétszobás 

tanítói lakást építettek, amelyhez gazdálkodásra alkalmas föld és 

téglából épült udvari melléképületek is tartoztak. A villany, a fúrt 

kút vagy a fürdőszoba természetesen ismeretlen fogalom volt.   

Szép épület ide vagy oda, az 1949 szeptemberében a Nagykőrös 

Külterületi Állami Népiskola Felsőcsemő Puszta II. sz. iskolába 

megérkező szüleim előtt emberes feladat állt: hogyan lehet 

rávenni a tanulásra a többnyire háborús mélyszegénységből 

érkező gyerekeket, akiknek a szülei is általában csak 4-6 osztályt 

végeztek. 

Ráadásul ezt a hadműveletet 4 személyes padokkal felszerelt, 

vaskályhás, olajos padlójú, osztatlan vagy félig osztott iskolákban 

kellett volna levezényelni. A háború előtt teljesen elfogadott 

megoldás volt, hogy a falusi elemi iskolákban a tanító(nő) 50-60 

gyereket is oktatott egyszerre és egy légtérben – megjósolható 

eredménnyel. Ilyen helyzetben volt a szüleim előtt évtizedekig 

ott tanító Hulin Ilona is. Az új, kommunista rezsim az 1948-as 

államosítások után bevezette a nyolc osztályos általános iskolát 

és az így megnövekedett létszám miatt fokozatosan megszüntette 

a teljesen osztatlan oktatást: már „csak” 4-4 osztály volt együtt.

A kezdetekkor tehát az egyik héten az anyám kezdett reggel 

az egyetlen tanteremben az alsó négy osztállyal és az apám 

volt a délutános a felsősökkel, majd cseréltek. Ősszel-télen 

viszont önhatalmúleg (de a felsőbb hatóság által hallgatólagosan 

támogatva) tanterv- és naptárreformot vezettek be: a délután is 

délelőtt kezdődött. Már fél 12 tájban cseréltek az osztályok, így 3 

óra körül már be is tudták fejezi az oktatást, így a gyerekek még 

jobbára sötétedés előtt haza tudtak térni a dűlőutakon a 2-3-4 

kilométerre lévő otthonukba. 

Hamarosan egyértelművé vált, hogy a meglévő egy tanterem csak 

akkor lenne elegendő az oktatási feladatok hiánytalan ellátására, 

ha éjjel is folyna az oktatás. Mivel új épület felhúzására szinte 

semmi esély nem mutatkozott, a helyi tanács és a tanyasi iskolák 

igazgatósága vészmegoldásként a mintegy kétszáz méterre lévő 

romos, de téglából lévő épületre vetette tekintetét. A kúria a 

háború előtt dr. Császár Imre királyi járásbíróé volt, a háború 

után viszont senkié, ajtó-ablak és mindenféle berendezés nélkül 

bámult a csemői pusztába. Némi állami pénzmaggal és 

a szülők hathatós segítségével először egy, 

majd még egy tantermet alakítottak ki, még 

később pedig egy kis tanári lakást is. A hajdani 

tulajdonos tiszteletére nemhivatalosan később 

is Császár-iskolának hívták. 

A FELSŐCSEMŐI (BOGDÁN) ISKOLA
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Az ötvenes évek közepén tehát már két iskolaépület létezett, 

és megérkezett a humán erősítés is. Már nem az anyám volt 

az egyetlen tanítónő: ott munkálkodott már Dobos Mária, Eke 

Éva és Subicz Ilona is, így az alsóbb osztályokat már nem kellett 

összevonni. A bővülésre már csak azért is szükség volt, mert 

1957-60 között megérkeztek az úgynevezett „Ratkó-gyerekek”, 

vagyis egyre több elsőst írattak be. A mi 1959-es első osztályunk 

például 22 vagy 23 főből állt, ami szinte városi létszám. Akikre 

emlékszem (elnézést azoktól, akikre nem): Barkó Éva, Demcsik 

István, Dományi János, Fehér Katalin, Gyurkó Anna, Harsányi 

Sándor, Holovitz István, Horváth János és Sándor, a két (!) Istvánfi 

István, Nyíri Zsuzsa, Orosz Benő, Pantó Sándor, Varga Ilona.

A „felsőbe” is megérkeztek az első szaktanárok: Bertók László 

(matematika-fizika) és Forgács Béla (magyar-történelem) – majd 

gyakran egymást váltva jöttek többen is: Gáspár Ilona, Gáspár 

Mária, Cseh Klára, Németh István. A tanteremhiány miatt a 

felsőben még megmaradt a „félig osztott” iskolatípus, vagyis az 

5. és a 6., illetve a 7. és a 8. osztály egy teremben működött. Amíg 

a tanár az egyiknek „hangos” órát tartott, addig a másik a kiadott 

feladatokat oldotta meg a „csendes” órán. Magyarul: egy-egy 

osztályra fele annyi tudomány és tanári energia jutott.

Anyám szeptemberenként általában két idegnyugtató Andaxinnal 

és kellően feldúlt lelkiállapottal kezdte meg az iskolaévet és 

az elsősök oktatását. „Jöjjenek ide járástól meg a megyétől a 

nagyokosok, és mutassák meg, hogyan tartanák ők be a tantervet 

ezzel a gyerekanyaggal. Akik nem jártak sem bölcsődébe, sem 

óvodába, némelyiknek nemhogy iskolatáskája vagy tolltartója 

nincs, de füzete és ceruzája sem.” Azután valahogy mindig 

megoldotta. 

Apám a felsősöknél rezzenéstelen arccal végighallgatta a 

központból érkező fiatal tanfelügyelők vonalas okosságait, majd 

bement az osztályba, és a maga feje után folytatta az oktatást 

történelemből, földrajzból és élővilágból. A nagy kollektív 

tanterveket kis egyéni tantervekre bontotta le, gyakorlatilag 

minden gyereknek megszabta, hogy mit vár tőle. A tovább nem 

tanuló nyolcvan százaléktól szinte csak azt a minimumot, amit 

szigorúan lediktált a füzetbe. 

A tanulásra ösztönzés célja és eszköze pedig akkor sem volt 

más, mint ma, a legszegényebb vidékeken: ha nincs meg a nyolc 

általánosod, nem kapsz jogosítványt, nem lehetsz gépkocsivezető 

vagy traktoros a téeszben, ami nemcsak hogy magas presztízzsel, 

de kiemelt fizetéssel is járt. 

Az iskolánkban elég magas volt a bukási arány, de otthon még 

az évismétlés  nem okozott különösebb tragédiát, valószínűleg 

a szülők sem tanultak valamikor jobban. A társaság harmada-

negyede nem abban az osztályban fejezte be a tanulmányait, 

mint amelyikben elkezdte. A mi 22-es elsős osztályunkból 

például csak tízen ballagtunk el nyolcadikban – igaz, néhányan 

közben elköltöztek. Akiben a tantestület látott egy csöpp 

törekvést vagy jóindulatot, azt általában átengedték, aki viszont 

a nemtudás mellett megrögzött csibészgazember is volt, azt 

figyelmeztetésképpen megbuktatták. Rögtön háromból, hogy 

pótvizsgázás és pótadminisztráció nélkül  ismételjen osztályt. 

Amikor 1977-ben a falu alakuló központjában átadták a nagy, 

emeletes iskolát, logikusan a másfél kilométerre levő felsőcsemői 

iskolában is megszűnt a tanítás. A Császár iskolát már korábban 

lebontották, a helyét később felparcellázták. A Klebelsberget 

viszont, amelyet túlzás nélkül tarthatok a szülőházamnak, 

Orisek Ferenc fafaragó művész kívül-belül csodálatosan 

felújította. Az épület frissen, fiatalosan várja fennállásának 

századik évfordulóját, ugyanis 1926 őszén adták át.  

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.
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HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS 
ZÖLDHULLADÉK 2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a 
lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítés-
mentesen 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 szen-
nyező 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 közszol-
gáltatás 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.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihely-
ezhető 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 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)

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

SZEPT. OKT. NOV. DEC.

14., 28. 12.; 26. 9.; 23. 7.; 21.

SZEPT. OKT. NOV. DEC.

14 12 9 7

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végez-
zük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Cím Ügyfélfogadás Telefon Email Weboldal

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
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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 

az alábbi időpontokban az alábbi helyszíneken elhelyezett gyűjtőkonténerekbe : 

• OKTÓBER 7-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• OKTÓBER 14-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• OKTÓBER 21-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• OKTÓBER 28-án, 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!  

Lehetőség van a hivatalban a szolgáltató által emblémázott zsákot vásárolni, melynek árával az ügyfél megfizeti a szállítás és 

ártalmatlanítás díját. Egy zsák ára bruttó 560 forint amely a szolgáltató bevétele. A zsákok a szerdai belterületi kommunális 

hulladékszállítási napon kihelyezhető a belterületen a kuka mellé, bármelyik ingatlantualjdonossal egyeztetve! 

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 MEGKÖSZÖNJÜK!

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
Őrlős Gábor: 06 20 489 6713

Újvári Bence: 06 70 492 0740

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

Hornyákné Zámbó Andrea családsegítő

2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 1.
Tel: 53/392-001/111 mellék - 70/360-7843
E-mail: gyermekjolet.csemo@ckszsz.hu

NYUGDÍJAS ÉLET
Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tervezett szeptemberi programja:

• szeptember 5-én: első találkozó a nyári szünet után, megbeszéljük a nyári 

élményeket, szervezzük a debreceni kirándulást

• szeptember 19-én:  megünnepeljük az aktuális névnapokat

• október 1-én: az Idősek Világnapja alkalmából kirándulunk Debrecenbe.

A debreceni kirándulás tervezett programja:

• 10 órától a Munkácsy trilógia megtekintése bibliai tárlatvezetéssel a Déri 

Múzeumban,

• 11:30-tól látogatás a Debreceni Református Kollégium Múzeumában 

tárlatvezetéssel. 

• A múzeum látogatások után kilátogatunk a Debreceni Nagyerdőbe egy kis 

pihenésre és kellemes sétára. 

Továbbra is sok szeretettel vár minden régi és új tagot: 

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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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

GRATULÁLUNK! 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 26. hétfő 15-16 óra között a 
zöldhalmi közösségi házban
szeptember 28. szerda 15-16 óra között a 
12. sz. boltnál
szeptember 29. csütörtök 15-16 óra között 
a hantházi boltnál

Tel: 06 70 600 3844

Mail. polgarmester@csemo.hu

Web: www.lakosroland.hu

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyhangú döntése alapján 
CSEMŐ KÖZSÉG KÖZSZOLGÁLATÁÉRT elismerő oklevelet vehetett át az augusztus 
20- i ünnepségen ILYÉSNÉ BODOR ERZSÉBET tanítónő, JANKOVICS SÁNDORNÉ 
INCI óvodai dajka és KALMÁR TIBORNÉ MARIKA tanárnő.  (Ilyésné Bodor Erzsébet 
betegsége miatt a kitüntetést a szeptember 6-i képviselő-testületi ülésen veszi majd 
át.)  Erzsike, Marika és Inci is - végleg letették a krétát, könyveket, a játékokat és 40 év 
munkaviszony után nyugdíjba is vonultak. 

Köszönjük a munkátokat, boldog nyugdíjas éveket, sok örömöt és jó egészséget is 
kívánunk! 

Hagyomány hogy az államalapítás 
ünnepén köszöntjük az idei évben első 
diplomájukat szerzett Csemőieket. 
Az idén URI-KOVÁCS BENCÉT 
köszöntöttük, aki a Miskolci Egyetemen 
szerzett programtervező informatikus 
végzettséget.

Dr. Lakos Roland 
polgármester  
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2022 AUGUSZTUS
SZÜLETÉSEK

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

Nagy Mihály –Törőcsik Melinda: Mihály Zsolt 2022.08.11 Mikebudai u
Máté József – Lakatos Róza Vivien: Hugó 2022.08.12 Sárik d
Bősz Dániel – Nagy Lilla: Johanna 2022.08.17 Monori d
Kőmíves Gábor – Szabó Renáta: Zsófia 2022.08.18 Ceglédi u
Petrák Gergő – Varga Tímea: Bajka 2022.08.23 Bezzeg d
Gesztesi János és Tóth Beáta : Kira 2022.08.29. Ereklyési út

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

OLÁH JÓZSEF

Pályázati tancsadó
Személyes konzultáció minden péntek délután - 

vagy más, egyeztetett időpontban - 

Csemő Polgármesteri Hivatalában06 70 526 9878

opmm.kft@gmail.com

FŐÉPÍTÉSZ A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN
Ingatlanvásárlás és építési tevékenység (új épület építése, felújítás, bővítés, hőtechnikai korszerűsítés, cégtábla, reklám elhelyezés stb.) tervezése 

előtt kérjük, tájékozódjon, amihez 2020. január 1-től az alábbi módokon nyújt segítséget az önkormányzat:

•    2022. szeptemberében is a harmadik csütörtökön, 15-én 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! 

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!
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Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2022. szeptember 18-án, vasárnap. GYÜLEKEZŐ 9 ÓRAKOR A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ELŐTT!  

A programok három helyszínen kerülnek megrendezésre: 
1. HIVATAL UDVARÁN LÉVŐ CSARNOK (asztalitenisz, mediball, ökölvívás)  
2. ÖKOCENTRUM (íjászat) 
3. SPORTCENTRUM (kosárlabda, labdarúgás, röplabda, sakk, sorverseny, ügyességi játékok)

A CSEMŐI PALOTÁS SPORTEGYESÜLET IDÉN IS 
MEGRENDEZI A CSALÁDI SPORTNAPOT! 

PALOTÁS SPORT EGYESÜLET TURUL ÍJÁSZ 
SZAKOSZTÁLY HÍREI
Köszönetet szeretnék mondani a 2022. június 18-án megrendezésre kerülő verseny támogatóinak; dr. Lakos Roland polgármesternek 
és Csemő Község Önkormányzatának, a Palotás Pálinkaház vezetőségének, a DPMG Zrt. Sertéstelep vezetőségének, azoknak a külsős 
személyeknek, akik részt vettek a verseny lebonyolításában és köszönet Turcsán Istvánnak a finom ebéd elkészítéséért! Továbbá 
köszönet a szakosztály azon tagjainak, akik segítették a verseny lebonyolítását!

Az aktuális versenyeredmények:
Gyulán megrendezett HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság 
• Koczka László távcéllövés világbajnoki I. helyezett és távlövés II. helyezett
• id. Gáspár János klasszikus történelmi céllövés világbajnoki IV. helyett

Turulmező
• Tóth Dániel III. helyezett
• Székely György III. helyezett
• Dudásné Kiss Leila IV. helyezett
• Dudás István IV. helyezett
 
Mindenkinek gratulálunk a verseny eredményekhez! 
A szakosztály vasárnaponként 14:00-tól 16:00-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  |  Ilyés Gergő 06 30 497 9558

“ VIRÁGOS CSEMŐ” SAKKVERSENY 
2022. október 15-én, szombaton, 8 órától a Polgármesteri Hivatalban kerül megrendezésre a 
hagyományosnak mondható versengés. 
Jöjjön el mindenki - felnőtt és gyerek - aki szeret sakkozni! Most dől el, hogy ki lesz Csemő 
bajnoka 2022-ben!
A versenyzők ingyenes, finom ebédet is kapnak.
A legjobbak pénzjutalomban részesülnek, a csemőieket külön is díjazzuk.

7 mérkőzés lesz, 2x15 perc játékidővel.
A csemői lakosoknak és a Palotás SE tagjainak nincs nevezési díj. Nevezni és bővebb 
információért hívjatok: 
Károlyi József Misi 06-30-604-4433 
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DOHÁNYZOM A LAKÁSBAN ÉS AZ AUTÓBAN: 
ÁRTOK A GYEREKEMNEK?
A dohányzás káros hatásai háromféleképpen érinthetnek minket: valaki aktívan dohányzik, egy dohányzó mellett belélegzi a 

dohányfüstöt vagy magzati korban a dohányzó anya vérén keresztül. Sajnos az Európai Unió lakosságának 20-30%-a dohányzik. Még 

szomorúbb adat, hogy a terhes nők 20%-a nem tudja a terhesség ellenére sem a dohányzást abbahagyni vagy felfüggeszteni. 

 A tartós dohányzás alapja a függőség, amelyet a nikotin alakít ki.

A cigarettafüst kb. 5000 károsító anyagot tartalmaz, ebből 70 bizonyítottan rákkeltő. A dohányzás kb. 50%-ban felelős az elkerülhető 

halálokokért. Általában a dohányzók 10-15 évvel előbb halnak, mint a nemdohányzók. A latenciaidő átlagosan 20 év, azaz a káros 

hatások átlagosan 20 év után várhatóak.  

Rák 

A legalább 16 ráktípusból álló lista élén, amely összefüggésbe hozható a dohányzással a tüdőrák áll. Tünetei lehetnek az étvágytalanság, 

fogyás, légszomj, köhögés véres köpet. 

További, leginkább a dohányzók körében előforduló rosszindulatú daganattípus a szájüregi, gége-, ajak- és húgyhólyagdaganat.

A rizikó emelkedik a napi elszívott cigaretták és a dohányzással eltöltött évek számával. Átlagosan 25%-kal nagyobb az esélye a 

dohányzóknak a daganatos megbetegedésre a cigarettával nem élőkhöz képest. 2019-ben amerikai kutatók az elektromos cigaretták 

és a tüdőrák között is összefüggést találtak. 

COPD

A COPD egy tüdőbetegségre vonatkozó angol mozaikszó, amelyre jellemző, hogy eleinte visszatérő, majd állandósuló légszomjjal jár. 

A cigarettafüstben lévő anyagok elősegítik a betegség évek alatt történő kialakulását. Tünetei: reggeli köhögés, légszomj, csökkent 

fizikai teljesítőképesség. A betegség előrehaladtával a beteg akár az otthonában is oxigénellátásra szorul.

Szív-és érrendszeri megbetegedések

A dohányzás károsítja az ereket, így többek között a szívet és az agyat ellátó ereket is, aminek a következményei a szívinfarktus és az 

agyvérzés. Szívinfarktus esetén erős mellkasi fájdalmat, légszomjat érez a beteg. Az agyvérzés tünetei széles spektrumot ölelnek fel: 

fejfájás, szédülés, látótérkiesés, bénulás, féloldali gyengeség, beszéd-, koncentrációzavar, aszimmetrikus arc stb.

További gyakori probléma az alsó végtagok vérellátási zavara, ami sajnos sokszor végtageltávolítást (amputáció) tesz szükségessé.

Terhesség és dohányzás

A terhesség alatt is cigarettázó kismamának 30%-kal nagyobb eséllyel lesz koraszülött a gyermeke, vagy születhet a gyermek kisebb 

testsúllyal is. A gyerekek 1/3-ában mutattak ki testi és szellemi károsodásokat. 

Meddőség és a dohányzás

Női és férfi oldalról is károsodnak azok a szervek, amelyek a megfogantatáshoz vagy egy terhesség kihordásához szükségesek. A 

cigarettafüstben lévő anyagok többek között károsítják a méhnyakat, a petevezetéket, növelik a vetélés kockázatát és a méhen kívüli 

terheség esélyét, valamint felgyorsítják a petefészek öregedését, és kedvezőtlen hatással vannak a hímivarsejtek érésére.
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A dohányzók körül élők veszélyeztetettsége

A passzív dohányzás sajnos ugyanúgy károsítja az érintetteket. Közvetlen kapcsolatot eddig meddőség, a szíveket ellátó erek 

betegsége és a tüdőrák esetében mutattak ki.

A károsító anyagok nem válogatnak a korcsoportok között. A dohányzók gyermekei sajnos kiskoruktól kezdve passzív dohányosok, 

különösen ott, ahol a szülők a lakáson belül vagy az autóban is cigarettát szívnak. Egy zárt térben jobban koncentrálódnak a 

dohányfüstben lévő anyagok, a szőnyegen játszó gyerek a felkavart porral együtt beszippanthatja a dohányfüstből a szőnyegen lévő 

káros anyagokat. Fiatal korban nagyobb a légzésszám is, ezért még nagyobb eséllyel lélegzik be a gyerekek a mérgező részecskéket. 

A hirtelen csecsemőhalál, asztmával élő, vagy visszatérő fülgyulladástól szenvedő gyermek gyakrabban fordul elő dohányzó 

családokban.

Dohányzó szülők gyermekei nagyobb eséllyel lesznek maguk is (sajnos már tinédzser kortól) dohányzók. További rizikófaktorokkal 

együtt, mint alkoholfogyasztás, elhízás stb. már középkorú felnőtt korban várhatóak a következmények.

Érdemes-e abbahagyni, ha már több éve dohányzom?

Mindenképpen!  Az anyagi nyereségen túl a kutatási adatok szerint egy szívinfarktus vagy egy agyvérzés után 30%-kal csökken a korai 

halálozási esélye. Két évvel a dohányzás befejezése után 50%-kal kisebb az esély a szívinfarktus és/vagy agyvérzés bekövetkeztére. 

Tizenöt évvel a dohányzás felfüggesztése után ugyanannyira csökken a volt dohányos esélye a tüdőrákra, mint a nemdohányzóké. 

          Dr. Deák Éva Phd

Források: Gerd Herold und Mitarbeiter: Innere Medizin 2022, Köln

 https://semmelweis.hu/arc/ellatas/meddoseg/noi_meddoseg/

 https://heimpalkorhaz.hu/blog/a-passziv-dohanyzas-hatasa/

Kép: Zárt térben jobban koncentrálódnak a káros anyagok és  itenzívebbé teszik a gyermekek passzív dohányzását. 

Kép forrása: https://bit.ly/3RiBKYu

https://bit.ly/3RiBKYu
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Napelemes rendszerek telepítése 95%-os
támogatottsággal.
Külterületi, 0 -ás helyrajzi számú és tanyás ingatlanokra egyaránt.

Villanyszámlától függetlenül, akár 10 KW-os rendszerre is pályázhat

Minőségi elemekből, garanciális háttérrel,teljes körű ügyintézéssel

Érd: Rábai Edit EV Tel: 06 20 476 0661

Csemői élelmiszer feldolgozó 

üzembe, jó kereseti lehetőséggel 

keresünk férfi üzemi dolgozókat. 

Érd: 06 70 637 7333

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

készülékek értékesítésével is foglalkozom

Tel: 30/ 375-9483 vagy 53/350-302



2022.szeptember 32. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

14

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.

Őszi áru érkezett!

Válogass kedvedre a 

kardigánok és pamut 

felsők között!

***

Játékok nagy 

választékban kaphatók!  

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 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 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
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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

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

KUTYAKOZMETIKA

ÁLLATORVOS

Az Önkormányzattal szerződött partner.

06 53 707 050 06 30 636 3018

Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, 
kérje ingyenes felmérést és árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Villanyszerelés: 06 30 416 1684

Sáfár Bau
Fürdőszoba átalakításban, kerítés építésben 

és térkövezésben segítünk önnek!

Hívjon bizalommal!

Károlyi József Misi 

06 30 604 44 33
Sáfár József 

06 20 355 09 12
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FELNŐTT HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK, RENDELŐK

2713 Csemő, Szt. István út
Tel: 392-152 (Dr. Takács Róbert) és  388-202 
(Dr. Horváth Zsófia)
ZÖLDHALMI RENDELŐ
2713 Csemő, Ceglédi út   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:

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 rendel:

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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