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„ Emelje ez föl lelkeinket, 
Hogy mi vagyunk a lámpafény, 
Mely amidőn a többi alszik, 
Ég a sötétség éjjelén.”

(Petőfi Sándor)
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képvise-

lők választását 2018. április 8. napjára tűzte ki, ahol egyéni 
képviselőjelöltekre, illetve országos listákra szavazhatunk. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgá-
rok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én 
a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Válasz-
tási Iroda értesítő megküldésével legkésőbb 2018. febru-
ár 19-ig tájékoztatta a névjegyzékbe történt felvételről. Aki 
2018. február 9-ét követően kerül a település szavazókö-
ri névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő átadásá-
val vagy megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe történt 
felvételről.

Aki a szavazás napján a lakóhelyétől (értesítőben megje-
lölt szavazóhelyiségtől) távol tartózkodik, az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezésre, az 
átjelentkezés módosítására vagy visszavonására irányuló ké-
relemnek 2018. április 6-án 16 óráig kell megérkeznie ahhoz 
a helyi választási irodához, ahol a választópolgár a névjegy-
zéken szerepel. A kérelmet a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül elektronikusan, vagy személyesen, illetve levélben 
formanyomtatvány használatával az állandó lakcím szerin-
ti választási irodánál lehet benyújtani. Fontos, hogy átjelent-
kezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külkép-
viseleti névjegyzékbe való felvételét kérheti az átjelentke-
zésre vonatkozó szabályok szerint. A kérelemnek 2018. 
március 31-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választá-
si irodához.

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékos-
sága miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, moz-
góurna iránti kérelmet nyújthat be a valasztas.hu honlapon 
keresztül elektronikusan, vagy személyesen, levélben, illet-
ve meghatalmazott útján formanyomtatványon annál a he-
lyi választási irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzéké-
ben szerepel. A kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16 
óráig kell a HVI-hez megérkeznie. Ezt követően a választás 
napján 15 óráig a kérelmet ahhoz a szavazatszámláló bi-
zottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a válasz-
tópolgár szerepel. 

dr. Bicskei Krisztina
jegyző, helyi választási iroda vezetője

Tisztelt kocséri lakos!
Azért írok Önnek levelet, mert polgármesterként kötelességem 

tájékoztatni a lakosságot az aktuális ügyekről, különös tekintettel 
a fejlesztésekre, amelyekre saját erőnknek és a kormány segítségé-
nek köszönhetően pénzt tudtunk szerezni.

Kocsérnak nem kell szégyenkeznie. Amit tudunk, azt megtesz-
szük a fejlődésért, és szerencsére ebben a kormány is a partne-
rünk. Itt, helyben az országgyűlési képviselőnk, Földi László (Fi-
desz-KDNP) sokat tett azért, hogy Kocsér minden évben előre 
léphessen.

Örömmel tájékoztatom önt, hogy középületeink energetikai fel-
újítására (iskola, konyha) a KEHOP nevű uniós pályázaton 84 mil-
lió 148 ezer 320 forintot nyertünk el. Útjaink rendbehozatalára 98 
millió 434 ezer 420 forintot kaptunk. A háziorvosunk, az iskolaor-
vosunk és a védőnőnk épületének rekonstrukciójára 81 millió 279 
ezer 136 forintot biztosított a kormány. Fogorvosi rendelő felújítá-
sa 29 millió 546 ezer 526 forint, a konyha vizesblokkjainak felújítá-
sa 40 millió forint támogatással valósult meg. Az óvoda udvarának 
és vizesblokkjának felújítására 61 millió forintot kaptunk.

Tisztelt választópolgár!
Engedje meg, hogy levelem végén felhívjam a figyelmét az ápri-

lis 8-i országgyűlési képviselő-választásra. Ön természetesen arra 
szavaz, akiben a legjobban bízik. Én csupán azt kérem, hogy min-
denképpen menjen el voksolni. A választás a demokrácia ünnepe, 
amely egyedülálló lehetőség közös eredményeink számba vételére 
és megítélésére is.

Köszönöm figyelmét!
Tisztelettel,

Bodnár András
polgármester, Kocsér

Tájékoztató háziorvosi  
szolgálatról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Lantos Tibor házior-
vos és az önkormányzat közötti együttműködés 2018. február 22. 
napjától megszűnt. A háziorvosi feladatok ellátása helyettesítés-
sel megoldott 2018. május 31. napjáig. A képviselő-testület min-
dent megtesz annak érdekében, hogy utána egy állandó háziorvos 
gondoskodjon a lakosság egészségéről. Az átmeneti időszakban a 
rendelési időkről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Megértésüket köszönöm.
Bodnár András

polgármester

2018. évi szelektív és zöldhulladék szállítás Kocséron

Január Február Március Április Május Június
Műanyag 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26
Zöld 30 27 27 24 22 19

Július Augusztus Szeptember Október November December
Műanyag 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25
Zöld 31 28 25 23 20 18
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Barabás Ferenc 80 éves
Fény és árnyék
úgy tűnik mintha már télben állnék
Delelő napom fénye bár fogytán,
Telet azért még idő ne hozz rám!
jó lenne egyszer visszahozni még
Azt a nyarat, és mindent
Ami szép emlékként kísér 80 éven át
És hinni újra, hogy csak szép a világ.

Ameddig a lelkünk fel tud oldódni egy versben, ameddig ünne-
peinken képes elcsendesülni körülöttünk a világ, van remény.
Tisztelt Barabás Ferenc, Kedves Barátunk!

Minden évforduló, születésnap, ünnep alkalom arra, hogy a mú-
ló időben, a számunkra kijelölt életúton lelassuljon az iram és mó-
dot ejtsünk az ünneplésre. Ilyen ünnep ma a Tiéd. Ünnepelni Té-
ged – kedves barátom, a Te 80. születésnapodat.

Harakleitosz mondta: „Minden nap megszűnik valami, amiért szo-
morkodni kell, de minden nap születik valami, amiért érdemes élni.”

Megélt 80 éved hullámai közül arcok, nevek, élmények bukdá-
csolnak. Az emlékezet megrostálja az élményeket, elrendezi az 
emlékeket és szerencsére inkább a jókat tartja meg.

Közben telik-múlik az idő. Sokak számára csak múlik. A te időd 
telik. Mindig is telt. Gazdag tevékenységgel, alkotással. 

Minden ünnep tartozéka a jókívánságok kifejezése. Nehéz olyan 
köszöntőt mondani, amely méltóképpen kifejezné 80. születésna-
pod méltóságát. És hát kívánni is kéne valamit, hát mit kívánjak én 
– az egykori vitorlahúzó barátod – ma már legfeljebb gerincgör-
nyedős matróz? Hívom inkább a költő sorait:

Jót kívánunk ma Neked
E napon, szép napon,
Legyen áldott életed gazdagon!
Légy az, kiből árad a nyugalom,
Légy az, kire nem hat a hatalom,
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet,
S menj oda, hogy fázik a szeretet.

A veled együtt ünneplő hazai és külországokba szakadt baráta-
id nevében kívánom, hogy emlékezeted rostáján csak a legszebb 
emlékek akadjanak fönn és azokkal lépj életed további szakaszába, 
és hogy ünnepedet a lelked békéje tegye gyönyörűvé. Legyen szá-
modra már minden pillanat kincs, ami csak a Tiéd. A tegnap tör-
ténelem, a holnap rejtelem, a ma ajándék. Maradék jövőd pedig ne 
a hamu imádata, hanem a tűz ápolása legyen.

Isten tartson meg kegyelmében – Kedves Ferenc barátunk – az 
emberi kor legfelső határáig erőben, testi és lelki frissességben, 
családod és barátaid szeretetében, megbecsülésében.

Reményik Sándor gondolataival köszönöm meg, hogy veled le-
hetünk, és hogy ezt elmondhattam:

Robognak a vonatok és életek.
Bennem valami remeg,
Mert nem tudom,
Nem is tudhatom,
Szoríthatom-e még azt a kezet,
Amit most elengedek.
Isten éltessen!

Száraz József
Udvard egykori polgármestere,

Kocsér díszpolgára

A Kocséri Híradó olvasói és szerkesztői nevében boldog  
születésnapot kívánunk Barabás Ferencnek!

Rendelőfelújítás
2018. április 16-tól ideiglenesen új helyen zajlik községünkben 

a háziorvosi rendelés és a védőnői tanácsadás.
A orvosi rendelő a Jókai és Szabadság utca sarkára költözik 

(volt rendőrség), míg a védőnői szolgálatot a Faluház földszint-
jén érhetjük el a felújítás alatt.

Bízunk benne, hogy az ideiglenes állapot nem tart sokáig és mi-
hamarabb használatba vehetjük a megújult épületeket.

A felújítás során sor került az orvosi rendelő és a védőnői szol-
gálat épületén:

• teljes tetőszerkezet cseréjére
• koszorúöntésre
• vizesblokk teljes átépítésére
• fűtéskorszerűsítésre
• elektromos rendszer teljes felújítására
• nyílászárócserére
• udvarrendezés, parkosításra
• épület külső hőszigetelése, födémszigetelésre
• belső burkolatok felújítására
• külső és belső festés és színezésre.

Az épület felújításán kívül sor került még egy 8 millió forintos 
beruházásra, amelyből eszközbeszerzés valósul majd meg (pl. napi 
24 órában elérhető defibrillátor)

Egészség sportpark Kocséron!
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően egészség sportpark léte-
sül községünkben. A volt iskola udvarára tervezett szabadtéri lé-
tesítmény 40 m2 alapterületű gumi talajburkolatú lesz majd, ahol 5 
rögzített sporteszköz kerül elhelyezésre.
A sportpark által biztosított sportolási lehetőségek:

– húzódzkodás
– tolódzkodás
– fekvőtámasz
– hasizom erősítés
– hátizom erősítés

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kocsér Község Önkormányza-
ta 2018. április 1-től pénzintézetet vált.
A 2018. I. félévi helyi adók, valamint a gépjárműadó befizeté-
sét vagy utalását 2018. március 19-ig teljesíthetik az adózók 
pótlékmentesen a kiküldött értesítő alapján. 
Az eddigi számlaszámok és kiküldött csekkek 2018. márci-
us 31-ig érvényesek, ezt követően nem használhatók. 
Kocsér Község Önkormányzata számlavezető pénzinté-
zete 2018. április 1. napjától az OTP Bank Nyrt. 
A bankváltással egyidejűleg megváltoznak az adószámlák 
számlaszámai is, amelyek a következők: 
11784009-15730318-02440000 Építményadó beszedési számla
11784009-15730318-02510000 Telekadó beszedési számla
11784009-15730318-02820000  Magánszemélyek kommunális 

adó beszedési számla
11784009-15730318-03540000 Iparűzési adó beszedési számla
11784009-15730318-03780000 Pótlék beszedési számla
11784009-15730318-04400000  Idegen bevételek beszedési 

számla
11784009-15730318-08970000 Gépjárműadó beszedési számla

Bodnár András polgármester
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Január végén nemcsak félévi bizonyítványosztás, de élénk 
vendégjárás is volt a kocséri iskolában. Erről kérdeztük Gévai 
Imre tagintézmény-vezetőt, de szóba kerültek a felvételi vizs-
gák és a mérési eredmények is.

– A félévi bizonyítványosztáskor 22 diák vihetett haza kitűnő bi-
zonyítványt, ez a 3-8. osztályosok több mint 20%-a, igen jó arány, 
de azt sem hallgathatom el, hogy 10 tanuló pedig egy vagy több 
tantárgyból elégtelent kapott. Ez is magasabb szám, mint amit sze-
retnénk, de van még egy félév a javításra.

– Januárban, februárban sok vendég is megfordult az iskolá-
ban. Miért is?

– Nos, igen, járt Kocséron a váci egyházmegyei iskolák pedagó-
giai igazgatója, Uzsalyné Pécsi Rita, aztán a Családi életre neve-
lés programjának megalkotója és országos koordinálója Hortobá-
gyiné dr. Nagy Ágnes, és február elsején tanfelügyeleti ellenőrzés 
céljából egy szakértői bizottság is az Oktatási Hivatal megbízásá-
ból, így a katasztrófavédelmi ellenőrzés szinte már szót sem érde-
mel. Pécsi Rita a nevelőknek tartott előadás az érzelmi intelligen-
cia, az EQ fontosságáról, fejleszthetőségéről. Hortobágyiné Ágnes 
a családi életre nevelés tapasztalatait és lehetőségeit egyeztette 
az érintett nevelőkkel. De mindketten tanórákat is látogattak, és 
örömmel állapították meg, hogy a kocséri pedagógusok korszerű 
módszerekkel, és jó érzékkel foglalkoznak a gyerekekkel.

– A tanfelügyelők milyen céllal érkeztek Kocsérra?
– A Köznevelési törvény alapján minden iskola működését 

időnként áttekinti a tanfelügyelet, a kocséri iskola egyszerűen 
most került sorra. Három szakértő vizsgálta át az iskola alapdoku-
mentumait, az utóbbi két év munkaterveit és beszámolóit, a méré-
si eredményeket, majd a látogatási napon bejárták az iskolát. Meg-
tekintették a tárgyi feltételeket, megkérdezték a pedagógusokat, de 
beszélgettek a szülők képviselőivel is, és persze nekem is feltették 
az előírt kérdéseket. 

Megnézték szakértők a tanfelügyeletet megelőző kérdőívezés 
eredményeit is. A kérdőívezés során név nélkül az interneten érté-
kelhette 1-től 5-ig az iskola egyes területeit valamennyi pedagógus, 
sőt a szülői közösség 24 képviselőjének is lehetősége nyílt erre. A 
szülői kérdőívnél a 16 kérdésből 13 kérdésnél lett 4,75-nél jobb az 
eredmény, ilyen kérdéseknél mint például „Gyermekem munkájá-

nak tantárgyi ellenőrzése rendszeres.” vagy „Az intézmény fontosnak 
tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a magyarságtudat, 
hazaszeretet kialakítását.” vagy „Az intézménynek jó a hírneve, jól 
képzett pedagógusok magas színvonalon végzik munkájukat.” Iga-
zán jóleső érzés ezzel a véleménnyel szembesülni, és hangsúlyo-
zom, hogy egy névtelenül megválaszolt, internetes kérdőív alap-
ján. 

A legalacsonyabb érték 4,00 volt a következő kérdésnél: „Az in-
tézményben a tanulók viselkedése a felnőttekkel és társaikkal szem-
ben kulturált és udvarias.” Ezzel a neveltségi szintre vonatkozó 
szülői kritikával egyébként pedagógusként sem vitatkozhatom. 
Sokszor hiányzik a nyugodt, odafigyelő, motiváló családi háttér, 
a szeretetteljes, de korlátokat is szabó szülői nevelés. Sajnos akad-
nak olyan gyerekek, akik kellő neveltségi alap nélkül érkeznek az 
iskolába. Az együttműködési készségeik éretlenek, feladattudatuk 
sokszor gyenge, figyelmük szétszórt, és néha verbális vagy olykor 
tettleges agressziót is kell kezelnünk. Ez is fontos része a felada-
tunknak, nemcsak a szorzótábla megtanítása Szerencsére ezt látja 
a Váci Egyházmegye is, és továbbképzésekkel, a Családi életre ne-
velés támogatásával, az iskolapszichológus biztosításával segít ne-
künk érdemben.

– Milyen eredménnyel zárult a tanfelügyelet?
– A szakértők a tapasztalataik alapján összegezték a fejleszthető 

területeket, de megfogalmazták az iskola erősségeit is. Nyugodtan 
mondhatom, hogy szerencsére ez utóbbi sokkal terjedelmesebb. 
Hadd idézzek csak néhány megállapítást: 

„Az intézményben magas színvonalú pedagógiai munka folyik. 
A tanulók szükségleteire kiterjed a tantestület figyelme. A tanulók 
szükségleteihez igazodva, széleskörű módszertani kultúrával fejlesz-
tik a személyes és szociális képességeket. Az intézményt támogató 
szervezeti kultúra jellemzi. Minden tanév tervezésekor megtörténik 
az intézmény tevékenységeinek, terveinek ütemezése.”

– És mit jelöltek meg a szakértők fejleszthető területnek?
– Be kell emelnünk az alapdokumentumokba a Családi életre 

nevelést programját. Mert bár már 6 évfolyamon zajlik a váci egy-
házmegye támogatásával, de a Pedagógiai Programunkban még 
nem szerepel. Aztán ki kell dolgozni a panaszkezelés rendjét. Bár 
én eddig is arra törekedtem, hogyha bármi panasszal, észrevétellel 
fordult is hozzánk egy szülő, érdemi utánajárás után megnyugta-
tó választ kapjon, de ennek a rendjét szabályozni is kell. Valamint 
a kompetenciamérés eredményeit is fejleszthető területnek jelöli 
meg a jelentés.

Azóta egyébként megérkeztek már a 2017. évi mérés eredmé-
nyei is, és azért szégyenkeznünk ezen a területen sem kell. Való 
igaz, az országos átlagot sem szövegértésből és sem matematikából 
nem érik el a kocséri eredmények, de a családok szociokulturális 
helyezet alapján elvárható eredményt szinte mindig. És ez megint 
nem az én szubjektív véleményem, hanem az országos eredmé-
nyek alapján megfogalmazott összegzés. Merthogy a kocséri csa-
ládok szociokulturális szintje bizony elmarad az országos átlagtól.

– Ezt mi alapján lehet kijelenteni?
– Minden kompetenciamérés után a családok kitöltenek egy 

kérdőívet is az életkörülményekről, a jövedelmi viszonyokról, a 
kulturális szokásokról, a szülők iskolai végzettségéről és hasonló 
kérdésekről. Ezeket összegezve születik egy mutatószám minden 
évben, és abban bizony elmaradunk az országos átlagtól.

De éppen ezért is tartom nagy sikernek például a tanulóink idei 

SULI HÍREK

Bizonyítványosztás és vendégjárás

Igen jó bizonyítványt kapott a kocséri iskola

Családi életre nevelés a kocséri iskolában mosolyogva, sok játékkal
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középiskolai felvételi eredményeit. Mert 
ezen, a jövőjüket jelentősen befolyásoló 
vizsgán igen jól szerepeltek a tanítványa-
ink, az országos átlagnál is jobb eredményt 
értek el. Matematikából az országos át-
lag 18,3 pont lett, a kocséri eredmény 18,7 
pont, magyarból még jobb a helyzet, az or-
szágos eredmény: 32,9 pont, a kocséri átlag 
35 pont. De nemcsak az átlag remek, egé-
szen kiemelkedő eredmények is születtek, 
Bagi Leila például 96%-os magyar felvételit 
írt. Ezúton is elismerésem fejezem ki Cső-
ke Istvánné matematikatanárnak és dr. La-
katosné Rozsnyói Anikó magyartanárnak 
a sikeres felkészítésért.

És ha már a sikerekről esik szó, feltétle-
nül ki kell emeljen Ország Tamás 7. osz-
tályos diákunk eredményét, aki pedig 
bekerült a Dugonics András matematika-
verseny országos döntőjébe, felkészítő ne-
velője Szentgróti Antalné. Ezt a versenyt az 
ország katolikus iskoláinak írják ki, és na-
gyon neves iskolák tanulói közé került be 
Tomi a legjobb tízbe, és március 24-én fog 
Piliscsabán versenyezni. 

– Sok sikert kívánunk neki is, és gratu-
lálunk a remek eredményekhez!

KH

SULI HÍREK

Nem űzte, inkább hozta a farsang a telet

Szupermanók, szupermenek és egyéb különlegességek
2018. január 26-én pénteken délután tartotta a Diákönkormány-
zat a farsangi karnevált a tornacsarnokban.

Ötletes egyéni jelmezek egész sora vonult fel.

Az elsősök még repülni is tanulnak az iskolában?!

A lufitánc nagy sivalkodással járt!

A tanév egyetlen 
napja a farsang, 
amikor a 
zsíroskenyér is ízlik 
– köszönjük a szülők 
segítségét!
És a sütivásárt!

A szeptemberben – részben szülői 
kezdeményezésre – indult kistornász 
csoport az iskolai farsangon elő-
ször mutatkozott be nagyközönség 
előtt. Az alsós kislányok hangula-
tos, vidám és ügyes produkciójuk el-
kápráztatta a közönséget. A csoport 
vezetője: Molnár Zsuzsanna testne-
velőtanár.

Rácz Kati, Király Nóri, 
Mészáros Dóri, 

Zsuzsa néni, 
Balajti Vanda, 

Király Anna, 
Ádám Viki, Dobos Lili, 

Ország Kitti,  
Csősz-Gulyás Viola,  

elöl: Dekkert Amina, 
Bognár Zsani, 

Szabó Timi, 
Szedlák Ildi, 

Székely Roxi.

Farsangi tornabemutató

Fotók: Tajti Zsanett
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„Táncolunk, diridon….”

Tündérkerti hírek
A nevelési programunkhoz igazodva megismertetjük az óvodá-

ba járó kisgyermekeket a településükön őrzött hagyományokkal, 
így a farsang ünnepéhez kötődő falusi népszokásokkal is. 

Hosszú készülődés 
előzte meg a február 
13-án megtartott far-
sangi mulatságunkat. 

Minden korcsoport 
más-más szimbólu-
mot választott a far-
sangi hangulat kifeje-
zésére, mint ahogy az 
Aranyalma csoporto-
sok törpéknek, a Csi-
csergő csoportosok gyümölcsöknek, a Bóbita csoportosok pedig 
focistáknak és pom-pom lányoknak öltöztek.

Nem maradhatott el a tízóraira elfogyasztott farsangi fánk sem, 
amit Vágó Sándorné Marika néni készített a dajka nénik segítsé-
gével.

A délelőtti farsan-
gi mulatozás után 
a nap csúcspontja a 
nagycsoportosok ál-
tal készített kisze-
-báb elégetése volt. A 
bátrabbak még át is 
ugorhatták a parázs-
ló tüzet. 

Bár mi mindent megtettünk, hogy elűzzük a telet, de ennek el-
lenére a tél még tovább próbálkozott, így mi még néhány napig hó 
angyalt készítettünk és hógolyóztunk.

Mindeközben a nagyok folyamatosan edzettek, hiszen készül-
nek az Oviolimpiára, mely az idén a mi óvodánk szervezésében 
kerül megrendezésre március 24-én, 9 órai kezdettel a községi 
Sportcsarnokban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Februárban elnökségünk ülésezett, összeállította az elkövetkezendő idő-
szak programjait: farsang, Nőnap, március 15, látogatás a jászkiséri ha-
gyományőrző csoportnál, év végi beszámoló-záró közgyűlés.
Elnökségünk új tagok felvételéről határozott, örömmel vettük, hogy fiata-
lok is jelentkeztek tagjaink sorába.
Február közepén rendeztük meg hagyományos Farsangi mulatságunkat, 
ahol a tagok egy része humoros műsorukkal szórakoztattak bennünket. 
Közben felidéztük a jászsági farsangi hagyományokat is. Van, amit mi is 
megtartottunk őseink hagyatékából, de találkoztunk számunkra ismeret-
len szokásokkal is.
Az est, szokásos batyus bál volt, 10 órakor tombolahúzással.
Március 9-én a férfiak leptek meg bennünket egy nőnapi köszöntéssel, fi-
nom vacsorával. Mind a két estünkön Laczi Dénes tagunk szolgáltatta a 
talp alá valót.
Köszönjük neki! 
A nőnapi vacsora felajánlást köszönjük Király Dénes családjának!
Mind két rendezvényünket megtisztelte Földi László országgyűlési kép-
viselő úr is.

Bodnár Andrásné a Kocséri Népkör elnöke

Népköri hírek

RETRO JEANS PARTY
Ebben az évben február 10-én került megrendezésre a már évek óta 
hagyománnyá vált, jó hangulatú retro jótékonysági iskola vacsora. 
Szlogenünk ebben az évben: „Öltözz lazán – gyere farmerban!”
A szülők, pedagógusok egy flashmobbal lepték meg a vendégeket, 
melynek mondanivalója: „Minél többen, együtt táncoljunk ma-
gunkért, egymásért és gyermekeinkért!”
A finom és bőséges vacsorát a Tiszakécskei Fazekas Vendéglő ké-
szítette és szolgálta fel. Köszönetünket fejezzük ki Kenyeres Bálint-
nak és családjának, akik önzetlenül biztosították a savanyúságot a 
vacsorához. A szülői felajánlások révén a vacsora után finom süte-
mények gazdagították az asztalokat. 
A jó hangulatról DJ.BEATMAKERS Simon&Subway gondoskodott. 
Támogatóink: Kocsér Község Önkormányzata, Bodnár András polgármes-
ter és családja, Petőfi Mg. Szövetkezet – Dr. Nyitrai Gabriella, Hernádi Lász-
ló Plébános, Gévai Imre és családja, Kocséri Népkör,  Groupama Biztosí-
tó, Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete, Hriagyel Csaba és családja, 
Kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége, Kocséri Hor-
gász Egyesület, Kocséri Polgárőr Egyesület, Kocséri Posta dolgozói, Kocséri 
Vadásztársaság, Nagyi Süti Kft., Napsugár Presszó, Gál-Rusvai Halparadicsom 
Kft., Mi kis falunk pizza műhelye, Rapi Zoltán és családja, Kenyeres Kálmán és 
családja, Tóth Pál és családja, Gál-Barhács Dóra és Csonó-Szabari Réka, Járvás 
Csaba és családja, Mészáros Dóra, Galgóczi Csemege, Galgóczi Gábor, Nagy 
István és Borzák Margit, Utasiné Bojtos Csilla és Utasi Tibor, Tajti Dezsőné, 
Venyingi Zoltán és családja, Gór Nagy Ferenc, Vanyur Lajos és családja, Nagy 
Zsoltné, Karikó György és családja, Tajti Attila és családja, Mészáros Attila és 
Mogyorósi Rita, Oláh Pál és családja, Radics László és családja, Nagy Miklós 
és családja, Tóth Ferenc és családja, Ifj. Balajti Béla és családja, Molnár Móni-
ka és családja, Vágó Hanna és családja, Ország Tamás és családja, Bagi István 
és családja, Ifj. B. Deák Kálmán és családja, Bartáné Csontos Anita és családja, 
Szabó Zsuzsanna és családja, Ádám István és családja, Király Dénes és család-
ja, Birkás István és családja, Vanyur László és családja, Magyarné Kiss Zsanett 
virágbolt, Magyar Gábor és családja, Barabás Ferencné, Nagy Bálint és család-
ja, Ádám Zoltán és családja, Csató Dénes, Dávid László és felesége, Mészáros 
Ervin és családja, Kasza Csaba és családja, Legyünk Kocsér Jó Gazdái, Virág-
sziget Nagykőrös, Bíró Krisztián és családja, Bolyki Zoltán és Pétervári Eme-
se,  Nagyné Király Szilvia, Győrfi Ferenc, Badari József és családja, Vágó Szil-
via Anna és Jakab László, 1. osztály, 2. osztály, 3. osztály, 4. osztály, 5. osztály, 
6. osztály, 7. osztály, 8. osztály.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a bálon való 
részvételükkel, illetve támogató jegy vásárlásával,  

tombolatárgy és egyéb felajánlásaikkal, munkájukkal segítették, 
támogatták a rendezvényt.

SZMK
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Ha szereted a süteményekben a mazsolát, 
akkor tegyél a kalácsba is. Ehhez azonban 
a sütés előtt áztasd be fél órára a mazsolát 
gyengére főzött fekete teában. Az élesztőt 
morzsold el fél deci tejben, és tedd fel me-
legíteni, hogy szépen elolvadjon benne az 
élesztő.
Vegyél elő egy keverőtálat, öntsd bele a 
lisztet, és add hozzá az élesztős tejet, a ma-
radék langyos tejet, a cukrot, a vajat, egy 
tojást és egy csipetnyi sót. Majd add hoz-
zá a mazsolát is, és gyúrd alaposan össze. 
Szórd meg a tetejét vékonyan liszttel, ta-
kard le konyharuhával, és tedd az edényt jó 
meleg helyre, hogy a tészta megkelhessen.
Ha duplájára kelt a tészta, akkor egy lisz-
tezett deszkán oszd három egyenlő részre, 
sodorj belőlük hengereket – körülbelül a 
tepsi hosszára –, és fond össze őket, mintha 
csak egy fonott copfot készítenél. Helyezd 
a tepsibe, kend be a maradék, felvert to-
jással, hagyd pihenni 20 percet, hogy újra 
megkelhessen kicsit. Ezután még egyszer 
kend át a tojással, és tedd be a 150-180 fok-
ra előmelegített sütőbe sülni.

Kaszinótojás és tormakrémes 
sonkatekercs

Hozzávalók
A kaszinótojáshoz: • 8 db tojás • mustár • 
majonéz • tejföl • bors • friss petrezselyem-
zöld 
A sonkatekercshez: • 10 szelet gépson-
ka (téglalap alakú) • 18 dkg vaj • 4 ek liszt 
(csapott) • 5 dkg reszelt ecetes torma • 2 dl 
főzőtejszín • 2 dl tej • só • fehérbors 
A díszítéshez: • főtt tojás • uborka • paradi-
csom • paprika • petrezselyemzöld 
Elkészítés
A kaszinótojáshoz a tojásokat kemény-
re főzzük, megpucoljuk és hosszában ket-
tévágjuk. Kiszedjük a sárgáját, és egy kis 
tálba tesszük. Megborsozzuk, hozzáadunk 
egy kevés mustárt, majonézt és tejfölt, a 
felaprított petrezselyemzöldet, és alaposan 
elkeverjük (figyeljünk arra, hogy a kevert 
anyag masszív maradjon). Ezt a krémet 
visszakanalazzuk a tojásokba, és petrezse-
lyemzölddel díszítjük.
A sonkatekercshez 8 dkg vajat megolvasz-

tunk, beletesszük a lisztet, és fehéredésig 
kevergetjük. A tűzről félrehúzva a hideg tej-
jel és a tejszínnel csomómentesre keverjük, 
majd visszatesszük a tűzre, és besűrítjük, 
végül a sóval és a fehérborssal ízesítjük.
A maradék vajat habosra keverjük, hozzá-
adjuk a kihűlt besamelt, és a lereszelt tor-
mát, és robotgéppel krémesre keverjük. A 
tormakrémből félreteszünk egy keveset, 
majd a többivel megtöltjük a sonkaszele-
teket, és felgöngyöljük. A félretett krémet 
habzsákba töltjük, és a tekercsek végeire 
rózsákat nyomunk.
Végül franciasaláta helyezzük a kaszinóto-
jást és a sonkatekercseket.

Foszlós húsvéti kalács
Hozzávalók: • 50 dkg liszt • 10 dkg vaj • 
5 dkg mazsola – opcionális, de finomabb 
lesz tőle • 3 dl tej • 2 dkg élesztő • 2 tojás • 
2 evőkanál kristálycukor • só
Elkészítés ideje:
20 perc előkészület + kelesztés + 30-40 
perc sütés.
Elkészítés menete:

Húsvéti receptek

Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatal

HIRDETMÉNY
az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekez-
dése, valamint a nevelési – oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VI-
II.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Nagykő-
rösi Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az 
alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 - 18.00 között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a ha-
todik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tanköte-
lessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig szü-
letett) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola 
első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemu-
tatni:
–  a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint

–  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolat-

ban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal él-
het.

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

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen 
nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését köve-
tő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biz-
tosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, át-
venni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános is-
kola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem írat-
ja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmo-
zottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, ne-
velés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Nagykőrös 2018. március 9.
Dr. Nyíkos Tamás Antal s.k

járási hivatalvezető
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„Pajtás, ma még tán csak öt perc az élet…”
Az idei évben az újkori magyar hadtörténet több eseményé-

re emlékezünk azok kerek vagy félkerek évfordulója alkalmá-
ból. Ezek közül kettőt idéztünk fel február 24-én udvardi bará-
tainkkal együtt.

A hideg idő ellenére sokan döntöttek úgy, hogy részt vesznek a 
művelődési házban megtartott katonai emlékesten.

A Kocséri Népkör ének-
karának fellépése után Föl-
di László országgyűlési kép-
viselő nyitó mondataiban az 
emlékezés fontosságára, apá-
ink, nagyapáink áldozatvál-
lalásának tiszteletére hívta fel 
a figyelmet.

Gévai Imre az első világhá-
ború, azon belül is az isonzói 
csaták eseményeiről, helyszí-
néről, az ott harcolók min-
dennapjairól tartott előadást.

A vetített képek segítsé-
gével elkalauzolt minket az 
Isonzó folyó völgyébe, a Do-

berdo-hegyre, a lövészárkok közé, a bunkerek világába. Hallhat-
tunk a harcigáz bevetésének körülményeiről valamint a magyar és 
olasz katonák egymás iránti tiszteletéről, amely a hadi események 
közepette is megmaradt.

Mind a Népkör, mind az udvari dalárda előadásában hallhattuk 
a sokak által ismert katonadalt, mely az olasz fronton harcoló ma-
gyar bakák emlékét idézi:

Ha kimegyek a doberdói harctérre 
Feltekintek a csillagos nagy égre 
Csillagos ég merre van a magyar hazám 
Merre sirat engem az édesanyám 
 
Én Istenem, hol fogok én meghalni 
Hol fog az én piros vérem kifolyni 
Olaszország közepében lesz a sírom  
Édesanyám arra kérem ne sírjon 
 
Feladom a levelem a postára 
Rátalál az édesanyám házára 
Olvasd anyám vérrel írott levelemet 
Doberdónál hagyom az életemet 
 
Édesanyám nem írok több levelet 
Puskagolyó lõtte el a szivemet 
Eltemetnek az erdei gyönygyvirágok 
Megsiratnak a falumbeli leányok

Az udvari dalárda fontos küldetésének tekinti a katonai hagyo-
mányok ápolását, a hagyományőrzést. Fellépéseik során katonada-
lok éneklésével állítnak emléket a különböző frontokon szenvedett 
és a harcok áldozatául esett magyar katonáknak.

Műsoruk Farkas Tibor előadását foglalta keretbe, aki 75 éve le-
zajlott doni katasztrófáról osztotta meg velünk gondolatait.

Beszélt a trianoni bé-
kediktátumtól a II. világ-
háborús magyar szerep-
vállalásig vezető útról, a 
2. magyar hadsereg orosz 
frontra való kijutásáról, a 
voronyezsi áttörésről és a 
pusztulás után hazavezető 
keserves útról. Hallhattuk, 
hogy felmenőink együtt 
harcoltak a Don-kanyar-
ban, hiszen a 2. magyar 
hadsereg kötelékében har-
coltak érsekújvári, vala-
mint kecskeméti és ceglédi 
alakulatok is. Az előbbi-
be kerültek besorozásra az 
udvardi, az utóbbiakba pe-
dig a kocséri katonák…
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  
akik szeretett férjem, édesapám,

Tóth József
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték,  

sírjára koszorút, virágot helyeztek,  
fájdalmukban velünk együtt éreztek.

Gyászoló felesége, fia és annak családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Ádám Lászlóné
Budai Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmukban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Ádám Imréné
Demeter Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

Kárpátokban megfújták a trombitát

Kárpátokban megfújták a trombitát,  
Minden anya hazavárja a fiát. 
Csak engemet nem vár haza az édesanyám, 
Kárpátokban lesz az örökös hazám. 

Édesanyám ha fel akarsz keresni, 
Kárpátoknak hegyaljára gyere ki! 
Megtalálod síromat a kőszikla alatt, 
Édesanyám kisírhatod magadat. 

Oroszország felé nem tudjuk mi az utat, 
Főhadnagy úr mutassa meg az utat! 
Megmutatom jó fiaim én is elmegyek, 
A jó Isten tudja, ki jön vissza veletek. 

Gyertek magyar fiúk kik egyszerre születtünk, 
Kik egyszerre kumisz ruhát viselünk. 
Mutassuk meg annak a de kutya muszkának, 
Nincsen párja sehol az erdélyi bakának. 

Gyertek magyar fiúk húzzunk drótot ha lehet, 
Közeledik már az orosz hadsereg. 
Szólnak az ágyuk ropognak a masingeberek, 
Majd elválik babám mit ér egy magyar gyerek.

Don-kanyarban áll egy szomorú fűzfa, 
barna kislány sírva sétál alatta. 
Állj meg kislány barna kislány de csak ha lehet, 
adjál a bakának egy pohár vizet! 
 
Állj meg kislány barna kislány de csak ha lehet, 
adjál a bakának egy pohár vizet! 
 
Mért ne adnék én a bakának vizet? 
Szenvedett ő a hazáér eleget! 
Nem szenvedtem barna kislány, de most szenvedek 
adj egy csókot utoljára elmegyek. 
 
Nem szenvedtem barna kislány, de most szenvedek 
adj egy csókot utoljára elmegyek. 
 
Don-kanyarban áll egy szomorú fűzfa 
magyar baka halva fekszik alatta. 
Bajtársai kardjaikkal ássák a sírját, 
odahaza magyar lányok siratják. 
 
Bajtársai kardjaikkal ássák a sírját, 
odahaza magyar lányok siratják.

A megemlékezés végén a kegyelet koszorúit helyezte el Föl-
di László országgyűlési képviselő, Bodnár András polgármester, 
Hriagyel Csaba alpolgármester és Farkas Tibor udvari képviselő 
az I. és II. világháború kocséri áldozatainak tiszteletére felállított 
emlékműveknél.
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EBOLTÁS
ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Lakosságot, 
hogy az összes 3 hónapos 
és ennél idősebb ebek 
veszettség elleni kötele-
ző védőoltása, valamint 
a jogszabályban előírt 
kötelező, féreghajtó-
szerrel történő kezelése 
az alábbi időpontban és 
helyen kerül lebonyolítás-
ra:

2018. március 20-án
(kedd)

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

2018. március 24-én
(szombat) 

8-10 óráig faluban
a Hivatal előtti téren.

PÓTOLTÁS:

2018. április 14-én
(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

Szent István Gyógyszertár – Kocsér
Nyitva tartás

hétfő 7.30 – 18.00
kedd 7.30 – 12.00
szerda 7.30 – 18.00
csütörtök 7.30 – 17.30
péntek 7.30 – 12.00
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

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 tanácsadó és 
Zsiday Péter falugazdász a Nagykő-
rös, Szabadság tér 4. szám alatti Te-
rületi Irodában érhető el. 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 Nagykőrös 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 13-19 óra;  
kedd: 8-12 óra; csütörtök 13-19 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.



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 APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám 
alatti családi ház, bútorok, boroshor-
dók. Érd.: Kocsér, Szabadság u. 61. 
Tel.: 06-53/359-246

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, pol-
cos), 1 db tükör. Érd.: 06-53/359-401

Kocsér központjában három szobás 
ház mellék épüle tekkel, nagy kerttel 
eladó. Érd.: 06-53/359-375, 06-
53/353-936, 06-20/350-4631-es 
telefon szá mon lehet az esti órákban.

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

Eltartási szerződést kötnék egyedül 
álló idős nénivel vagy bácsival. Érd.: 
06-30/377-6891

240 literes új horganyzott fürdőkád 
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
Központhoz közel kétszobás, gázfűté-
ses, összkomfortos családi ház nagy 
melléképülettel, vezetékes vízzel, fúr-
ott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401
Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 
17. szám alatt. 3 szoba, konyha, für-
dőszoba, folyosó, nagy kamra, kamra, 
2 ól és nagy kert. Víz, gáz, telefon van. 
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 06-20/412-
3383
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-
053
Tanya eladó a Határ csárda közelé-
ben! Érdeklődni este 18:00 után  Tel.: 
06-20/800-6490
Kocsér központjában családi ház 
kerttel ELADÓ! „Birkás ház” Kossuth 
L. u. 7. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 06-
76/411-556; 06-20/4545-400

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám 
alatti 3 szobás, központi fűtéses – 
gázkazános és fatüzeléses kazános 
családi ház, sok melléképülettel, ga-
rázzsal, 2 db fúrott kúttal, 450 négy-
szögöl telekkel eladó. Nagykőrösi 
vagy kecskeméti panellakás csere is 
érdekel. Ugyanitt újszerű gyerekágy 
eladó, irányára 12.000 Ft. Érd.: 06-
20-515-7975
Kocsér községben mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas területtel 
házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Kocséron a Dózsa György u. 53 szám 
alatti 3 szobás családi ház ELADÓ. 
Érdeklődni: 30/925-6795-as telefon-
számon. 
220 wattos árammal működő kukori-
camorzsoló eladó. Tel.: 53-358-110
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy 
dűlőben 450 négyszögöl zártkert, 
lakható épülettel (szoba, konyha, für-
dőszoba, pince). Villany, fúrott kút 
van. Kocséri csere is lehetséges. Tel.: 
20/5635-053
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám 
alatti iker építési telek PIACI ÁRON 
ELADÓ. Villany-központi vízórával el-
látott, 2506 m² vállalkozásra is alkal-
mas 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
Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 
97., 2 szoba + 1/2 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, konyha, spájz, nagy te-
rasz, több nagy melléképületekkel. 
(vezetékes gáz) Érd.: 53/359-435, 
20/560-1246-os telefonszámokon. 
Iá.: 3 500 000,-
Jó állapotú összecsukható járóka be-
lerakható matraccal és baba ágyne-
művel eladó. Érd.: 53/359-691 az 
esti órákban.
Kocséron anyakecskék és ivartalaní-
tott fiú gidák Eladók. Tel.: 06 53 715-
182 esti órákban.

Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha 
terület ebből 10 Ha erdő 12 Ha szántó 
1 Ha két- két tanya. Állattartásra, tu-
rizmusra, gazdálkodásra kitűnő köves 
út mellett 37 millió Ft irány ár Fizetési 
könnyítés lehetőséges. Dél Pest kör-
nyéki kertes házat beszámítok. Tel.: 
06-53/715-182
Keresek megbízható vállalkozó brigá-
dot. Erdő gyérítésre, tetőfedő, vízsze-
relő, villany szerelő, kőműves, festő, 
terület rendező, kerítésszerelő vagyis 
egy univerzális mindent tudó brigá-
dot. Létezik még ilyen brigád, vagy 
csak álmodozzak tovább? Telefon 
06-30/407-9351
Kocséron a Hunyadi utcában 2 szobás 
összkomfortos családi ház eladó. Az 
ingatlanban 2 szoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, éléskamra, kamra 
található. A családi ház melegét gáz-
konvektor adja, a meleg vizet gázboj-
ler biztosítja. A ház mellett közvetlenül 
kb 40 m²- es melléképület van, amely 
állattartásra, gazdálkodásra is alkal-
mas. Esetleg összeköltözőknek külön 
lakás is kialakítható. A telek nagysága 
révén leválasztható, így építkezni 
szándékozók a CSOK-ot is igénybe 
vehetik. Érd.: 06-70/541-1245
Eladó 3 fázisú házi készítésű ter-
ménydaráló. Érd.: 06-20/629-5282
Eladó 1000  m²-es építési telek a 
rendőrség előtt a Jókai utcában. Érd.: 
06-20/629-5282
5 literes befőttes üvegek eladóak 
50 Ft/db áron a Kocséri ÁMK konyhá-
ján!
Eladó egy családi ház! Kocsér, Szé-
chenyi u. 17. szám alatt. 3 és fél 
szoba, fürdőszoba, spejz, előszoba, 
pince, melléképületek. Vezetékes víz, 
gáz van. Irányár: 4,5 millió forint. Te-
lefon: 06-20/43-00-981
Jártató pónikocsi eladó, 4 személyes. 
Tel.: 30/355-4805
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. Érd.: 06-
30/9256-794.




