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FELHÍVÁS
Kérjük a 2018. augusztus 20. óta első 
diplomát, nyelvvizsgát szerzett (vagy az 
idei nyár folyamán szerző) fiatalokat, 
jelentkezzenek a Polgármesteri Hiva-
talban, hogy a hagyományoknak meg-
felelően az augusztus 20-i ünnepségen 
köszönthessék őket! (Bizonyítvány má-
solatát kérjük behozni!)
Ezzel kapcsolatban érdeklődni, felvilá-
gosítást kérni a Polgármesteri Hivatal-
ban személyesen vagy a 359-080-as te-
lefonszámon lehet.

Az idei évben is az általános iskola közre-
működésével zajlott az 1848-as forrada-
lomra való ünnepi megemlékezés.

Az irodalmi színpad két jelenetben dolgoz-
ta fel a történelmi eseményeket.

Az irodalmi színpad mellett fellépett az is-
kola énekkara is.

Március 15-e nem múlhat el a helyi nép-
tánccsoportok bemutatója nélkül.
Az idei évben elmaradt a közös látogatás a 
Kutyakaparó csárdánál, így a művelődési 
ház színpadán gyönyörködhettünk a Tán-
coló Talpak Néptánccsoport előadásában.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok: dr. 
Lakatosné Rozsnyói Anikó, Juhász Ani-
kó és Döme-Kis Orsolya munkáját, akik 
közreműködésével évről-évre színvonalas 
megemlékezéseknek lehetünk résztvevői.

Az ünnepi megemlékezés koszorúzás-
sal zárult a ’48-as és I. világháborús hősök 
tiszteletére állított emlékműnél, ahol a köz-
ségi önkormányzat, a Kocséri Népkör és 
Járvás Sándor koszorúit helyeztük el. Köz-
reműködtek és díszlövést adtak le az általá-
nos iskola diáktüzérei.

Március idusán
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Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autó-
vásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és 
örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügy-
intézéssel is járó események. Januártól már minden 
magyarországi településen, így nálunk is elérhető az 
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, ame-
lyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is ké-
nyelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati 
hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk ki-
sebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs fel-
adatai is sokkal könnyebbé válnak. 
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a he-
lyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pe-
dig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi 
kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelen-
tés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely 
nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még so-
rolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a 
személyes ügyintézések közé tartoznak és automatiku-
san a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép 
azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkor-
mányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több 
ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk en-
gedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biz-
tosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszok-
hattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól 
ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk be-
azonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási 
ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szüksé-
ges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb bizton-
ság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmente-
sen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint 
korábban. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül beje-
lentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, 
kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az 
online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az 
e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azo-
nosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai auto-
matikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordí-
tott időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik 
az általuk elektronikusan indított helyi önkormányza-

ti ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a fo-
lyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lemen-
tett űrlapokat. 
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mel-
lett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbe-
vallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik 
helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkor-
manyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet települé-
sünk weboldalán is megtalálnak.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. 
Bárhonnan.

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál 
nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozá-
soknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügy-
intézési felületen keresztül az ország bármelyik 
pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az ön-
kormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést vá-
lasztók így nemcsak a sorban állás miatti bosszanko-
dástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a 
papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő admi-
nisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a roha-
nó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt 
is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs fel-
tétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amely-
re belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az 
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, 
ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és 
egyszerűen nyomon követhető. 
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjele-
nést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pont-
járól, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár 
a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás 
kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kez-
deményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelent-
hető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és érték-
bizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési 
adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszer-
rel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy 
ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentő-

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető 

Önkormányzati Hivatali Portál



Kocséri Híradó 3KÖZÉLET

FELHÍVJUK A 
LAKOSSÁG FIGYELMÉT 

KOCSÉR községben

2019. május 20 – május 21-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
hétfő 8 – 18 óráig
kedd 8 – 18 óráig
A tüdőszűrés helye: 

2755 Kocsér, Szabadság u. 19. 
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT 

LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT 
VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak 
évente egy alkalommal továbbra is ingye-
nes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi 
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1700 Ft, mely az OEP által országosan el-
rendelt összeg. A befizetés a szűrőállomá-
son kapható csekken történik. A 14-18 év 
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat 
szükséges. A törvény által kötelezettek, il-
letve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akik-
nek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgá-
lat természetesen ingyenes. Panasz nélkül 
is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC 
illetve sok más tüdőbetegség időben törté-
nő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával sze-
mélyi igazolványát, TB kártyáját, illetve 
ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Mobil tüdőszűrő szolgálat

A 2019. május 26-i EP képviselő választá-
son szavazni 6.00 órától 19.00 óráig, ki-
zárólag személyesen, a választópolgár la-
kóhelye szerinti szavazókörben lehet. 
A szavazókör sorszáma és címe a névjegy-
zékbe történő felvételről szóló értesítőn 
szerepel.
Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 2. szá-
mú szavazókörben (Kocsér, Kossuth Lajos 
u. 14.) lehet.
A szavazás előtt választópolgárnak igazol-
nia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját a kö-
vetkező érvényes igazolvány(ok) bemuta-
tásával:
–  lakcímet tartalmazó (régi típusú) sze-

mélyazonosító igazolvány vagy
–  lakcímigazolvány ÉS – személyazonosí-

tó igazolvány vagy
–  útlevél vagy
–  2001. január l-jét követően kiállított ve-

zetői engedély.
A szavazólap átvételét a választópolgár a 
szavazóköri névjegyzéken saját kezű alá-
írásával igazolja.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a 
választópolgár rendelkezésére. A szavazó-
fülke igénybevételére a szavazatszámláló 
bizottság felhívja a választópolgárt, de ar-
ra nem kötelezheti.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, 
illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb 
ok akadályoz a szavazásban, általa válasz-
tott segítő – ennek hiányában a szavazat-
számláló bizottság két tagjának együttes – 

segítségét igénybe veheti.
A mozgásában gátolt választópolgárt sza-
vazásának lehetővé tétele érdekében – 
amennyiben azt a meghatározott határidő-
ben és formában kérte – a szavazatszámláló 
bizottság legalább két tagja mozgóurnával 
felkeresi
Érvényesen szavazni csak a hivatalos sza-
vazólapon szereplő listára, a lista neve fe-
letti körbe tollal írt két, egymást metsző 
vonallal (+ vagy X/) lehet.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába 
történő helyezése előtt jelzi, hogy a szava-
zólap kitöltését elrontotta, a rontott sza-
vazólapot a szavazatszámláló bizottság 
bevonja, és a rontott szavazólap helyett - 
választópolgáronként egyszer – új szavazó-
lapot ad ki.
A választópolgár a választójoga gyakorlá-
sához szükséges ideig tartózkodhat a sza-
vazóhelyiségben. A választópolgár a szava-
zóhelyiségben tartózkodásának időtartama 
alatt semmilyen módon nem akadályozhat 
más választópolgárt a titkos szavazásra vo-
natkozó joga gyakorlásában.
A 19.00 órakor sorban álló választópolgá-
rok még szavazhatnak. Ezután a szavazat-
számláló bizottság a szavazást lezárja.
Figyelem! Az a választópolgár, aki 19.00 
óra után – akár néhány perccel – érkezik, 
szavazatát akkor sem adhatja le, ha a sza-
vazókör előtt a 19.00 óra előtt érkezők 
még sorban állnak.

dr. Bicskei Krisztina
HVI vezető

Választási tájékoztató

sen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A 
lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelme-
sen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos köte-
lezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az 
online rendszerbe való belépést és személyes azonosí-
tást követően ismét időt takarít meg a rendszer a fel-
használónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban 
meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve 
jelennek meg az űrlapokon. 
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle 
ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, ha-
gyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Ön-
kormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken el-
érhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.
hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújt-
ható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók 
bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megte-

kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már 
kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkor-
manyzat.gov.hu weboldalon és településünk webolda-
lán is elérhető.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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A Kocséri Polgárőr Egyesület tagjai 
az előző évekhez hasonlóan a 2018-as 
évben is azon fáradoztak, hogy a Köz-
ség közbiztonságát megőrizzék és a 
munkájukkal segítség annak javítását. 
A 2018-as eredményhez hozzájárultak 
belterületen gyalogosan, gépkocsival, a 
külterületen pedig egyre több alkalom-
mal lovaspolgárőr szolgálatban látható 
Polgárőrök is. 

A 2018-as évben nyitottunk az után-
pótlás felé is, ezért meghirdettük, és 
vártuk 14. életévüket betöltött fiatalok 
jelentkezését, akik szeretnének részt 
venni a Polgárőr mozgalomban. Je-
lenleg 4 fiatal teljesít Ifjú Polgárőrként 
szolgálatot az Egyesületben.  Aktivitá-
suk, szorgalmuk példaértékű a felnőtt 
Polgárőrök számára is, csak dicsérni 
lehet őket. Bízom benne, hogy kitar-
tanak és felnőttként is erősíteni fogják 
a Polgárőrséget. Remélem a többi fia-
tal számára példával szolgálnak és be-
látják, hogy ők is tehetnek a település 
közbiztonságáért.

Természetesen továbbiakban is vár-
juk azon fiatalok jelentkezését, akik 
betöltötték a 18. életévüket és szeret-
nének részt venni a Község Közbizton-
ságának javításában.

Az Egyesület vezetése a 2018-as év-
ben is azért dolgozott, hogy bővítse a 
tevékenységi körét, azért fokozni sze-
retnénk a külterületen végzett Lovas-
polgárőr portyaszolgálatot.   

Az átszervezésnek és az aktívabb szol-
gálatellátásnak köszönhető, hogy a 2017-
es évhez viszonyítva jelentősen növeke-
dett a szolgálati napok és órák száma.

Ez számokban a következőképpen 
alakult:
A 2017-es évben:

Szolgálati napok száma: 237 nap
Szolgálatban eltöltött idő: 1331 óra

A 2018-as évben: 
Szolgálati napok száma: 353 nap
Szolgálatban eltöltött idő: 2229 óra

Az év folyamán 18 rendezvényünk és 
sajnos 5 baleset helyszínbiztosításunk 
is volt.

A polgárőrség tagjai a 2018-as évben 
is több alkalommal vettek részt ren-
dezvények biztosításában. Nem volt 
olyan rendezvény, amelyen a biztonsá-
gos lebonyolításhoz szükséges létszám-
mal jelen ne lettünk volna. Legyen az 
közterületi, vagy valamelyik szórakozó 
helyen megtartott rendezvény. A rend-
őrséggel közösen több napon keresztül 
éjjel és nappal is járőrözést végeztünk a 
temetőben.

A tevékenységi kör bővítésének je-
gyében, a Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség támogatásával beszerzésre ke-
rült egy rendszámfelismerő rendszer, 
amellyel a gépjárművek ellenőrzését 
végezzük. 

A beszerzést követően szinte min-
den szolgálatban üzemel is a rendszer, 
amely a település útjain átha-
ladó gépjárművek rendszá-
mát beolvasva azonosítja a jár-
művet és jelzi, ha az körözés, 
vagy forgalomból kitiltás alatt 
áll. A rendszer eredményes-
ségét mutatja, hogy a beszer-
zését követően 3 körözött jár-
művet, 1 egyedi azonosító jel 
meghamisítását, 72 lejárt mű-
szaki érvényességgel, valamint 
38 forgalomból kivont jármű-
vet azonosított. Ezen kívül az 
intézkedés alá vont gk. veze-
tők közül több esetben kide-
rült, hogy a vezetői engedély is 
lejárt vagy egyáltalán nincs is. 

A 2017-es évben megtar-
tott közgyűlésen ismertettem a 2018-
as terveinket. Most már nyugodtan 
mondhatom, hogy amit célul tűztünk 
ki, azt szinte maradéktalanul sikerült is 
megvalósítani.  

Fokoztuk a szolgálatban eltöltött 
időt, Kihasználtunk minden pályáza-
ti lehetőséget, hogy elérjük céljainkat, 
fokoztuk a Polgárőrök képzését, és be-

vezettük a Polgárőr Mozgalomban vég-
zett kiemelkedő tevékenységet végzők 
elismerését is. 

Az elismerés sajnos még mindig nem 
anyagi, hiszen a polgárőrök továbbra 
sem kapnak anyagi juttatást a munká-
jukért, de a Mozgalomban eltöltött idő, 
valamint a kiemelkedő tevékenység el-
ismerést érdemel.

Örömmel számolhatok be Önöknek, 
hogy Halasiné Sebők Aranka a Pol-
gárőr Mozgalomért végzett áldozatos 
munkájáért Bronz fokozatát vehette 
át a Pest Megyei Polgárőr Szövetség El-
nökétől Dr. Billisics Péter Elnök Úrtól.

Az elmúlt évben végzett kimagasló 
tevékenysége elismeréseként Halasiné 
Sebők Aranka, és Botlik László Pol-
gárőrök „AZ ÉV POLGÁRŐRE” elis-
merést vehette át Bodnár András Pol-
gármester Úrtól. 

A 2018-as évtől bevezetésre került az 
5-10-15-20-25-30 éves szolgálat elis-
merése.

A jubileumi elismerés, melyet a 
2018-as évben vezetünk be, azokat a 
Polgárőröket illeti meg, akik a beve-
zetését követően az 5-10-15-20-25-
30 éves szolgálati időt betöltik. Ennek 
megfelelően 2018-ban 5 éves Polgár-

BESZÁMOLÓ
A KOCSÉRI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2018. ÉVBEN VÉGZETT 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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őr Mozgalomban eltöltött idő elisme-
réseként Halasiné Sebők Aranka Pol-
gárőr részesült elismerésben.

Ezúton is gratulálok az elismerése-
kért, és további sikeres éveket kívánok!

Annak érdekében, hogy ne csak a 
munka legyen, hanem egy kicsit a szó-
rakozás is, vagy ha úgy tetszik divatos 
szóval „CSAPATÉPÍTÉS” is 2018. 11. 
10-11-én kettő napos kirándulást szer-
veztünk Lillafüred környékére. Fon-
tos megjegyezni, hogy ez a kirándulás 
nem az egyesület pénzén került finan-
szírozásra, hanem a résztvevők adták 
össze a költségeket. 

Itt ki kell emelnem és megragadnom 
a lehetőséget, hogy ismét megköszön-
jem Király Dénes kocséri vállalkozó 

segítségét és támogatását, mivel a ki-
ránduláshoz használt busz költségével 
támogatta az Egyesületünk tagjait.

Reményeim szerint az a kezdemé-
nyezés a következő években is megma-
rad, és minél többen vesznek részt raj-
ta.

Természetesen köszönet illeti a tá-

mogatóinkat is, hiszen az ő anyagi ál-
dozatvállalásuk nélkül nem tudtuk vol-
na a fejlesztéseket megvalósítani és a 
fenti eredményeket elérni. Köszönete-
met fejezem ki az általuk nyújtott tá-
mogatásért Kocsér Község Önkor-
mányzatának, Pest Megyei Polgárőr 
Szövetségnek, Az Országos Polgárőr 
Szövetség Lovas Tagozatának, Földi 
László Országgyűlési Képviselő Úrnak, 
a Kocséri Horgász Egyesületnek, Tóvi-
zi Lajos, Rapi Zoltán, Bereczki Dezső-
né vállalkozónak, Diana Sylvester Kft., 
Kocséri Borpince Kft.-nek.

A Kocséri Polgárőr Egyesület, a je-
lenleg hatályos törvényi előírások-
nak eleget téve 2018. december 29-
én tartotta meg az éves közgyűlését. 

Az eredményeinket jól mutatja, hogy 
a közgyűlésen jelen lévő vendégek 
mindannyian dicsérő szavakat fogal-
maztak meg az Egyesület működésé-
vel kapcsolatban. Nem csak a dicsérő 
szavakért kell köszönetet mondanom, 
hanem az Önkormányzat képvise-
lő testülete által az egyesület működé-
sét segítő támogatásért, valamint azon 
cégeknek és magánszemélyeknek, akik 
a 2018-as évben anyagi hozzájárulá-
sukkal nagyban segítették az Egyesü-
letünk munkáját, valamint az Egye-
sület tagjainak, azért az áldozatos 
munkáért, amit az elmúlt évben végez-
tek a Község Közbiztonsága érdekében.  
Természetesen a polgárőrség fejlődése 
nem állhat meg, szükség van a megúju-
lásra, a fejlődésre. A jövőben is azon 
fogunk dolgozni, hogy minél több és 
minél fejlettebb technikai eszközöket 
szerezzünk be, segítve ezzel az eredmé-
nyesebb munkát. Szükség van a tech-
nikai fejlesztésre, olyan technikai esz-
közök beszerzésére, amelyek nagyban 
hozzájárulnak a cselekmények meg-
előzéséhez, a település közbiztonságá-
hoz.  Tervezzük továbbá a lovaspolgár-
őrség fejlesztését, saját lovak vásárlását, 
amellyel még hatékonyabbá tudjuk 
tenni a külterületen lévő ingatlanok, 
mezőgazdasági területek ellenőrzését.

Bővíteni szeretnénk a Kocséri Pol-
gárőr Egyesület Ifjú Polgárőr tagozatát. 
Ide várunk minden olyan 14-18 év kö-
zötti fiatalt, aki szeretne segíteni ben-
nünket ebben a munkában. Bővebb 
információt a 06-70/458-1687-es tele-

Folytatás a következő oldalon >>



6 Kocséri HíradóEZ+AZ

Törőcsik László halálának 
11. évfordulóján

Tudod, mi a bánat, ülni egy csendes 
szobában, s, várni valakire

Aki többé már soha nem jöhet
Szeretni valakit, Aki nagyon szeretett 

Téged...
Könnyeket tagadni, mik szemedben 

égnek,
Tiszta csillagos égboltra nézve

Csillagba bújtatott angyalként ŐT 
keresve! 

Sírodhoz vezet utunk, feledni téged 
sohasem tudunk.

Feledni téged sohasem lehet, mert TE 
magad voltál a jóság és a szeretet!

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de 
szívünkben élsz, és örökké ott maradsz!”

Fájó szívvel emlékezik rád feleséged,  
lányod és családja!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik nagybátyánk

Rimóczi Miklós
temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család

Gólyahír

Szabó Adél Krisztina
(szülei: Fekete Vivien és Szabó Ádám)

fonszámon kaphatnak. Természetesen 
nem csak a 14-18 év közötti fiatalokat 
várjuk, hanem olyan a 18. életévüket 
betöltött, büntetlen előéletű fiatalokat 
is, akik fontosnak érzik, hogy a család-
juk, gyermekeik biztonságban legye-
nek, illetve a település, ahol élnek, biz-
tonságosabb legyen, és erről nem csak 
beszélni akarnak, hanem szeretnének 
tenni is érte. Sajnos ez sok lemondás-
sal is jár, a szolgálat idejére távol van a 
családjától, és még fizetés sem jár érte.

A fentiekben felsorolt tervek, fej-
lesztések megvalósítása, és a még ha-

tékonyabb szolgálatellátás érdekében 
várjuk anyagi segítségét összegtől füg-
getlenül.

Amennyiben segíteni szeretne, 
adományát a  

Pátria Takarékszövetkezetnél 
vezetett: 65100383-10300064 

számlaszámra történő befizetéssel 
teheti meg.

Támogatásukat előre is köszönjük!

Szelei László
Kocséri Polgárőr Egyesület Elnöke

Folytatás az előző oldalról
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Tájékoztató a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásáról  
az Európai Parlament tagjainak választásán

I. KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS 
KÉRELMEK
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választó-
polgár az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. 
napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében 
névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szerep-
lő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 órá-
ig kérheti.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára leg-
később 2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy 
központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament 
tagjainak választására is kiterjedjen. Aki már a közpon-
ti névjegyzéken szerepel, azon állampolgár legkésőbb 
2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy a központi 
névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak vá-
lasztására ne terjedjen ki. 
 
II. SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSO-
LATOS KÉRELMEK
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-
án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a 
szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek 
hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.
Aki 2019. március 20-át követően kerül a települési 
szavazóköri névjegyzékbe, azt a választópolgárt a Helyi 
Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésé-
vel tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt fel-
vételéről.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 
2019. március 21-től lehet benyújtani.

A.) Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 
2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a  helyi 
választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a)  legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosít-

hatja vagy – levélben vagy ügyfélkapus azonosítás 
nélkül interneten – visszavonhatja,

b)  legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes 
vagy ügyfélkapus azonosítással interneten – vissza-
vonhatja

átjelentkezési kérelmét.

B.) Mozgóurna igénylés
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
•  levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interne-

ten legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
•  személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interne-

ten legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
•  2019. május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus 

azonosítással interneten legkésőbb 2019. május 26-
án 12 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatal-
mazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legké-
sőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

C.) Külképviseleti névjegyzékbe vétel
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló 
kérelem megérkezésének határideje: legkésőbb 2019. 
május 17-én 16.00 óra. A külképviseleti névjegyzék-
be felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 
16.00 óráig módosíthatja adatait. A külképviseleti név-
jegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 
22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti név-
jegyzékből. 

III. LEVÉLBEN SZAVAZÓK NÉVJEGYZÉKE
A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók név-
jegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem ren-
delkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2019. 
május 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján sze-
repel a központi névjegyzékben.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, 
hogy a kérelemben szereplő valamennyi személyes 
adatot meg kell adni, az igazolványban szereplő ada-
tokkal megegyezően.
Pontatlan vagy hiányos kérelemnek a választási iro-
da nem adhat helyt.
Az elutasítás esetén a kérelem ismételten benyújtha-
tó.
 
Részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzati 
hivatalban működő helyi választási irodához, vagy lá-
togassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

dr. Bicskei Krisztina
HVI vezető
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Szabadtéri tűzmegelőzés
Az elmúlt napok tavaszias időjárása 

miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek 
száma.  A veszélyt a száraz aljnövényzet 
és az avar jelenti, ami csapadékmentes 
időjárás esetén nagyon könnyen meg-
gyulladhat. Sok helyen már a tavaszi ker-
ti munkáknak is nekiláttak, elégetik a 
kerti zöldhulladékot.

Tűzesetek szabad területen történő be-
következésének nagyobb kockázata esetén, 
az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, 
fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtá-
si tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, 
egyeztetve a katasztrófavédelem közpon-
ti szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tila-
lom (fokozott tűzveszély) idején tilos tü-
zet gyújtani az erdőterületeken, valamint a 
fásításokban és az ezek 200 méteres körze-
tén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide 
értendők a felsorolt területeken található 

tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásí-
tások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzve-
szély) megállapítása és visszavonása függ a 
meteorológiai körülményektől, az erdőben 
található élő és holt biomassza szárazságá-
tól és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A 
tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszély-
ről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) 
közleményt küld az érintett szervezetek-
nek, országos közszolgálati médiának, és 
hivatalos honlapján www.erdotuz.hu köz-
zéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott 
tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális 
tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszély-
ről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett 
tájékozódhat a www.erdotuz.hu webolda-
lon, az onnan is elérhető további szakmai 
honlapokon, amelyek számos egyéb hasz-
nos információval szolgálnak a szabad te-

rületen történő tűzgyújtásról. Kiemelt he-
lyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem 
is honlapján: www.katasztrofavedelem.hu.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzve-
szély időszaka) megállapítására vonatkozó 
körülményeket a NÉBIH EI minden nap 
értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt 
arról, hogy a következő napon szükséges-e 
tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. 
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) 
a közzétételtől a visszavonásig (a helyzet-
ben bekövetkezett változás kihirdetéséig) 
él. Az említett honlapokon napi frissítés-
sel megtekinthető, hogy van-e érvényben 
tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott 
tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környé-
kén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI ál-
tal készített interaktív erdőtérképen talál-
hat további információt.

A tűzesetek 99 százaléka emberi gondat-
lanságra vezethető vissza. Az időnként je-
lentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha 
tisztában vagyunk a szabadtéri égetés sza-
bályaival:

•  Belterületen csak ott szabad kerti 
zöldhulladékot égetni, ahol ezt az ön-
kormányzat rendeletben engedélye-
zi. Ilyen esetben is csak a rendeletben 
meghatározott időben szabad égetni.

•  Ha az önkormányzatnak nincs a ker-
ti zöldhulladék égetésre vonatkozó 
rendelete, akkor az tilos.

•  A szabadban meggyújtott tüzet soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül és min-
den esetben gondoskodjunk megfe-
lelő mennyiségű oltóanyagról.

•  Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám, és csak ak-
kora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-
lyamatosan felügyeletünk alatt tu-
dunk tartani.

•  Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk 
abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bír-
sággal sújtható. Ha valaki a kertjében úgy 
éget zöldhulladékot, hogy azt nem enge-
délyezi önkormányzati rendelet, vagy nem 
a rendeletben meghatározott időben vég-
zi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig ter-
jedő bírságra számíthat. Aki engedély nél-
kül éget külterületen, az 50 ezer forinttól 
fél millió forintig terjedő bírságra számít-
hat. Ha az égetés során akkora tűz keletke-
zik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avat-
koznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is 
terjedhet a bírság

Jelentkezz tűzoltónak!
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet Pest megye 
területére, beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezé-
sét várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.
A hivatásos állományba vétel feltétele:

• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai 
végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
• Előny: „C” kategóriás jogosítvány

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia 
kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes fizikai, egész-
ségügyi és pszichikai vizsgálaton történő alkalmasság. Az alkalmassági vizs-
gálat menetét, tartalmát az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes 
rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifogástalan 
életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000 forint/
hó támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi 
háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni, bővebb tájé-
koztatást kérni a cegled.kk@katved.gov.hu email címen vagy személyesen a 
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltségen (2700 Cegléd, Széchenyi út 24-
26.) lehet.
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia 
kell.
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V. Kutyakaparó Futófesztivál

Közel négyszázan – Petőfi nyomában
Immár ötödször hívta márciusi futófesztiválra a komoly sport-
embereket, a komolytalan futóbolondokat és a kocogó családo-
kat Kocsér Község Önkormányzata. A rajt ismét a Kutyakaparó 
csárdánál volt, a távok is a megszokottak (1848 méter, 5544 mé-
ter illetve 10 km), csak az időpont csúszott kicsit hátrébb, nem 
a március 15-i ünnepen, hanem március 30-án szombaton dél-
után gyülekeztek a futók a sportcsarnok előtt.

Gévai Imre, a rendezvény egyik főszervezője köszöntötte a spor-
tolókat a téren, és büszkén mondta, hogy rekordnevezés érkezett, 
közel négyszázan állnak rajthoz az V. Kutyakaparó Futófesztivá-
lon. 52 településről érkeztek futók, több iskolából is, és a környe-
ző települések mellett Budapestről, Debrecenből, Adonyból, Bé-
késcsabáról, de a felvidéki testvérközség, Udvard is népes csapattal 
képviselte magát. Venyingi Fanninak, a másik főszervezőnek kö-
szönhetően gördülékenyen zajlott a regisztráció, a legtöbben a Da-
mó István tervezte kedves pulis pólóban álltak rajthoz, az idén a 10 
km-es távnak is több mint százan vágtak neki. Az időjárás ideális 
volt, a bemelegítés a csárdánál Dóri és Réka irányításával szaksze-
rű, az ágyúlövés nagyszerű, de a legnagyszerűbbek a futók voltak. 

Öröm volt lát-
ni egy egymást váltó 
családtagokat, a vil-
lámléptű fiatalokat, 
a pocakos család-
apákat, a kitartó és 
mindvégig mosoly-
gó anyukákat. A fa-
luban beérő futókat 
lelkes szurkolók fo-
gadták és biztatták, 
hogy közel már a cél!

A rendezvény egyértelműen elérte célját, sok-sok kocséri csalá-
dot mozgatott meg, és messzire vitte a község és a Kutyakaparó 

csárda jó hírét.
Az éremosztás és a díjátadás 

során – Földi László országgyű-
lési képviselő és Bodnár András 
polgármester mellett – az idén 
is közreműködött Boronkay Pé-
ter, többszörös világ- és Európa- 
bajnok kecskeméti paraolimpi-
kon. Zárásként pedig Hriagyel 
Csaba alpolgármester fejajánlásá-
nak köszönhetően Venyingi Zol-
tán főszervező értékes díjakat sor-
solt ki futók között.

Nevezési díj helyett – felajánlás
Nevezési díj nélkül lehetett részt venni a futófesztiválon, de a spor-
tolók felajánlása nyomán 100 000 Ft-ot adományoztak a szervezők 
a közelmúltban édesanya nélkül maradt két kocséri kisgyermeknek.

A rendezvény támogatói: Földi László fővédnök, Bodnár András 
polgármester és a községi önkormányzat, Hriagyel Csaba alpolgár-
mester, Terjéki Busz Kft. Tiszakécske, Török István Kőröstetétlen, Ma-
gyarvíz Kft. Lajosmizse, Groupama Biztosító, Koch Torma és Turák 
Emese, Csőke Róbert kereskedő, Demeter Lőrinc kereskedő, Galgóczi 
Gábor pékmester, ifj. Járvás József gazdálkodó, Nagy Miklósné gaz-
dálkodó, Oláh Pálné kereskedő, Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet – 
Nyitrai Gabriella, Szarvas Sándorné kereskedő, Tóth Pál kereskedő

A rendezvény közreműködői: az iskola és az óvoda dolgozói, a 
polgárőrség Szelei László körzeti megbízott vezetésével, a konyha 
dolgozói, az önkormányzat technikai dolgozói, Pásztor Tibor tech-
nikus, alapítványi ösztöndíjas fiatalok.
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Jászkocséri siker Jászkarajenőn
2019. május 3-án Jászkarajenőn rendezte a helyi iskola és ön-

kormányzat a „Jászok nyomában” című vetélkedőt. A versenyen 
honismereti tudásukról és a jászok, illetve Jászkarajenő történeté-
ről adtak számot a jelenlévő csapatok. Az idei eseményt nagyon 
népes mezőnnyel, 11, vegyes életkorú csapattal rendezték meg. 

Az éles küzdelemben az 1. helyet a Nagykőrösi Kossuth Lajos 
Általános Iskola csapata szerezte meg. 2. hely Jánoshida Petőfi 
Sándor Általános Iskola, 3. hely Szent Kereszt Katolikus Általános 
Iskola Gábor Áron Tagintézménye, Kocsér. Különdíjban részesült 
a tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskola csapata.

Anna teljesíti a „tűzugrás” feladatát

Tomi építette a leg-
magasabb, 12 eme-
letes csutkatornyot
A versenyen fan-
tasztikus koncent-
rációval, ügyesség-
gel és akaraterővel 
iskolánk csapata a 
3. helyet szerezte 
meg. 

A csapat tagjai: Gévai Anna, Venyingi Luca – 6. osztály, Ország 
Tamás – 8. osztály. Honismeret tanáruk Gévai Imre, a versenyre 
a kis csapatot dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó szervezte, készítette.

Ország Tamás országos 4. lett!
Április 6-án szombaton a katolikus iskolák számára kiírt Du-
gonics András matematikaverseny országos döntőjében Or-
szág Tamás 8. osztályos tanulónk 4. helyezést ért el. Gratulá-
lunk neki is és Csőke Istvánné Erzsike néni szaktanárnak is. 
 A versenyt a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és 
Gimnázium immár 20. alkalommal rendezte meg. Tomi a két 
selejtező fordulót sikerrel véve az idén is bejutott az országos 
döntőbe, ahol a tavalyi eredményén tovább javítva érte el a ki-
váló negyedik helyezést.

Tanulmányi sikerek
A Bendegúz országos tanulmányi verseny megyei döntőjén 

5 kocséri diák vett részt április 10-én szerdán Abonyban Gévai 
Imre tagintézmény-vezető kíséretében és remek eredményeket 
értek el.

A 8. osztályos Ország Tamás két tantárgyból is bejutott az 
országos döntőben, melyet június 1-jén szombaton rendeznek 
majd Szegeden.

Kiváló eredményt ért el Kenyeres András is biológiából, 19 
pontjával sok megyéből bejutott volna az országos döntőbe, de 
balszerencséjére Pest megyében akadt egy még jobb eredmény.

Az eredmények:
1. hely  Ország Tamás 8.o. történe-
lem - szaktanára dr. Nagy Tiborné
2. hely Ország Tamás 8.o. matemati-
ka - szaktanára: Csőke Istvánné
2. hely Kenyeres András 7. o. – bio-
lógia – szaktanára Molnár Zsuzsan-
na
7. hely Ország Kitti 5. osztály – iro-
dalom – szaktanára: dr. Lakatosné 
Rozsnyói Anikó
23. hely Gévai Anna Liza 6. osztály 
– magyar nyelvtan – dr. Lakatosné 
Rozsnyói Anikó

24. hely Venyingi Luca 6. osztály – magyar nyelvtan – dr. Lakatos-
né Rozsnyói Anikó
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Kicsi virtuózok 

Tanszaki hangverseny az iskolában
A nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola kocséri növendékei 2019. 
április 9-én kedden délután 3 órakor hangulatos házi hangver-
senyt tartottak iskolánk 9-es termében. 

A fellépő kis zongoristák: Nagy Nóra, Nagy Martin, Barta Polett, 
Mészáros Dóra, Tajti Ramóna, Székely Roxána, Kenyeres Nóra, 
Tóth Réka, Gévai Anna Liza, Karikó Dóra, Venyingi Luca, Bagi Ale-
xandra és Ország Tamás (betegség miatt hiányzott: Király Anna).

Elismerés Horogszegi János-
né Mirka néninek és Százdi-
né Szecsei Anikó igazgatónak/ 
szolfézstanárnak a felkészíté-
sért.
Köszönjük a szülőknek a kon-
cert utáni kedves vendéglátást. 

 (fotó: Pintér Márta)

SULI HÍREK

Katonás körülmények, felejthetetlen élmények

Kishuszártáborban Simonpusztán
Április 25. és 28. között a kocséri diáktüzérek kishuszártábor-

ban vettek részt a Simonpusztán erdélyi, fonyódi, és szombat-
helyi ifjú bajtársakkal együtt. 

Katonai sátrakban 
aludtak a fiúk, éjje-
li őrséget adtak, reg-
gelre trombitaszó-
ra ébredtek, aztán a 
reggeli torna után ra-
jokban kiképzésen 
vettek részt. Megta-
nulták pénteken a 
vívás alapvágásait, a 
gyalogság mozdula-
tait, de lovagoltak és lőttek is puskával, ágyúval egyaránt. A kocséri 
diáktüzérek: Kiss Roland, Bognár Bálint, Csigi Tamás, Sulymosi 

Ádám, Vanyur Le-
vente, Vágó József, 
vezetőjük Gévai Im-
re.

Szombat délután 
meghívott vendégek 
és érdeklődők előtt 
díszszemle, majd 
több kiváló lovasbe-
mutató, végül fer-

geteges csatajelenet zajlott. A daltanulás és az esti táncház között 
azért a szalmabálahegy megmászására is jutott idő!

Vasárnap egy kis filmvetítés (80 huszár), tábori szentmise, soly-
mászbemutató, majd értékelés (ahol a győztes rajban két kocséri 
tüzér is volt) és végül ünnepélyes táborzárás volt a program. 

Hálás köszönet a tábort szervező a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetségnek, Ézsiás Vencel főszervezőnek, Si-
monpuszta dolgozóinak, valamennyi közreműködő hagyomány-
őrző alakulatnak (Kecskemét, Salföld, Budaörs, Vác, Vértes...) és 
az együttműködő fonyódi, szombathelyi valamint erdélyi kis és 
nagy huszárnak. Isten adjon - erőt, tisztességet!

Ballagási meghívó
A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Gábor Áron Tagiskolájának ballagó diákjai 
szeretettel meghívják Önt ballagási ünnepségükre, 

melyre 2019. június 15-én szombaton 
17 órakor kerül sor.

A ballagó 8.-osok: Biró Norbert, Deák Dániel, Drotár Natasa And-
rea, Halász Szibilla, Kiss Roland, Kovács Máté Dénes, Mészáros 
Norbert, Nagy Tímea, Ország Tamás, Szabó Dávid, Szöllősi Vero-
nika, Vágó Vanessza, osztályfőnök: Molnár Zsuzsanna.
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Népköri hírek
Március 13-án a Népkör küldöttsége jászkiséri testvér szerveze-

tünknél vendégeskedett. 
Hortiné Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatójának tartalmas elő-

adását hallgathattuk meg a jász viselet történetéről, majd a csoport 
évvégi beszámolóját hallgathatták meg, és a 2019-es terveikről tá-
jékoztatást adtak. Tartalmas szép délelőttöt tölthettek el, amely 
ebéddel zárult.

Április 27-én mi tartottuk év végi beszámoló közgyűlésünket, 
ahol a jászkiséri és jászapáti küldöttséget is fogadhattunk.

Hivatalos résszel kezdődött az ünnepi közgyűlés. 
A himnusz közös eléneklése után a Laczi Enikő szavalatát hall-

gathattuk meg.
Beszámoló az elmúlt év munkájáról és pénzügyi adatairól szóló 

beszámolóval, majd a 2018-as tervek ismertetésével. Előadó: Bod-
nár Andrásné elnök.

Kedves jászkiséri, jászapáti vendégeink,és nem utolsó sorban 
kedves tagtársaink!

Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket a 2018-as zá-
ró és a 2019-es évnyitó közgyűlésünkön. Először kérem, hogy az 
elhunyt tagtársaink Király Dénesné, Tekes Mihályné, Seres Fe-
rencné és Berente Terézia emlékének adózzunk 1 perces néma fel-
állással, nyugodjatok békében!

Köszönöm szépen!
Köszönöm a tagság bizalmát, amellyel megtiszteltek és megbíz-

tak e nemes feladat végzésével. Nem könnyű, de itt vagytok, és so-
kat segítetek - köszönöm szépen.

Az alapszabályunknak és hagyományunknak megfelelően ha-
vonta 2 alkalommal jövünk össze, tartunk különböző programo-
kat. Januárban pótszilvesztert tartottunk, februárban farsangi mu-
latságot, majd a férfiak köszöntöttek bennünket Nőnapon. Ősszel 
a kialakult szokásunknak megfelelően az ország egy tájékát ismer-
tük meg, tavaly a Velencei tó és környéke volt az úti cél, meglá-
togattuk a Gárdonyi Géza szülőházát, megnéztük a dinnyési vár-
parkot, ahol a történelmi Magyarország váraival ismerkedhettünk 
meg, majd egy jó hangulatú borozással zártuk a napot.

Folyamatosan részt veszünk a nemzeti ünnepeinken, községi 
rendezvényeken. Március 15-én koszorúztunk, ugyancsak részt 
vettünk augusztus 20-án, október 23-án a megemlékezéseken. Lo-
vas kocsival, énekelve vonultunk a szüreti felvonuláson. Az ad-
venti időszak is színes volt, sok programmal, mikulás összejöve-
tel, amelyet köszönhetünk Hriagyel Csaba alpolgármester úrnak, 

nyugdíjas karácsony, templomi karácsonyi hangverseny melyet 
közös forralt borozás követ a parkban a karácsonyi fények alatt. 
Ezek mind-mind elősegítik, hogy közösségünk erősödjön, és mint 
egy nagy család éljük az életünket. Ezt bizonyítja az is, hogy Laczi 
Dénes és kedves felesége 50. házassági évfordulóját is együtt ünne-
pelhettük meg.

A szervezetünknek egyik fő célkitűzése a hagyományok ápolása 
a jász öntudat erősítése, megőrzése. Igyekszünk jász testvér szerve-
zeteinkkel szoros kapcsolatot ápolni, már nem csak évente 1-szer 
találkozunk, hanem többször is, különböző helyeken, megmoz-
dulásokon, jászkiséri évi összejövetel, szántó verseny, különböző 
jászapáti rendezvények, ez a mai összejövetel, a kocséri arató fesz-
tivál. Arató fesztiválunkat nagy örömünkre megtisztelték a testvér 
településeink is.

Minden évben részt veszünk a Jász Világtalálkozón, így volt ez 
tavalyi évben is egy busszal érkeztünk. Ezek a találkozások min-
den alkalommal feltöltenek bennünket és újabb lendületet adnak a 
következő eseményekhez, feladatokhoz. Hozunk új ötleteket, erő-
síti jász identitásunkat, a jászsághoz való tartozásunkat. 

Tavaly nyáron először csatlakoztunk a múzeumok éjszakája 
program sorozathoz, mi is a helytörténeti gyűjteményünk udvarán 
könyv bemutatót tartottunk. Jász ősökkel rendelkező kocséri Gu-
lyás Katalin verses kötetét mutatta be a két szerkesztő Gyóni Ilo-
na és Berente Terike.

Ugyancsak először tartottunk tanya délutánt, az alpolgármes-
ter úr meghívására délutáni pikniket tartottunk a tanyáján, mely 
olyan jól sikerült, hogy a végén táncra is perdültünk.

Fontos hagyományőrző programunk a novemberi disznóvágás, 
tagjaink aktívan, tevékenyen vesznek részt, hiszen korunknál fog-
va, mi rendelkezünk az ezzel kapcsolatos hagyományokkal, isme-
retekkel, melyet tovább adhatunk a következő generációknak pl: 
hogyan kell hájas süteményt sütni. Köszönjük, hogy Földi László 
képviselő úr támogatta ezt az esemény

Törekszünk arra, hogy taglétszámunk ne fogyjon, az idei évben 
is több új tagot köszönthetünk köreinkbe, hogy a fiatalokat is be-
vonjuk a Népkör életébe, örömmel mondhatom, hogy több húszas 
éveiben járó tagunk is van

19-es terveinkről néhány szóban:
•  Már volt közös születés és névnap ünneplés, farsangi bál ahol a 

jász farsangi hagyományokról is beszéltünk, férfi társaink kö-
szöntöttek bennünket, nőket, részt vettünk március 15-i ün-
nepségen. Meglátogattuk jászkiséri barátainkat.

•  Június 15-re meghívást kaptunk Tiszakécskére a Kécske és kör-
nyéke találkozóra. 
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Óvodánkban már hagyománya van az 1848. március 15-i esemé-
nyekről való megemlékezésnek. A gyerekekkel dalokat énekeltünk, 
zenét hallgatunk, könyveket né-
zegettünk, képeket gyűjtöttünk 
huszárokról, Petőfi Sándorról.
Mindhárom csoport gyermekei 
készítettek magyarságunkat jel-
képező tulipánt, huszárt és kis-
madarat, amiket a falu központ-
ján lévő emlékműnél helyeztünk 
el. Természetesen minden kis-
gyerek kabátjára kokárdát is tűz-
tünk.

Március közepén a víz világ napja alakalmából a víz fontosságá-
val, éltető erejével, tisztaságával ismerkedhettek meg a gyerekek. 
Kísérleteztünk, kirándultunk két közeli halastóhoz. Megfigyeltük 
a víz élővilágát, s a Csicsergő csoportosok még papírcsónakot is 
úsztattak. 
Az idei tavasz szeszélyes időjárása a 
gyerekek nagy örömére nem riasz-
totta el a húsvéti nyuszit. A Napocs-
ka csoportosok az oviban találkoz-
hattak vele és társaival, a Csicsergők 
pedig otthonában keresték fel.
Május 2-án „Egy gyermek egy vi-
rág, és szép lesz az óvodánk” mottó-
val hívtuk családi délutánra a szü-
lőket. Örömünkre sok anyuka és 
apuka fogadta el meghívásunkat. A délután keretében közösen ül-
tettük el a szülők által hozott, gyermeküket jelképező egynyári vi-
rágokat, ezekkel is szebbé varázsoltuk Tündérkertünket.

A májusi hónap sok progra-
mot tartogat még gyermeke-
ink számára. Nagy izgalom-
mal és szeretettel készülünk a 
közelgő anyák napjára, a Csi-
csergő csoportosok lelkesen 
edzenek a Dánszentmiklóson 
rendezendő oviolimpiára. A 
nagyok izgalommal várják a 

budapesti kirándulást, majd május 31-én évzáró műsor alkalmával 
minden kisgyermek megmutathatja, milyen ügyes lett az év folya-
mán, az iskolába készülők pedig elbúcsúznak az óvodától.

Az óvoda nevelőtestülete

•  A tavalyi évhez hasonlóan, betyár találkozót szerveznek a Ku-
tyakaparó csárdához ahová már felkértek bennünket fellépő-
nek, segítőnek. Az ország több pontjáról érkeznek vendégek 
erre a rendezvényre.

•  Idén is részt veszünk a Jász világtalálkozón, ahol énekkarunk 
szerepel, jász népdalokból összeállított dalcsokorral.

•  Igyekszünk eljutni a különböző jász települések rendezvényeire.
•  Folytatjuk országjárásunkat az ősz folyamán, az idén nagy Ma-

gyarország régi városába Aradra tervezzük a kirándulásunkat,
•  És természetesen a kialakult ünnepségeken, rendezvényeken 

számíthat ránk az idén is község vezetése. Köszönjük, az ön-
kormányzatnak hogy a tavalyi és az idei évben is 200.000 Ft-tal 
támogatta működésüket és utazásainkat autóbusszal megoldja.

Beszámolómból, terveinkből remélem érezhető volt, hogy az 
alapszabályban kitűzött célokat igyekszünk megvalósítani, erősíte-
ni, terjeszteni. Kérem, hogy beszámolóm elfogadását támogassátok.

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlés nem jöhetett volna létre támogatók nélkül, akik 
a következőek voltak: Laczi Dénes és családja, Kocsér Községi 
Önkormányzata, az önkormányzat konyhájának dolgozói: Bir-
kás Istvánné és Márton Lászlóné, Birkás István, Mászáros Fe-
rencné, Kása László, Nagy Miklósné, Ádám Istvánné, Király 
Istvánné, Patonai Ferencné és a Népkör összes tagja.
Köszönjük Csőke Alexandra munkáját, a közgyűlés levezetését.

Ezt követte a finom az ebéd és a közös beszélgetések, nótázás, 
amelyhez Laczi Dénes tagtársunk biztosította a zenét.

Az idei évben a Népkör első alkalommal állított tojás fát, és dí-
szített májusfát a község parkjában.

Nagy sikere volt a húsvéti tojáskeresésnek, ahol a húsvéti nyúl 
személyesen is megjelent. Azért is érezzük sikernek, mert közel 
100-an vettek részt a húsvéti megmozduláson.

Köszönjük Nagy István munkáját és lelkesedését, anyagi hozzá-
járulását.

Bodnár Andrásné elnök
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Felmerült már a kérdés, hogyan tudna tenni környezete megóvása érdekében?

Gyűjtse szelektíven csomagolási hulladékát!
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. a környezettuda-
tosság jegyében, a közszolgáltatás keretein belül, Ügyfele-
ink kényelmi szempontjait szem előtt tartva, házhoz me-
nő szelektív hulladékgyűjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy 2 hetente összegyűjtjük az ingatla-
nok elé, sárga színű DTKH-s emblémás zsákokban kihe-
lyezett szelektív csomagolási hulladékot (papír, fém, mű-
anyag, tetrapack).
A szükséges SÁRGA színű DTkH emblémás zsákokat té-
rítésmentesen biztosítjuk, melyek bármelyik Ügyfélszol-
gálatunkon beszerezhetőek, illetve, ha az első alkalommal 
bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban kerül kihelye-
zésre a szelektált hulladék, úgy a következő gyűjtési alka-
lomra cserezsákként biztosítjuk Önnek!
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen 
egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan végez-
zük jól!

Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
•  papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hul-

lámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdo-
bozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet.

•  műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víz-
tiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), koz-
metikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öb-
lítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, 
csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, 
tejfölös és margarinos dobozok,

•  fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra ta-
posva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energia-
italos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), kon-
zervdoboz

Higgye el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött 
hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolá-
si hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol meg-
történik a frakciók utólagos külön válogatása. A frakciók 
együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai van-
nak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott 
frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult 
meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utóla-
gos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat 
elvileg el kellene mosogatni, mielőtt a zsákba kerülnek. 
Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azon-
ban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környeze-

tünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat 
tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs szennyeződések ne 
legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén 
a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szi-
vaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mi-
vel ugyanabba a zsákba kell rakni az összes szelektíven 
gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém 
együtt) és ha más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem 
hasznosíthatóak újra! 
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem bü-
dösödnek a zsákban az elszállítás időpontjáig.
Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa laposra!
A gyűjtés másik ugyancsak nem elhanyagolható momen-
tuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb 
térfogattal helyezze el a műanyag palackokat, flakonokat, 
dobozokat! Lapítsa ki az italos kartonokat, a palackokat 
is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! 
Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a 
zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Most beszéljük arról is, mit ne tegyünk!
NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget, használt papír 
zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hun-
garocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb 
műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a 
kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésé-
re keresse a településen kihelyezett üveggyűjtő konténere-
ket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy 
szelektíven nem gyűjthető hulladékot helyezett a szelek-
tíves zsákba, az utólagosan a válogatás során a hasznosít-
ható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal 
együtt került ártalmatlanításra! 
Segítse munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas 
hulladékokat gyűjtse szelektíven!

Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsőre nem is sikerült megjegyeznie a gyűjthető hulla-
dékfajtákat, akkor sincs probléma! SÁRGA zsákunkra rá-
nyomtattuk, milyen hulladékok kerülhetnek bele.

Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet 
megóvása! Gyűjtsünk együtt!

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu 
oldalon tájékozódhat. További kérdések esetén Ügyfél-
szolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésére!
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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. 
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
Telek eladó az Ady Endre utcá-
ban (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 fúrott kúttal, gyümölcsössel. 
Érd.: 06-70/538-1691

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

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

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

Eladó Nagykőrösön a Temető-
hegy dűlőben 450 négyszögöl 
zártkert, lakható épülettel (szoba, 
konyha, fürdőszoba, pince). Vil-
lany, fúrott kút van. Kocséri csere 
is lehetséges. Tel.: 20/5635-053

Akciós pelenka rendelhető! 
20/5635-053

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

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

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

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

Központhoz közel kétszobás, 
gázfűtéses, összkomfortos csa-
ládi ház nagy melléképülettel, 
vezetékes vízzel, fúrott kúttal 
eladó. Érd.: 06-53/359-401

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

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

Eladó tanya földdel Kocséron. 
23 ha terület, ebből 10 ha erdő, 
12 ha szántó, két komfortos 
ingatlannal kövesút mellett. 
Irányár: 35 millió Ft. Egyben vagy 
külön eladó. Dél- Pest környéki 
kertes házat beszámítok. Tel.: 
06-53/715-182Keresek megbíz-
ható vállalkozó brigádot. Erdő 
gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, 
villany szerelő, kőműves, festő, 
terület rendező, kerítésszerelő 
vagyis egy univerzális mindent 
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, te-
levízió, 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.

Kocséron a VII. dűlőben 3 szobás 
lakható tanya + 7 ha föld eladó – 
külön is. Érd.. 06-70/341-1677

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.




