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Kéményseprés tájékoztató
2019. január elsejétől KOCSÉR település kémény-
seprőipari közszolgáltatója a katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szervezete. Ezzel a változással a 
településen a lakossági tulajdonú ingatlanok és tár-
sasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felül-
vizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei vég-
zik el.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább 
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fű-
tési technológiától függetlenül komoly veszélyt je-
lenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve 
a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgá-
lat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott esz-
köz nem csak biztonságos, hanem gazdaságosabban 
is működtethető.
A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval 
igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a ké-
ménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivaló-
kat.
Amennyiben családi házban él és a házba nincs beje-
gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés 
ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a ké-
ménytulajdonos időpontot foglal.
•  Ezt megteheti online a www.kemenysepres.kataszt-

rofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az 
Időponfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével itt: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfel-
szolgalat

•  Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen műkö-
dő 1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi in-
formációk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét 
az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol 
a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvéte-
lével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folya-
matát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahív-
ja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját 
és idejét.) Normál tarifával hívható számok: 06-
70/641-8532, 06-71/667-9888.

•  E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu címre küldve

•  Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 
1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.

•  Személyesen a Pest Megyei ellátási Csoport irodájá-
ban – 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1., vala-
mint 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. alatt – hét-
főnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óráig 
biztosított a személyes ügyintézés lehetősége.

•  A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 
(1)550-1858 helyi díjazással hívható telefonszámon 
érik el ügyfélszolgálatunkat.

Amennyiben családi házban él és a házba be van je-
gezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéménysep-
rést egy vagy kétévente kötelező megrendelni a ké-
ményseprő cégtől. A megrendelés gyakorisága attól 
függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csat-
lakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűte-
nek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A ké-
ményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető 
egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az or-
szág adott településén mely kéményseprőcégektől 
lehet megrendelni a munkát. http://www.kataszt-
rofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-
-nyilvtart-20180322.xls

Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs be-
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő 
értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen 
elvégzi a sormunkát.

Amennyiben társasházban él és a lakásba be van je-
gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő 
magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha 
a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész mun-
ka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van 
csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell fizet-
ni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj 
egy tizedét. (A társasházak sormunkatervét itt talál-
ja – megyék szerinti bontásban: http://www.kemeny-
sepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2018)

A katasztrófavédelem minden kéményseprője vég-
zett szakmunkatárs, arcképes igazolvánnyal rendel-
kezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzés-
hez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető,a 
katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak raj-
ta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszá-
muk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem ke-
zelhetnek és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre 
díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell 
megfizetni.

Molnár Károly
Kéményseprőipai Pest megyei  

Ellátási csoportvezető
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Tájékoztató
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kocsér te-

lepülésen a hivatal elnöke által 2019-re engedélye-
zett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakor-
lata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai adatfelvételi Prog-
ram (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megne-
vezési a következők:

2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel, éves kikérdezés.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hiva-
tal megbízásából a Statek Statisztikai elemző Közpint 
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának 
aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel 
történik az ország különböző településein. Az adat-
felvételekből származó eredmények nélkülözhetetle-
nek a társdalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a 
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLX. törvény, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/678 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, 
azokat más szervek, személyek részére nem szolgál-
tatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nél-
kül, valamint összesített statisztikai táblázatokban 
közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részére munkana-
pokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36-80/200-766-
os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email cí-
men adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés 
módszertanával és a kutatási eredményekkel kap-
csolatban a www.ksh.hu internetes oldalon találha-
tó Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont 
nyújt tájékoztatást.

Köszönjük az együttműködést, a támogatást, 
amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtá-
sához.

Központi Statisztikai Hivatal
Adatgyűjtési igazgatóság

Lakossági Adatfelvételek főosztály

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Lakosságot, hogy az összes 
3 hónapos és ennél idősebb ebek veszett-
ség elleni kötelező védőoltása, valamint 
a jogszabályban előírt kötelező, féreghaj-
tószerrel történő kezelése az alábbi idő-
pontban és helyen kerül lebonyolításra:

2019. március 23-án
(szombat)

8-10 óráig faluban
a Hivatal előtti téren.

2019. március 27-én
(szerda)

8-10 óráig Vágó tanya
12-13 óráig Ádám tanya

PÓTOLTÁS:

2019. április 6-án
(szombat)

8-10 óráig faluban
a Hivatal előtti téren.

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az  
eboltás díja féregtelenítéssel együtt:  

3.700,- Ft/eb.

Az ebeket szájkosárral ellátva, pórázon kell 
az oltásra vezetni!

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Kocséri Kirendeltsége
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Bemutatkoztak a legkisebb focisták
Február 14-én csütörtökön 

Tiszakécskén ötcsapatos tornán 
vettek részt a II. korcsoportos 
kocséri focisták a Bozsik prog-
ram keretében. Sokan közülük 
először húztak igazi mezt éle-
tükben. A nemrég átadott, fe-
dett műfüves pályán minden-
ből kijutott a négy meccs során, 
volt győzelem, döntetlen és ve-
reség is. Ellenfél volt Tiszajenő, 
Jászkarajenő, Nyársapát és Ti-
szakécske csapata. 

Kása Márk kiválóan védett, 
Sárközi Levente lett a házi gólkirály, de Gévai Imre edző valameny-
nyi pályára lépő kis focistája becsülettel helytállt.

A csapat tagjai voltak: (hátul) Váradi Máté, Sárközi Levente, 
Váradi Zsolt, Capitan Alonso, Berdó János, Kása Márk,  

(elöl): Járvás Zsombor, Bognár Benjamin, Urbán Mátyás, Pető Róbert, 
Szabó Márk és Szabó Zoltán.

Farsangi tornabemutató
Az iskolai farsangon ismét közönség elé léptek az tornászlá-
nyok. Tavaly óta létszámban is gyarapodott a tornászcsapat és 
sokat ügyesedtek is Molnár Zsuzsa néni és Hriagyelné Balla Ve-
ra néni tanítványai.

Az iskolavacsora bevételének egy részét is majd tornaszerekre fordít-
ják, így jövőre már versenyeken is indulhatnak a lányok. A közön-
ségnek már így is nagyon tetszett a hangulatos, zenés tornabemutató.

V. Kutyakaparó Futófesztivál
Az igazi hősök itt gyülekeznek!

Kocsér lakossága, önkormányzata és ifjúsága igyekszik méltón mó-
don ápolni nemzeti hagyományaikat és helyi értékeinket. Ennek 
kapcsán immár ötödik alkalommal rendezi meg a község Önkor-
mányzata a Kutyakaparó Futófesztivált, melyre szeretettel várunk 
minden mozogni vágyót és futóbolondot!
A rendezvény ideje: 

2019. március 30. szombat 14 óra
helye: Kocsér – Kutyakaparó csárda

A fesztivál célja: 
• nemzeti hagyományaink ápolása
• a térségi kapcsolat erősítése
• az egészséges életmód népszerűsítése

Program:
Gyülekező: a Sportcsarnoknál (Kocsér, Szent István tér 11.) 

12:30-tól 13:30-ig (átöltözés, bemelegítés) 
13:30-tól utazás a csárdához különbuszokkal

Start: 14 órakor a Kutyakaparó csárdától
Cél: a kocséri Sportcsarnok
A táv:  1848 méter (váltófutással, 3 fős csapattal) 

vagy 5 544 méter (egyénileg – 3x1848 m),  
vagy 10 000 méter (az igazi hősöknek – frissítőponttal)

Nevezési díj nincs, DE előzetes jelentkezés szükséges! 
Nevezéseket korlátozott számban, az érkezés sorrendjében 
fogadjuk.
Nevezni lehet a kutyakaparoff@gmail.com címen az alábbi 
adatokkal:

név, életkor, táv, pólóméret, település

A jelentkezéseket visszaigazoljuk!

Díjazás: minden résztvevő emlékpólót, érmet és egy tál papri-
kás krumplit kap jutalmul!
A rendezvény nem verseny, időt mérünk, helyezéseket nem hirde-
tünk. Viszont különdíjakat sorsolunk!
A rendezvény fővédnöke: Földi László országgyűlési képviselő
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Nevetés, kacagás, mosoly, 
vigyor - farsangi jelmezbál

2019. március 1-jén pénteken délután tartotta a Diákönkor-
mányzat a farsangi karnevált a tornacsarnokban.

Lázas készülődés és lelkes gyakorolás előzte meg a karnevált, hi-
szen négy remek csoportos produkciót és számtalan ötletes egyéni 
és páros jelmezest tapsolhatott meg a zsűri és a közönség.

A hagyományos programok mellett, mint a seprűtánc, a tombo-
lahúzás vagy a sütivásár egy rövid kedvcsináló mazsorettbemuta-
tót is láthattak a nézők, ugyanis a tervek szerint moderntánciskola 
indul majd tavasszal Kocséron.

Köszönjük a szülői munkaközösség aktív tagjainak a segítőkész 
közreműködését is!

A jelmezverseny végeredménye:
1. Álombárány – Nagy Nóra 3. 
2. Chester cheetos – tigris – Járvás Zsombor 3.o.
3.  Méhecske – Magyar Fruzsina 2.o.  

és Búvár – Demeter Lőrinc 3.o.

A páros jelmezek:
1. Coca-Cola, pizza – Ádám Viktória és Király Anna 4.o.
2. Csillámkalózok – Szentirmai Gréti és Gödény Dóri 1.o.
3. Egyszarvúak – Sípos Jázmin és Ádám Zsanett 2.o.

Fentről színesebb a világ, így mondja a zsiráf! – 2. osztály
A „legállatibb” csoport

Marionettbábuk – 5. osztály
A legeredetibb csoport

Hörömpő Cirkusz Világszám – 6. osztály
A leghangulatosabb produkció

A 8.-osok egy szórakoztató hadifogolytábort táncoltak el
A legötletesebb koreográfia
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(Az iskolai híreket összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető)

Tavaszi hírcsokor az iskolából
Félévi bizonyítvány
Február 1-jén pénteken vették át a 
kocséri tanulók az első félévi bi-
zonyítványt.
-  az osztályozott/értékelt ta-

nulók száma: 127 fő 
-  a kitűnő tanulók száma: 

19 fő (3.-8.o.) 20% 
-  bukások száma: 6 tanu-

ló (6%) 
-  a tanulmányi osztályátlagok 

jók, egyetlen osztálynál nem 
éri el csak a 4,00-s eredményt,

-  legmagasabb osztályátlag: 4,54 
(3. o.)

- legalacsonyabb osztályátlag: 3,86 (7. o.) 

Bendegúz bizonyítványa
A Bendegúz levelezős tanulmányi versenyben 10 kocséri tanuló 
vesz részt, első félévi teljesítményük alapján nyolcan aranyfokoza-
tot értek el, ketten ezüstminősítést kaptak.
Aranyfokozat: Balajtai Vanda, Gévai Anna, Kenyeres András, Ki-
rály Nóra, Ország Kitti, Venyingi Luca, Ország Tamás (2 tantárgy-
ból). 
Ezüstminősítés: Kása Márk, Vágó József.

Középiskolai felvételi eredmények
Nyilvánossá váltak a középiskolai felvételik eredményei, és ismét 
remek kocséri eredmények születtek:
magyar nyelv: országos átlag: 29,9 pont, kocséri átlag: 33 pont,
legjobb eredmény: Biró Norbert - 38 pont
szaktanár: dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó,
matematika: országos átlag: 19,5 pont kocséri átlag: 19,5 pont,
legjobb eredmény: Ország Tamás 47 pont!
szaktanár: Csőke Istvánné 

A dzsungel könyve
Február 12-én a szolnoki színházban A dzsungel könyve c. musi-
calt tekintették meg iskolánk énekkarosai és irodalmi színpadosai, 
a szervező Juhász Anikó, kísérő nevelő pedig dr. Lakatosné Rozs-
nyói Anikó és Tajtiné Kasza Anikó volt.

Valentin napján
Február 14-én a 6. osztályosok Kiskamasz felvilágosító programon 
vettek részt, a 7-8. osztályosok pedig drámapedagógiai foglalkozá-
son közreműködhettek.

Minősítések
Februárban két kocséri pedagógus is sikeresen tett eleget minő-
sítési eljárás követelményeinek. Az óralátogatásokat követően a 
szakértők Tajtiné Kasza Anikó gyógypedagógus és Szijné Fajka 
Ágnes tanító-rajztanár munkájáról is elismerő véleményt fogal-
maztak meg, mindkettőjük értékelése megközelíti a 100%-ot.

Hitoktatás
Márciustól Sinkovicz Richárd nagykőrösi ifjú lelkész úr tartja a re-
formátus tanulók számára a hitoktatást.

Diáktüzérek – a huszárok között
A kocséri Gábor Áron Diáktüzércsapat teljes jogú tagjává vált 

a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek – a 
Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány égisze alatt. 

A Szövetség febr. 24-én vasárnap a Hadtörténeti Múzeumban 
tartotta tisztújító közgyűlését, melyen ellenszavazat nélkül vette 
fel soraiba a Gévai Imre képviselte kocséri tüzércsapatot. Így to-
vább szélesedhet a 2006 óta működő, sok csatát megért tüzércsa-
pat kapcsolatrendszere, bővebb szakmai segítségre számíthatnak – 
az egyes eseményeken való részvétel vagy a felszerelés tekintetében 
egyaránt. A Diáktüzérek készülődhetnek például egy április végi 
háromnapos „kiképzésre” is, melyen határon túlról érkező gyere-
kekkel együtt vesznek majd részt Simonpusztán.

Fülöp Tibor Zol-
tán műveként egy 
tartalmas és kép-
anyagban gazdag 
könyv jelent meg A 
szabadságharc ha-
gyományőrző se-
rege címmel, és a 
könyvben szerepel-
nek a kocséri diák-
tüzérek is! 

A szerző több kép-
pel illusztrálva 3 ol-
dalon mutatja be a 
Gábor Áron Diáktü-
zércsapat tevékeny-
ségét, felidézve a ko-
máromi erődben 
átélt kalandokat is.

„Krisztus áldja meg e hajlékot!”
2019. január 16-
án szerdán vízke-
reszt alkalmából 
régi szép hagyo-
mány szerint Her-
nádi László plébá-
nos atya Patonai 
Gábor igazgató úr 
jelenlétében meg-
szentelte iskolánk 
tantermeit, a Jóis-
ten áldását kérte 

az iskola tanu-
lóira, dolgozó-
ira.

„Töltse el alázat, 
szelídség és enge-
delmesség mind-
azokat, akik eb-
ben a teremben 
élnek, tanulnak.”
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HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) 
bekezdése, valamint a nevelési – oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szó-
ló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)–(4) bekezdései 
alapján a Nagykőrösi Járási Hivatal az alábbiak szerint határoz-
za meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az 
alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tan-
kötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig 
született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles be-
mutatni:
    •  a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek ne-

vére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

    •  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsí-
tó igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcso-
latban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslat-
tal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2)–(3) bekezdései alapján jogszabálysér-
tésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvosla-
ti kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése el-
len nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedé-
sét követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, 
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általá-
nos iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyele-
te vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába 
nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy sú-
lyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosí-
tó nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést 
követ el.

Nagykőrös 2019. március 4.
Dr. Nyíkos Tamás Antal

járási hivatalvezető s.k.

Kék-fehér bál
Ebben az évben február 16-án került megrendezésre a 

már évek óta hagyománnyá vált, jó hangulatú jótékony-
sági iskola vacsora. Szlogenünk ebben az évben: „Öltözz 
kék-fehérbe!”

A szülők nagysikerű táncát követően a finom és bősé-
ges vacsorát a Tiszakécskei Fazekas Vendéglő készítette és 
szolgálta fel. A szülői felajánlások révén a vacsora után fi-
nom sütemények gazdagították az asztalokat. 

A jó hangulatról DJ.BEATMAKERS Simon&Subway 
gondoskodott. 

Támogatóink: D&R Fitness Csonó-Szabari Réka, ifj. Ba-
lajti Béla és családja, ifj. Járvás József és családja, Kocsér 
Község Önkormányzata, Bodnár András és családja, 
Napsugár Presszó, Ország Tamás és családja, Kőrös Kör-
nyéki Nagycsaládosok Egyesülete, Tajti Attila és család-
ja, Radics László és családja, Holland-Bau Kft. Gór-Nagy 
Ferenc, Rapi Zoltán és családja, Tóth Pál és családja, Tóth 
Pál Mini ABC, Lantai Zsolt és családja, Petőfi Mg. Szövet-
kezet dr. Nyitrai Gabriella, Id. Járvás József, Kocséri Nép-
kör, Csiribiri, Galgóczi Gábor és családja, ifj., Csukás Ist-
ván és családja, Gévai Imre és családja, Bartáné Csontos 
Anita, Járvás Csaba és családja, Dobos Lili, Sipos Jázmin, 
Mészáros Dóra, Balajti Vanda, Országné Molnár Katalin 
és családja, Ország Kitti, Ország Katalin, Ádám Viktória, 
Ádám Zsanett, Molnár Zsuzsanna, Berdó Orsolya, Bagi 
Alexandra, Magyar fruzsina, Barta Polett, Székely Roxá-
na, Gévai Anna, Radics Diána, Fekete Kerubina, Tajti Ra-
móna, Birkás István és családja, Nagy Miklós és család-
ja, Oláh Pál és családja, Molnár Melinda, Szigeti Szabina 
és Szigeti Szilárd, Vágó Hanna, Molnár Mónika, Nagyné 
Király Szilvia, ifj. Ádám István és családja, Él-Pack Kft., 
Nagy Bálint és családja, a kocséri posta dolgozói, Bagi Ist-
ván és családja, Ádám Zoltán és családja, Tündérkert óvo-
da dolgozói és SZM., Karikó György és családja, Venyin-
gi Zoltán és családja, Tajti Dezsőné, Csukásné Csányi 
Krisztina, Király Dénes és családja, Biró Kriszitán, Virág-
sziget Nagykőrös, Magyarné Kiss Zsanett, Kocséri Hor-
gász Egyesület, Nagy Zsoltné, Kocséri Polgárőr Egyesü-
let, Utasiné Bojtos Csilla és Utasi Tibor, Kovács Dénes és 
családja, Kocséri Vadásztársaság, Legyünk Kocsér Jó Gaz-
dái, Baloghné Lajtos Brigitta, Szabó Zsuzsanna és család-
ja, Katolikus Plébánia, Szrapkó Szilvia és király Csaba, 
Hriagyel Csaba és családja, Oláh János és családja, az is-
kola osztályközösségei.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a bá-
lon való részvételükkel, illetve támogató jegy vásárlásával, 
tombolatárgy és egyéb felajánlásaikkal, munkájukkal se-
gítették, támogatták a rendezvényt.

SZMK
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Népköri hírek
Februárban elnökségünk ülésezett, összeállította az elkövetkezen-
dő időszak programjait: farsang, Nőnap, március 15, látogatás a 
jászkiséri hagyományőrző csoportnál, év végi beszámoló-záró 
közgyűlés.
Elnökségünk új tagok felvételéről határozott, örömmel vettük, 
hogy fiatalok is jelentkeztek tagjaink sorába.

Február közepén rendeztük meg hagyományos Farsangi mulat-
ságunkat, ahol a tagok egy része humoros műsorukkal szórakoz-
tattak bennünket, katonai kiképzésen vettek részt Nagy István ve-
zényletével. Mindenki sikeresen teljesítette a feladatokat, így a 
kiképzés végén előléptetésben részesült.
Közben felidéztük a jászsági farsangi hagyományokat is. Van, amit 
mi is megtartottunk őseink hagyatékából, de találkoztunk szá-
munkra ismeretlen szokásokkal is.
Az est, szokásos batyus bál volt, 10 órakor tombolahúzással, mely-
nek fődíja egy gyönyörű torta volt, melyet Királyné Ágika aján-
lott fel.

Március 7-én a férfiak leptek meg 
bennünket egy nőnapi köszöntéssel, 
finom vacsorával. Mind a két estün-
kön Laczi Dénes tagunk szolgáltat-
ta a talp alá valót. Köszönjük neki! 
A nőnapi vacsora felajánlást kö-
szönjük Tajti Lászlónak!
Rendezvényünket megtisztelte Föl-
di László országgyűlési képviselő 
úr is.
Legközelebbi programjaink:
–  Látogatás Jászkisérre testvér szer-

vezetünk – Csete Balázs honisme-
reti szakkör évzáró- évnyitójára,

–  március 21-én vidám furfangos 
vetélkedő

–  április 27 évzáró-évnyitó közgyűlés
Bodnár Andrásné elnök

Gólyahír

Bujka Levente
(szülei: Bujka 
Mónika és Urbán 
László)

Hriagyel Abigél
(szülei: Várkonyi 
Alexandra és 
Hriagyel Balázs)

Nagy Rebeka
(szülei: Nyerges Dóra 
és Nagy Miklós)

Csontos Lara
(szülei: Halasi 

Nikoletta és Csontos 
Christian)

Lovas Dominik 
Gábor

(szülei: Máté Terézia 
és Lovas Gábor)
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Tündérkerti hírek

„ Dínomdánom, vigalom- 
Nincs a táncra tilalom!... 
… Takarodjon el a tél- 
Örvendezzen, aki él! ...”

Március 1-jén, pénteken vidám farsangi mulatságot tartott óvo-
dánk. 

Már az elmúlt hetekben készülődtünk, verseket, dalokat tanul-
tunk, feldíszítettük a csoportszobákat. A díszítésbe az ügyes gye-
rekkezeket is bevontuk, álarcokat, bohócokat, szemüvegeket ké-
szítettünk. Izgatottan mesélték a kicsik és nagyok, hogy milyen 
jelmezbe öltöznek majd a „nagy” napon. 

A farsangi bál reggelén érkeztek a Napocska csoportba a „kati-
cák”, az Aranyalma csoportba a „madárijesztők”, a Csicsergő cso-
portba az „erdő állatai”.

A tízórai ezen a napon szalagos fánk volt, amit Vágó Sándor-
né Marika néni sütött a 
gyerekeknek a dajka né-
nik segítségével.

Tízórai után a há-
rom csoport közös mu-
latsággal, Kisze Esztit 
megtáncoltatva búcsúz-
tatta el a telet. A vigado-
zás után örömmel vették 
birtokukba a gyerekek 
az új udvari játékokat.

Reméljük, hogy a 
néphagyományt ápol-
va, minden kisgyermek 
számára emlékezetessé 
tudtuk tenni ezt a napot.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-es nevelé-
si évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK 
JELENTKEZÉSE 

Kocsér községben a következő időpontokban történik: 
2019. április 23. (kedd)  8.00-16.00 óra között
2019. április 24. (szerda)  8.00-16.00 óra között
2019. április 25. (csütörtök) 8.00-16.00 óra között
2019. április 26. (péntek) 8.00-16.00 óra között

Helye:
Kocséri Általános Művelődési Központ Tündérkert Óvodája 
2755 Kocsér, Kossuth Lajos u. 6.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 
2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és 
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyele-
te vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvétel-
re kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja 
be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tör-
vény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. Az óvo-
dai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határ-
napját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igénye-
ket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 
31-e után töltik be a 3. életévüket is a fenti időpontban szíves-
kedjenek jelezni az óvodában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Kocséron integrált óvo-
dai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára – az alapító okirat szerint, a sajátos nevelé-
si igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivona-
tot vagy személyi igazolványt), a gyermek lakcímét igazoló ha-
tósági igazolványt (lakcímkártyát), a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt 
és lakcímkártyát), kedvezményekre való jogosultság igazolásá-
ra szolgáló dokumentum.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határ-
napja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot 
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illeték-
mentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (ön-
kormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címez-
ve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú 
döntést.

Bodnár András
polgármester
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Olvasó levél

Tisztelt Hajagos Mária szerkesztő 
asszony!

Tegnap beszéltünk telefonon. Később lementem a 
földszinten levő postaládánkhoz és benne találtam az 
Ön által jelzett levelet. Felbontása után elhomályoso-
dott a szemem, mert nagyon kedves tartalom fogadott. 
Hirtelenjében az egész gyermekkorom felidéződött 
bennem. Köszönöm Önnek és Andrásnak, hogy külde-
ményükkel sok örömteli órát szereztek nekem és csalá-
domnak.

Nekem Gulyás Katalin fiatalabb testvére – Gulyás 
Imre – osztálytársam volt a kocséri iskolában. Azt is 
mondhatnám, hogy Imre barátom volt. Ezért sokszor 
voltam Náluk, amikor találkoztam Katival is, aki a most 
kilencven éves Járvás Teréz testvérem osztálytársa volt. 
Tegnap este telefonon elmondtam Neki is a történteket, 
és elcsukló hangon fejezte ki nem várt örömét.

Imre barátom – sajnos – nagyon korán meghalt, de 
Kati is élhetett volna még, mert sok értékes gondola-
tot volt kénytelen magával vinni teremtője akarata sze-
rint. Amit pedig le tudott írni, annak egy része itt van 
előttem. Még tegnap este minden betűjét elolvastam a 
Kocséri Híradónak és a Kati verses kötetének. De még 
sokszor kezembe veszem mindkettőt, mert újra és új-
ra el kell olvasnom ahhoz, hogy ezt a nagytömegű ha-
zai történést magam elé tudjam idézni. Meg a megér-
tés mellett látnok is kell a szülőhazámat a sorok között!

Köszönöm hát mindkettőjüknek, hogy ilyen kedves 
ajándékkal szereztek nekem sok örömet. A mellékelt – 
nem szokványos – küldeményből pedig legyenek szíve-
sek finanszírozni a küldemények értékét, a maradékból 
– alkalmasint – a kocséri hősök emlékművére egy szál 
virágot helyezzenek el nevemben. Mert felmenőim kö-
zül többen is életüket adták szűkebb és tágabb hazáju-
kért!

Önöknek és minden kocséri embernek jó egészséget, 
békés, boldog új esztendőt kívánok.

Dunaújváros, 2019. január 29.

  Tisztelettel:
Járvás Sándor
Dunaújváros

Köszönjük Járvás Sándor sorait, örülünk, hogy sike-
rült kellemes meglepetést okoznunk Neki. Nagylelkű 
adományából kívánsága szerint virágot vásárolunk a 
kocséri hősök emlékművére.

Akit jókedve mindig
vidám társaságokba vitt,

most az örök vadászmezőkön
szövi tovább az álmait.

Hallgat a hegedű húrja,
nem szól a harmonikaszó.

Árvácska nyílik a síron:
kékszemű, vígasztaló.

Örök,nagy bohém volt,
játékos,víg kamasz.

Szeméből fény sugárzott,
szívéből nyár,tavasz.

Hegedűszavára felgyúlt
rögtön a képzelet:
sírni-nevetni hívta

az érző szíveket.

Egyszer a kedves hangszer
végleg elhallgatott,
húrjai közé zárva
örömet,bánatot.

Ilyenek voltak: szépek, fiatalok. És olyan korán hagytak 
itt bennünket... Haláluk harmincadik és tizenötödik év-
fordulóján soha nem szűnő fájdalommal emlékezünk rá-
juk: a szerető család

Gyóni Pál 1940-2004.

Gyóni Géza 1944-1989.
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

Tel.: 06-53-550-375
Római Katolikus Plébániahivatal

Tel.: 06-53/359-491

Orvosi ügyelet 
hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő  
06-53/359-040 
 Hétköznap 16 órától reggel 
8 óráig, ill. hétvégeken Nagykő-
rös ügyeletes orvos 06-53/350-
377, 104

Védőnő:
Tóth Zsuzsanna 06-70/559-8395

Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos

 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 14-19 óra;  
kedd: 8-12 óra; csütörtök 14-19 óra 
Bejelentkezés: 06-20/540-0940

Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725

Rendőrség (Kocsér)
Szelei László  06-70/458-1687

Polgárőrség (Kocsér)
tel.: 06-70/458-1687

Volánbusz információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/350-993, 06-53/351-335

MÁV információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/351-211

Kábeltelevízió hibabejelentés 
tel.: 06-76/540-291
Forródrót: 1231

Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169

Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:

06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától: 

(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Bodnár Andrásné,  

a Népkör elnöke.

Közjegyző: 

Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429

Félfogadás:  
Hétfő 14-16; 

Kedd 830-1130; 14-16;  
Szerda 14-16

A Községi Könyvtár  
nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;

Kedd 9.00-12.00,  13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00; 

Csütörtök 10.00-12.00,  13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs kamarai tanács-
adó és Zsiday Péter falugazdász a 
Nagykőrös, Szabadság tér 4. szám 
alatti Területi Irodában érhető el. 



12 Kocséri HíradóHIRDETÉS

KOCSÉRI HÍRADÓ
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Bodnár András Levélcím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.  ISSN 1789-7564

Szerkeszti: Hajagos Mária E-mail: kohir@freemail.hu
Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. – Nagykőrös, Béke útja 5. Tel.: 06-53/356-650

APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
Kacsa, liba, bronzpulyka továbbte-
nyésztésre és egy másfél éves bak 
kecske eladó. Tel.: 53/715-182.

Telek eladó az Ady Endre utcában 
(kb. 6500 m2). Érd.: Táncsics M. u. 
3. tel.: 06-53/359-290

Eladó 2 db szekrény (akasztós, 
polcos), 1 db tükör. Érd.: 06-
53/359-401

Kocsér külterületén tanya eladó 
1,4 ha földdel, ipari árammal, 3 fú-
rott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 
06-70/538-1691

240 literes új horganyzott fürdőkád 
eladó. Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-
20/369-3687

4 db építésre is alkalmas telek el-
adó a Kinizsi utca végén. Érd.: 06-
53/715-165

Eladó 3 fázisú házi készítésű ter-
ménydaráló. Érd.: 06-20/629-5282

Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy 
dűlőben 450 négyszögöl zártkert, 
lakható épülettel (szoba, konyha, 
fürdőszoba, pince). Villany, fúrott 
kút van. Kocséri csere is lehetsé-
ges. Tel.: 20/5635-053

Akciós pelenka rendelhető! 
20/5635-053

Kocsér községben mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas területtel 
házat keresek. Tel.: 06-20-440-
6643

Kocséron anyakecskék és ivartala-
nított fiú gidák Eladók. Tel.: 06 53 
715-182 esti órákban.

220 wattos árammal működő ku-
koricamorzsoló eladó. Tel.: 53-
358-110

Kocsér Széchenyi u 80-82. szám 
alatti iker építési telek PIACI ÁRON 
ELADÓ. Villany- központi vízórával 
ellátott, 2506 m² vállalkozásra is 
alkalmas sarok telek. Érdeklődni 
lehet: 06-309/784-522 telefonom

Sopronban közel a belvároshoz, 
szép környezetben 60 m2-es tégla-
építésű társasházban földszinti la-
kás eladó! 2 szoba, konyha, spejz, 
fürdőszoba, WC. A lakáshoz tarto-
zik 1 kocsibeálló + 2 tárolóhely 
Irányár: 10.500.000 Ft Tel.: 06-
70/645-7317 E-mail: imre.lorant@
freemail.hu

Központhoz közel kétszobás, gáz-
fűtéses, összkomfortos családi 
ház nagy melléképülettel, vezeté-
kes vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 
06-53/359-401

Tanya eladó a Határ csárda köze-
lében! Érdeklődni este 18:00 után. 
Tel.: 06-20/800-6490

Eladó tanya földel Kocséron. 23 
Ha terület ebből 10 Ha erdő 12 Ha 
szántó 1 Ha két- két tanya. Állattar-
tásra, turizmusra, gazdálkodásra 
kitűnő köves út mellett 37 millió Ft 
irány ár Fizetési könnyítés lehető-
séges. Dél Pest környéki kertes 
házat beszámítok. Tel.: 06-53/715-
182

Keresek megbízható vállalkozó 
brigádot. Erdő gyérítésre, tetőfedő, 
vízszerelő, villany szerelő, kőmű-
ves, festő, terület rendező, kerítés-
szerelő vagyis egy univerzális min-
dent tudó brigádot. Létezik még 
ilyen brigád, vagy csak álmodozzak 
tovább? Telefon 06-30/407-9351

Eladó szántó Szentkirályon 
0226/17 hrsz. 5,8004 ha, 0193/29 
hrsz. 14,3851 ha, 0127/17 hrsz. 
16,4638 ha, 087/30 hrsz, 6,5474 
ha. Érdeklődni: 06-30/9256-794.

Kocséron, Szabadság út 117. 
szám alatt eladó: kályhák, boros 
bekötött üvegek, szőnyegek, tele-
vízió, stb. Érd.: 06-53/359-691, 
20/491-4549

Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet 
hálószobabútor. Ugyanitt kettő 
darab használt akkumulátor, mely 
3-4 kerekű mopedbe való, szintén 
eladó. Érdeklődni a 359-953-as 
telefonon lehet.

Eladó nyárfa karikázva 1600/má-
zsa. Érd.: 06-20-350-4023

Nagykőrösi telephelyre keresünk  
BÚTORASZTALOST

és férfi betanított munkást, egy műszakos munkarendbe.
Jelentkezni a

butorszer@gmail.com
e-mail címen vagy a

06-70/698-9659-es telefonszámon lehet.




