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Egészségház felújítás Kocséron
A Támogatási Szerződés száma:
PM_EUALAPELLATAS_2017/26
A pozitív támogatói döntést 2018. január 5-én
küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. április 4-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.
A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:
A projekt elsődleges és legfontosabb célja,
hogy a települési egészségügyi ellátás megfelelő színvonalú legyen, melynek eredményeképp korszerű szolgáltatást tudunk biztosítani a település lakosainak.
A projekt keretében többek között fűtéskorszerűsítés, az orvosi váró akadálymentesítése
és bővítése, a védőnői váró belső átalakítása,
a személyzeti mosdók bővítése, a tetőhéjazat
bontása és cseréje, homlokzati és belső nyílászárók cseréje, a külső falak hőszigetelése, valamint a födém hőszigetelése történik.

Kocséri Híradó

Kocsér Község Önkormányzata 2017.08.24-én sikeres pályázatot nyújtott be az
Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című, PM_EUALAPELLATAS _2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg,
támogatója a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
A 81,23 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kocsér, Szabadság út 34 szám alatti egészségház kerül felújításra.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:
A felújítást követően megszűnik az épület alul
és túlfűtöttsége. A szigetelésnek köszönhetően az épület energia ráfordítása töredékére
csökken. A fejlesztés, mind a szolgáltatás minőségében, mind az ellátást végző orvosok,
asszisztensek, védőnők munkakörülményeinek javulásában hoz pozitív változást, illetve
a beruházás hatására a páciensek méltó körülmények között várakozhatnak és juthatnak
egészségügyi ellátáshoz.
A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelezési munkálatokat a P-Solaris Kft fogja végezni.
A kivitelezési munkálatok megkezdésének
dátuma 2018.05.16.
A projekt fizikai befejezése a Támogatási szerződés hatályba lépését követő 18 hónapon belül esedékes.

Medve járt
a határban…..
A június elején egész Magyarországon végigvándorló medve egy
éjszakát eltöltött a kocséri határban is. Szerencsére atrocitás nem
történt, a mackó továbbsétált,
csak a lába nyomát hagyta hátra.

Pályázati felhívás a 2018/2019. tanévre
A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását
Segítő Alapítvány pályázatot ír ki támogatás elnyerésére a

2018/2019. tanévre.
A pályázat célja: kimagasló tanulmányi
eredményt elérő, és aktív közösségi munkát végző szakmunkás-, szakközépiskolai-,
gimnáziumi* tanulók, valamint főiskolai és
egyetemi hallgatók anyagi támogatása.
A pályázat feltételei:
1. Pályázók köre: Kocséri bejelentett lakóhelyű, önálló keresettel nem rendelkező** közép- és felsőfokú tanulmányokat
folytató diákok.
2. Kiemelkedő tanulmányi eredmény:
-
szakmunkástanulóknál legalább 4,5 tanulmányi átlag
- szakközépiskolásoknál és gimnáziumi tanulóknál legalább 4,5 tanulmányi átlag
(első évfolyamosok esetében: a 8. osztályban elért kitűnő tanulmányi eredmény)
- iskolarendszerű, első diplomát adó, nappali tagozatos képzésben résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatóknál legalább
jórendű tanulmányi eredmény /3,5-nél

jobb átlag/ (első évfolyamosok esetében
legalább 4,5 érettségi átlag)
3. Aktív közösségi részvétel Kocsér község
életében:
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a
pályázó közösségi munkát végezzen a község, vagy annak bármely szervezete érdekében. Erre figyelemmel a pályázó részletesen mutassa be Kocsér kulturális és
társadalmi életében végzett tevékenységét,
illetve ilyen irányú vállalását.
4. Kiemelkedő tanulmányi és egyéb sikerek:
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a
tanuló, aki valamely tantárgyból kimagasló tanulmányi eredményt ért el (tanulmányi verseny, OKTV, stb.) valamint aki bármely sport-, illetve művészeti ágban ér el
sikereket.
5. Szociális szempontok:
Azonos tanulmányi eredmény esetén a
gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve az
alacsonyabb jövedelmű család gyermeke
részesül előnyben.
A pályázathoz szükséges adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban Venyinginé Tajti Erikánál.

A pályázat kötelező részei:
- pontosan, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
- a 2017/2018. tanév év végi eredményét
igazoló okirat másolata
- a szülők jövedelem igazolása, vagy nyilatkozata a család jövedelméről
- (ha van) versenyeken elért eredmények
igazolása, oklevelek másolata
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 17.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal címére kell eljuttatni (2755 Kocsér, Szent István tér 1.), vagy személyesen Venyinginé
Tajti Erika részére kérjük átadni.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma
2018. szeptember 25-ig bírálja el, az eredményről 2018. szeptember 30-ig tájékoztatja a pályázókat.
* gimnáziumi tanulónak minősül a 4 és 6 osztályos
gimnázium tanulója egyaránt.
** a pályázat elbírálásánál önálló keresetnek minősül a tanuló rendszeres, vagy nem rendszeres diákmunka keretében, egy adóévben szerzett 150.000,Ft-ot meghaladó bruttó jövedelme. Kétség esetén
az Alapítvány jogosult a tanuló 2017. évi adóbevallásba betekinteni. Nem minősül önálló jövedelemnek a más szervezettől kapott ösztöndíj.
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Népköri hírek
Sok-sok program jellemezte az utóbbi hónapokban a Népkör életét, rengeteg
meghívásnak teszünk eleget.
A szervezetünk fő célkitűzése a hagyományok ápolása ezen belül is jász identidás megőrzése, ápolása, megismertetése.
Ennek jegyében egyre több jászsági településsel működünk együtt, közös programokon veszünk részt. Így volt ez május 13án is amikor a Népkör delegációja Portelek
község meghívásának tett eleget.
A templom búcsújának ünnepét tartották, mely rendezvény jótékonysági céllal
is párosult. A falu határában 1895-ben felállított kereszt felújítására gyűjtöttek. Közel 500 vendég érkezett ezen a hétvégén
Portelekre. A jász települések felvonulásával kezdődött az esemény, majd szentmisén vettünk részt, amelyet a községek kul-

turális programjainak bemutatása követte.
Ezen vett részt a Népkör népdal köre is. 18
település között szervezetünk is támogatta

adományával a 123 éves kereszt és emlékhely felújítást, melyet június 10-én ünnepélyes keretek között fel is avattak.
Május harmadik szombatján került megrendezésre Kocséron az I. Kézműves vásár
és Betyártalálkozó.

Szívesen veszünk részt hagyomány teremtő rendezvényeken, támogatjuk azokat. Így volt ezen a napon is. Egy egészen
különleges világba léphettünk be a rendezvény által a betyárok életébe tekinthettünk
be, ismerhettük meg jobban őket. Köszönjük Tukacsné Ágika meghívását.
A helyi értékek megmentése, ápolása jegyében június 23-án egy rendhagyó előzetes könyv bemutatót tartottunk. Gulyás
Katalin Gyérezüst csillagok című verses
kötetének bemutatóját. A kezdeményezés
elindításáról, a kötetben szereplő versekről Gyóni Ilona nyugalmazott tanár tartott
előadást, Csőke Alexandra pedig a versekből tartott felolvasást. Köszönjük, a család
részvételét, támogatását. Rendezvényünket
megtisztelte Berente Teréz is, aki a kötet
egyik szerkesztője is volt. Öröm volt a Népkör tagjainak, hogy nagy érdeklődés kísérte a kezdeményezést, hiszen több mint 60
ember vett részt rajta.
Köszönjük Gyóni Ilona és Csőke Alexandra színvonalas bemutatóját! Reméljük
hamarosan a kezünkbe is foghatjuk a verses kötetet.
Bodnár Andrásné elnök

SULI HÍREK

4

Kocséri Híradó

A 7. osztály kirándulása Erdélyben

Határtalan élményekkel
Az előző évi erdei iskola is óriási élmény volt az osztály számára, így ezt a kirándulást is nagy lelkesedéssel várta.
Az indulást megelőzően május elején egy ismerkedéssel egybekötött közös programot szerveztünk az anyaiskola három osztályával. Ebben egyrészt szerepelt az Arany János kiállítás megtekintés.
Másodszor a Cifra kertben sporttal, drámás-, csoportfoglalkozásokkal próbáltuk előkészíteni az erdélyi utat.
Ez annyira jól sikerült, hogy május 28-án hétfőn reggel az indulásnál már jó barátként üdvözölték egymást a gyerekek. Ez a hangulat meg is marat az érkezésig. Ebben közre játszott az is, hogy a
ceglédi tanár társak is nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Ilyen hangulatban aztán természetesen mindent nagy örömmel hódítottunk meg.
Megcsodáltuk a kolozsvári Nagytemplomot. Körbe sétáltuk
a Medve-
tavat, megdöbbentünk a Parajdi sóbánya magasságán-
mélységén. Meghajtottuk fejünk a
Csíksomlyói templom Szűz Mária
szobránál. Leküzdöttük a meredek
hegyoldalt, mely a Búcsú színhelyére vezetett. Szemünk előtt megjelent
a 4-5 százezres tömeg, mely egy héttel előttünk elfoglalta környező lejtőket. Átérezve ennek szellemiségét,
mi is elmondtunk egy imát.
A szállásunkról két napon jártuk be a környező nevezetességeket.
Kézdivásárhelyen megkoszorúztuk
Gábor Áron szobrát, megnéztük a
céhes múzeumot. Újabb emelkedőn átküzdve magunkat mélyeket
szippantottunk a torjai büdösbarlangban. Nyergestetőn meghallgattuk Ország Tomi tolmácsolásában Kányádi Sándor versét. Mélyen megrendített bennünket a sok kopjafa, mellyel az ott hősihalált halt székelyekre emlékezik a mai napig minden magyar.

Sepsiszentgyörgyön a székelyek múzeumában Kiss Rolcsi és Deák Dani az egyetlen eredeti Gábor Áron ágyúnál bemutatta annak
használatát. Átszellemülve figyeltünk rájuk. A város szélén meg-

néztük a református Vártemplomot. Először 1-2 zsoltárt énekeltünk a reformátusokkal, majd Sági Anikó néni segítségével közös
dalokat találva már a katolikusokkal együtt folytattuk.
Másnap Dévára vezetett utunk. Megnéztük a várat, majd Böjte
Csaba kolostorába és a gyermekmentő alapítvány munkájába tekinthettünk be. Egy ottani 18 éves lány mutatta be az ő életüket,
lehetőségeiket, hogy mit jelent számukra, hogy ennek a szervezetnek a tagjai lehetnek. Az éjszakát ott töltöttük. Fiaink egy kellemes
foci meccsel fejezhették be ezt a napot.
A hazafelé vezető úton megnéztük Vajdahunyad várát.
A Máriaradnán újjáépített katolikus templomban éppen misét
tartottak. Sajnálatunkra nem magyarul. A vezetőnk elmondta, ha
tudják előre, hogy mi megyünk, a lengyel atya magyarul misézett
volna. Kár, hogy nem.
Ennyi élménnyel kellőképpen elfáradva június 2-án szombaton
kora délutáni órában érkeztünk haza.

Úgy érzem, gyermekeink többször megdöbbenve érezhették át,
hogy több száz kilóméterre otthonról hogyan él tovább a magyar
nyelv, hogy mennyi ember érzi magát ott magyarnak. Remélem, ez
által az ő magyarságukat is tudtuk erősíteni!
Molnár Zsuzsanna osztályfőnök
A kirándulás a Határtalanul Program pályázati támogatásával, a ceglédi anyaiskolával együttműködve valósult meg.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a következő tanévre vonatkozó iskolai pályázat is kedvező elbírálásban részesült, így a 6. osztályosok is készülhetnek rá, hogy2019 májusában Erdélyben tölthetnek egy hetet.

Kegyes pancsolás

Pancsolással, strandolással, csúszdázással kezdődött a vakáció
azoknak a diákoknak, akik a leglelkesebben jártak szentmisére, istentiszteletre a 2. félévben. Az osztályok közti Kegyes versenyt a 7.
osztály nyerte meg, hozzájuk csatlakozott minden osztályból 3-4
diák, így június 20-án szerdán egy busznyi kocséri diák rohamozta meg a ceglédi termálfürdő csúszdaparkját Molnár Zsuzsanna és
Mészáros Ervin pedagógusok vezetésével.

Kocséri Híradó
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Táncosok – határon innen és túl

Az idén is nagy izgalommal várták hatodikosaink az erdei iskolát, amit
megelőzött a tervezés és jó néhány kérdőjel: Milyen lesz a program? Milyen lesz a szállás? Kivel kerülök egy szobába? Kegyes lesz-e az időjárás?
Május 28-án kelt útra az osztály, amelyhez az önkormányzat a kisbuszt és
Feri bácsit is biztosította, segített még Bagi Szandi és Jan Angelina családja.
A hét folyamán az iskolai alapítvány támogatásával négy igazán színvonalas programon vettünk részt.
Eseménydús és sikeres heteket tudhatnak maguk mögött az iskola néptáncosai. Május 18-án pénteken a szerbiai Bácsfeketehegyen mutatták
be táncaikat a Csicsergők az iskolanapon, május 19-én szombaton pedig
mindkét csoport fellépett az I. Betyártalálkozón a Kutyakaparó csárdánál – nagy sikerrel. A csoportok vezetője: Döme-Kis Orsolya. A vajdasági testvériskola ünnepén fellépett az iskola dalos triója is (Gévai Levente,
Czakó Kitti, Biró Norbert) Juhász Anikó pedagógus irányításával.

Tüzér a vízben!

A kocséri diáktüzérek a Fonyódi Császár-Huszár Hagyományőrző Gyerekcsapat meghívására június 3-án vasárnap először vettek részt a Bandérium napján, ezen a jeles és hangulatos eseményen.

Hétfőn az erdő vadjairól tartott bemutatót kedves ismerősünk, István
bácsi természetvédelmi szakember. Most sem csalódtunk, élvezetes előadásával sikerült a közönségében az érdeklődést felszítani. Magával hozta a trófeákat, agyarakat, gereznákat és az erdő titkait. Első napunkra a
koronát az esti túra tette fel, ami itt és most egyáltalán nem az ijesztgetésről szólt, hanem a figyelemről, amivel kinyílsz az erdő neszeire és megérted azokat, attól kezdve, nem a félelmeiddel vagy elfoglalva. Biztos, hogy
ennek a ráhangolódásnak köszönhetjük, hogy szemfüles fiaink észrevették az avarban osonó borzkölyköket. Jó érzéssel zsebeltük be az elismerést
miszerint húsz év alatt a második éjszakai túrázó csoport vagyunk, akiknek ez sikerült, mivel roppant félénk állatról van szó.
Kedden a hömpölygő Dunába gázoltunk Kismarosnál, persze csak térdig, kacsázó versenyt rendeztünk, majd megmásztuk a parti fűzeket. Kellemes gyalogtúra után érkeztünk haza. Délután sokak kedvence az íjászat következett, ahol angol, mongol íjjal, számszeríjjal lőhettünk – elég ügyesen.
Szerdán a tábor területén
található medencében fürödtünk mindenki nagy örömére. Délután hosszú erdei túrára indultunk ismét István
bácsival, aki mesélt a Börzsöny vulkáni hegyeiről, sőt
kiderült, hogy a Csattogó-
völgy is egy vulkán krátere.
Csütörtökön az egész napot
Király-réten töltöttük, ahová
már az utazás is igazi kaland a
kisvasúttal, hát még a hajtányolás a kis erdei vasúti pályán! A Bajdázói-tónál
szinte elénk úsztak a teknősök, a halakkal együtt, nem győztük etetni őket.
Sikeresen kutattunk itt is, a fürgék pettyes gőtét, rejtő színű, formájú tegzes
lárvát fogtak, na meg pettyes gőtét. De akkor tetőzött hangulat, amikor a fiúk rátaláltak a patak kincseire, a kövi rákokra, nem győztük a fotókat készíteni. A nap végére sok-sok kilométer volt a lábunkban, mégis egy másik csapattal még focimeccseztünk, és persze mi győztünk.
Péntekre maradt a táborban lévő kalandpark, amit örömmel, néhányan
reszketve, de elszántan próbáltak ki.
Az egész héten finom ételeket készítettek számunkra a tábori konyhán,
szobáink kényelmesek voltak, amit rendben is tartottunk. Köszönjük a polgármester úr és az önkormányzat, az iskolai alapítvány segítségét, melyek
ezekhez a feledhetetlen élményekhez juttatták a hatodikos táborozókat.
Szécsi Gabriella táborvezető

A Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület szervezésében katonai hagyományőrzők és érdeklődők serege szállta meg a gyönyörű fekvésű
múzeumot és a Kossuth parkot. A program leglátványosabb momentuma,
a hagyományőrzők által bemutatott csatajelenet volt, végül babgulyással,
kötetlen beszélgetéssel, egy kis kardforgatással fejeződött be a nap, de a
kocséri tüzérek azért szerét ejtették annak is, hogy megmártózzanak a Balatonban.
Köszönjük a községi önkormányzat támogatását, Tóth Ferenc gépkocsivezető közreműködését.

Te Deum – „Rendületlenül a hitben!”
2018. június 1-jén pénteken délelőtt 10 órától közel 800 gyermek
részvételével Hálaadó ünnepség és szentmise zajlott Vácott a székesegyházban, illetve előtte a téren. A Váci Egyházmegye által fenntartott
óvodák és iskolák diákjai és nevelői köszöntötték Beer Miklós püspök
atyát 75. születésnapja alkalmából.

Hernádi László atya vezetésével, Tajtiné Kasza Anikó hitoktató, Juhász Anikó énekkarvezető és Gévai Imre tagintézmény-vezető kíséretében kocséri gyerekek is részt vettek az ünnepségen. Részt vettek, és a
köszöntő táncban ügyesen szerepet is vállaltak.
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„Miért élnénk, ha nem egy álomért”

A vendégsereg félszemmel mindvégig az eget kémlelte, de szerencsére csak a bárányfelhők bodorodtak, és csak könnycseppek hulltak, esőcseppek nem. A 7. osztályosok nevében Biró
Norbert köszönt el a ballagóktól, a búcsúbeszédet Bagi Leila
mondta el, verssel Bretus Rozália, dallal B.
Deák Orsolya, Czakó
Kitti és Gévai Levente köszönt el. Egy-egy
szál virággal szüleiknek és osztályfőnöküknek, dr. Lakatosné
Rozsnyói Anikónak,
egy-egy csokorral tanáraiknak, köszönték
meg a gondoskodást
a 8. osztályosok, majd
a léggömbök elengedése, a rokonok, barátok köszöntése és Laci
atya áldása után vette
kezdetét a csengőszóval kísért ballagás.
A ballagás során elismerésben részesült:
A Szülői Munkaközösségben végzett aktív tevékenységért B. Deákné Szakáll Anita, Tóthné Héda Mária és Mészárosné Nagy Éva
szülők. Gyermekekért Emlékplakettet vett át Tóth Ferenc és Tóthné
Héda Mária tanyagondnok.
A Magyar Labdarúgó Szövetség különdíját valamint Jó tanuló jó
sportoló díjat vett át Tóth Marcell.
Kiszolgált diáktüzérként kapták meg leszerelő levelüket: Farkas
Zsolt, Nagy Károly és Tóth Marcell.
Kitűnő tanulmányi eredményért jutalomkönyvben részesült: Czakó
Kitti és Fehér Levente.
Nyolc éven át elért kitűnő bizonyítványáért Gábor Áron Emlékplakettet vehetett át: Bagi Leila, Béres-Deák Orsolya, Gál Gergő és
Gévai Levente.
A Venyingi Zoltán képviselő által alapított Talentum-díj díjazottja
lett: Gévai Levente.

Csendre int az élet
minket / Egy álom
lassan elgurult
Mégis nem hiszem,
hogy végleg / Nem
látlak már Téged
Minket összeköt a
múlt…
Valamit úgy mondanék / Súgnék halkan
/ Nem vagy idegen /
Szól a dal, bennem
élsz / Látod rajtam, hogy ez jó nekem,
Mint a hold / Ki éjjel reményt csal a csillagokra / Bízom benned
(Bartók Eszter: Búcsúdal)

Suksükölős tízparancsolat (nem csak ballagóknak)

1. Ne halasztgassuk a teendőinket, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
2. Nevessük ki magunkat, ha ügyetlenkedünk, de ne vessük meg azt, aki hibázik…
3. Hallgassuk meg mindig a másik felet is, ne ragaszkodjunk görcsösen a
magunk igazához.
4. Segítsük meg a bajba jutottakat, viszonzást nem várva, önzetlenül.
5. Ne mentsük fel magunkat, ha hibázunk, inkább javítsuk ki.
6. Eresszük el a csalódásainkat, ne ragaszkodjunk a keserűségeinkhez.
7. Válasszuk az igaz utat, még ha meredekebb, göröngyösebb is!
8. Hasznosítsuk a tudásunkat, mert nem az iskolának tanulunk!
9. Valósítsuk meg terveinket, váltsuk valóra álmainkat!
10. Bocsássuk meg, ha ellenünk vétenek!
És főparancsként: Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs.
(Seres Rezső).

(fotó: Pintér Márta)

Június 16-án szombaton 21 ballagó diák vett búcsút a kocséri
általános iskolától.
Bagi Leila, Béres-Deák Orsolya, Bognár Balázs Bretus Rozália,
Czakó Kitti, Farkas Zsolt, Fehér Levente, Fekete Lajos, Gál Gergő, Gévai Levente, Godó Attila, Halasi Beatrix, Lengyel Dzsenifer,
Mészáros Fanni,Nagy Károly, Márton Csaba, Stób Krisztián, Szigeti Szilárd, Tóth Marcell, Tóth Patrik, Urbán Roland, osztályfőnök dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó.

„Álljunk bele ha kell, / Bármi jöjjön is el /Legyen szabad a Grund.
Véssük ide ma fel, / Hogy megmarad ez a hely, /Vagy egyszer belehalunk.
Mért félnénk, mért élnénk, ha nem egy álomért.
Mért félnénk, mért élnénk, ha nem egy álomért.”
(Dés L. – Geszti P.: Mi vagyunk a Grund)

SULI HÍREK

Kocséri Híradó

Kiválóságok
Idén is folytatódott a nemes hagyomány, miszerint a tanév legjobbjait fogadja az önkormányzat dísztermében, ünnepélyes keretek között Bodnár
András polgármester úr. Minden kiváló tanulónk izgatottan várja, ki mehet erre a kitüntető látogatásra. Idén június 6-án délelőtt sétált át a kis delegáció, név szerint:
1. osztály: Burai Levente, Magyar Fruzsina,
2. osztály: Nagy Nóra, Utasi Atina,
3. osztály: Király Anna, Székely Roxána,
4. osztály: Király Nóra, Zerbes Oliver,
5. osztály: Gévai Anna, Venyingi Luca,
6. osztály: Kenyeres András, Mészáros Martin,
7. osztály: Biró Norbert, Ország Tamás,
8. osztály: Czakó Kitti, Fehér Levente,
valamint Szécsi Gabriella pedagógus.
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Tanévzáró
Június 21-én csütörtökön volt a bizonyítványosztás az általános iskolában.
A templomban tartott ünnepélyen nemcsak a tanévtől köszöntek el a diákok, hanem Szentgróti Antalné Zsuzsa néni matematikatanártól is, aki
a nagykőrösi gimnáziumban folytatja pályafutását. Gévai Imre tagintézmény-vezető pedig Gábor Áron Emlékplakettet adott át Rajta László igazgató úrnak, aki hét év után leköszönt az intézményvezetői posztról, és aki
mindig támogató érdeklődéssel viseltetett a kocséri tagiskola iránt.

Az alsó tagozatos levelezős tanulmányi verseny díjazottjai

Szívélyes fogadtatásban részesültek a tanulók, a polgármester úr gratulált
az eredményeikhez, jutalmat kaptak, erre koccintottak is finom kölyökpezsgővel, majd beszélgettek nyári terveikről.
Köszönjük ezt a szép, motiváló gesztust, kívánjuk, hogy legyen jövőre is
folytatása.

Azt a hét meg a nyolcát!

A megyei döntőkön elért eredményeik
alapján Ország Tamás (7.o.) történelemből és Gévai Levente (8.o.) nyelvtanból jutott be a Bendegúz tanulmányi verseny országos döntőjébe,
melyet Szegeden rendeztek meg máj
.26-án szombaton.
És ha már ott voltak, hát helyt is álltak
becsülettel: Ország Tamás 7., Gévai
Levente 8. helyezést ért el!
Közel 750 diák mérte össze tudását az ország minden tájáról. Évfolyamonként, tantárgyanként 20-22 induló
volt, csupa-csupa kiváló diák, így igen dicséretes, hogy mindkét kocséri tanuló bejutott a legjobb tíz közé, így jutalomkönyvben részesültek és felléphettek a Városi Sportcsarnok pódiumára.

Újabb rajzos siker!

TUDATOSAN
AZ INTERNETEN!

Az Országos Fogyasztóvédelmi Sulirajzpályázaton Venyingi Luca 5. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el. Szijné Fajka Ági néni vezetésével Luca a
Tudatosság az interneten kategóriába
küldte be a rajzát, mellyel díjat nyert.
Az ünnepélyes díjkiosztóra Budapesten került sor május 14-én hétfőn.

Kitűnő bizonyítványt értek el:
1.o.: Á
 dám Zsanett, Bereznai Kristóf, Burai Levente, Csicsák Domán,
Csigi Máté, Iványi Levente, Magyar Fruzsina, Ország Katalin, Tajti
Benedek, Vincze Irén;
2.o.: D
 emeter Lőrinc, Mészáros Dóra, Mészáros Márton, Nagy Martin,
Nagy Nóra, Utasi Atina;
3.o.: Á
 dám Viktória, Király Anna, Székely Roxána, Tajti Ramóna;
4.o.: B
 alajti Vanda, Dobos Lili, Ország Kitti, Király Nóra, Radics Martin,
Vágó József, Zerbes Oliver;
5.o.: G
 évai Anna Liza, Karikó Dóra, Nagyszombati Petra, Venyingi Luca;
6.o.: K
 enyeres András, Mészáros Martin, Radics László;
7.o.: B
 iró Norbert, Kovács Máté, Ország Tamás;
8.o.: B
 agi Leila, Béres-Deák Orsolya, Czakó Kitti, Fehér Levente, Gál
Gergő, Gévai Levente.

Az elsős és a felsős kitűnők
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Tündérkerti hírek
A Tündérkert Óvoda „lakóinak” a május
sok-sok programot tartogatott.
A tavasz legszebb ünnepén, május 3-án
versekkel, dalokkal, szívünk minden szeretetével köszöntöttük az Édesanyákat.
A hónap legvidámabb napja május 18a volt, hiszen mi ezen a napon ünnepeltük ovisainkat Gyermeknap alkalmából.
Hriagyel Csabának és feleségének köszönhetően, hagyományainktól eltérően tudtuk
különlegessé tenni ezt a napot a gyerekek
számára, ugyanis az ő tanyájukon, az Útmenti laknál tölthettünk el egy vidám délelőttöt.

Ballagó óvodásaink: Achim Erika Zsanett, Badari Attila, Balogh Balázs, Balogh Martin, Barta
Odett, Czottner László, Erdős Viktória, Gödény Dóra, Hegymegi Dóra Anita, Karikó Nóra,
Kovács Tamás István, Laczi Enikő, Papp Kevin, Szentirmai Gréta, Torma Anita Mónika, Torma
Ramóna, Tóth Liza Nóra és Vanyur Dóra.

Az ebédet a vállalkozó kedvű anyukák
készítették, akik meglepetésként palacsintát is sütöttek.
A reggeli elfogyasztása után indultunk
útnak, – a kicsik az Önkormányzat kisbuszával, a középsősök Szántó Pisti lovas kocsijával, a legnagyobbak pedig kerékpárral,
rendőri biztosítással.
Az ebéd elfogyasztása után fáradtan indultunk haza.

A tanyán sok program közül lehetett választani. Volt légvár, csillámtetoválás, horgászat, csúszdázás-mászókázás, hintázás,
sorversenyek és lovas kocsizás.
Köszönettel tartozunk azoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a nap sikeréhez. – Kocsér Község Önkormányzata, Csőke Sándor, Szelei László és kollégái,
Szántó István és az anyukák.
Május 24-én a nagycsoportosokkal Budapestre kirándultunk, hogy megismerjük fővárosunk kiemelt nevezetességeit.
A konyhás nénik finom úti csomagot készítettek számunkra. Hajóztunk a Dunán,
megnéztük a Szemlőhegyi barlang természeti szépségeit és az állatkert lakóit.
A hosszú nap után megfáradva ugyan,
de rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.

Június 1-jén, pénteken délután tartottuk hagyományos évzáró-ballagási ünnepségünket. Mindhárom csoport nagy izgalommal készült, hogy megmutathassa,
mit „tanult” az év folyamán, milyen ügyesek lettek. A vidám, táncos, zenés műsorok
nagy tetszést váltottak ki a nézők soraiban,
amit sok-sok tapssal jutalmaztak.

Az Önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően a nyár folyamán Óvodánkat
felújítják, ezért ideiglenesen átköltöztünk a
„kis iskola” épületébe.
A nyári szünetre miden kisgyermeknek és
szüleiknek jó pihenést, sok családi programot, tartalmas együtt töltött időt kívánunk!
Czeczonné Vágó Zsuzsánna
óvodavezető

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

Drogról szülőknek
30 évvel ezelőtt az ENSZ-közgyűlés 1987-ben
arról döntött, hogy június 26-át a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napjává nyilvánítják, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a kábítószer-fogyasztás veszélyeire, a
drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Magyarország 1997-ben csatlakozott a kezdeményezéshez.
Sajnos a szülő-gyermek kapcsolatban előfordulhatnak kellemetlennek tűnő, „tabu” témák, melyekről azonban érdemes és szükséges beszélgetnünk a felnövekvő generációval. A
Nagykőrösi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya szeretne ebben segítséget nyújtani a szülőknek. Hogyan érdemes elkezdeni, hozzáfogni
egy ilyen nehéz, szerteágazó témához és megragadni a gyermekünk figyelmét?
Először is a szülőnek mindig nyitottnak kell
lennie a szülő-gyermek „beszédkapcsolatra”.
Hallgassuk végig gyermekünk gondolatait, ami
valljuk be, nem mindig könnyű. Azonban legyünk nyitottak a gyermek kérdéseire. Segíthet
az is, ha őszintén beszélünk saját tapasztalatainkról, vagy megosztjuk gyermekünkkel, hogy
fiatal korunkban mi is szembe kerültünk dilemmákkal, nehéz döntési helyzetekkel. Ne kezdjünk el a gyermekkel rögtön vitatkozni, ha nem
értünk vele egyet bizonyos gondolatokban. Pró-

báljuk meg magunkat bele képzelni az ő helyzetébe. Ha egyenrangú partnerként kezeljük,
őszintébben feltárhatja belső kétségeit, vagy
bátrabban merhet kérdezni tőlünk. A szülő legyen következetes és határozott. A szülői határozottság nem agresszivitás, hanem a szülői elképzelések egyértelmű közlését jelenti. Fontos,
hogy sok közös programot szervezzünk a gyermekünknek, családunknak. A tervezgetés folyamatába vonjuk be a fiatalokat is. Tapasztalataink szerint a legtöbb esetben a baráti társaság
hatására kerülnek kapcsolatba a drogokkal,
ezért teremtsünk lehetőséget arra is, hogy közelebbről megismerjük a gyermekünk baráti társaságát, szokásait.
Ha mégis azzal szembesülünk, hogy gyermekünk bajban van, fontos néhány csapda elkerülése. Ne bántalmazzuk a gyermeket szóval vagy tettel. Ne ijesztgessük gyermekünket,
a „horror történetek” a drogfogyasztókra nincsenek hatással. Fontos körbejárni a kérdést,
hogy először, egy alkalommal, vagy visszatérően fogyasztott-e drogot a gyermekünk. Tegyük
tisztába gyermekünket azzal, hogy a drog fogyasztása törvénybe ütköző, összetűzést jelent a
rendőrséggel és az egészséges testi-szellemi fejlődésre komoly, káros hatást gyakorol. Nehéz
észrevenni a droghasználatra utaló jeleket, ha
az csak egyszeri vagy alkalomszerű volt. Érdemes megtudni a drogfogyasztás okát. Ez nem feltétlen a
szülők hibája vagy a tinédzserkori lázadásból adódik, sokszor csak
a kíváncsiság hajtja a fiatalokat. A
drogfogyasztás alapvető tünetei:
hirtelen hangulatváltás, szokatlan
ingerlékenység, vagy agresszió, étvágytalanság, érdeklődés elvesztése a barátok, vagy korában kedvelt
hobbik iránt, álmatlanság/túlzott
aluszékonyság, pénz vagy értékek megmagyarázhatatlan eltűnése otthonról, igazság takargatása,
ismeretlen porok, tabletták, növényi maradványok, megperzselt
alufóliák a lakásban, szemetesben.
Tárjuk fel a droghasználatot
megelőző okokat és törekedjünk
azok megszüntetésére, segítsük
gyermekünket egy kiegyensúlyozott, stabil családi hátérrel, így neki is könnyebb lesz a mindennapok nehézségeivel megküzdeni.
Segítség a bajban: megelőző-felvilágosító (elterelés) szolgáltatás
• Rév Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat (6000 Kecskemét, Fecske utca 20., 06-76/415-466, Ingyenesen hívható zöld szám vezetékes
telefonról: 06-80/204-226)
• Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Addiktológiai
Központ (5000 Szolnok, Tófenék
út 17., 06-56/378-460)
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Bike Safe program
Kocséron

Újabb kerékpárokat regisztráltak a rendőrök, ezúttal a kocséri Általános Iskolában.

A Nagykőrösi Rendőrkapitányság munkatársai 2018. június 8-án egy rendezvényen vettek részt a kocséri Általános Iskola felkérésére, amelynek során a Bike Safe
program keretében lehetőség nyílt kerékpárok regisztrációjára.

A szakemberek a biztonságos közlekedés
érdekében felhívták a biciklizők figyelmét
a kerékpárok kötelező tartozékainak fontosságára, továbbá a vagyonvédelem érdekében a megbízható kerékpárzárak, lakatok szakszerű alkalmazására is.
A programon Szelei László r. főtörzszászlós, körzeti megbízott és iskolarendőr
vezetésével 30 kétkerekű nyilvántartásba
vételét végezték el.
A bűnmegelőzés érdekében fogadják meg
alábbi tanácsainkat:
• Közterületen mindig zárja le a kerékpárt,
lehetőleg megfelelő minőségű kerékpárzárral, lakattal!
•
Mindig valamilyen biztosan rögzített
tárgyhoz – biciklitároló, lámpaoszlop,
pózna – rögzítse!
• Forgalmas, jól látható, lehetőség szerint
térfigyelő kamerákkal megfigyelt helyen
hagyja biciklijét – ne egy kevésbé forgalmas, félreeső utcában, ezzel megkönnyítve egy esetleg lopás elkövetését!

HIRDETÉS
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Szeretettel hívja Önöket a Country Tours Utazási Iroda
az alábbi útjaira, melyekből a
Kocséri Híradó Olvasóinak extra kedvezményeket kínál.
Tekintsék át.

1 nap Ausztria – Hallstatt – Dachstein Gleccser
Éjfél körül indulunk. Első állomásunk a
6000 éves falu Hallstatt lesz. Ez a kis település egy tündéri szépségű gleccsertó
partján fekszik, közel 3000 m magas hegyek ölelésében. Mivel a legszebb látványt a tó felől nyújtja Hallstatt, a panoráma kedvéért először mi is hajóra szállunk
(10 €), majd ezt követően gyalogszerrel
fedezzük fel a főbb látnivalókat: főtér,
Simonyi Frigyes emlékhelye, katolikus
templom, csontkápolna. Tovább állunk
autóbuszunkkal az 1.700 méteren fekvő
kabinos felvonóhoz, mely a 3000 méteren
levő Dachstein Gleccser-hez visz fel minket. Közvetlen a felvonó hegyállomásánál
található a Dachstein Skywalk, az „Alpok

balkonjaként” emlegetett kilátó mely lenyűgöző körpanorámát kínál a környező
hegyekre. Különlegessége az üveg alj,
ahonnan biztonságosan pillanthatunk a
lábunk alatt a szédítő mélybe. Látogatást
tehetünk a világhírű Jégpalotába, mely a
gleccser legbelsejét tárja fel az érdeklődők
számára. A palota termei után lehet eljutni
a Ausztria legmagasabb hídjára egy függőhídra, mely 100 méter hosszú. Búcsút
intünk Ausztriának és hazaindulunk.
Utazás: luxus kivitelű autóbusszal
Ellátás: Önellátás
Fakultatív vacsora: kb 12 €
Gleccser program 50 €, jelezni kell az
igényt jelentkezéskor.

Időpont: 2018. 08. 04. Bevezető ár: 15.000 Ft/fő + biztosítás

Dél-Lengyelország – Lemberg
Időpont: 2018.08.31–09.02. 3 nap / 2 éj Részvételi díj: 39.900 Ft/fő + biztosítás
Extra kedvezmény: 2.000 Ft Részletekről érdeklődjön irodánkban!

Osztrák vízesések
Korán indulunk rövid pihenővel Ausztriáig. Első
programunk a Hohe Wand Naturpark, mely a
bécsiek kedvelt családi kiránduló helye. Az 1135
méter magas sziklafennsíkra busszal jutunk fel.
A 18 méter magas fa kilátóról tiszta idő esetén
elláthatunk a Rax Alpokig és a Schneebergig.
Rossz idő esetén az alpesi múzeumban ismerkedhetünk meg a helyi flórával és faunával közelebbről. A kilátótól indul a kb. 3 km-es, látványos
és könnyed túra a Skywalk kilátóhoz, melyen sétálva olyan érzésünk támad, mintha mi magunk is a felhők között lebegnénk. A fennsíkon az utolsó megállóhelyünk az ún. „Sziklalépcső” lesz, ami a szikla peremére van
erősítve, és ahonnan ismét nagyszerű panoráma tárul elénk. Utunk innen Muggendorf
felé vezet, ahol a fenséges Myrafälle vízesés mentén folytathatjuk a túrát. A vízesés
több száz méter hosszan rohan lefelé a völgyben, hatalmas sziklák között, rengeteg
zúgót, vízesést alkotva. A víz fölött néhány centiméterrel haladhatunk kiépített fahídés lépcsőrendszeren. A vízesés aljában és tetején megpihenhetünk egy-egy hüttében,
ahol megkóstolhatják az osztrák konyha remekeit. Késő délután indulunk haza.
Utazás: luxus kivitelű autóbusszal Ellátás: önellátás Belépők: kb. 6 €

Időpont: 2018. 09. 08. Részvételi díj: 11.500 Ft/fő + biztosítás

Felvidéki
csodabarlangok
Molnár Attilával, az év idegenvezetőjével
Kora reggel a Bükk peremén utazva jutunk el a Gombaszögi-barlanghoz, amely a Szlovák-karsztvidék barlangjaival együtt a Világörökség része! Különlegessége
a vékony szalma cseppkövek, de megcsodálhatjuk a
függő cseppkövek, cseppkőoszlopok világát. A kultúrának is adózva, látogatást teszünk a csetneki evangélikus
templomban. A templom a XIV–XV. században épült.
Itt található Szlovákia legöregebb orgonája is, amely
1492-ben készült. Továbbutazunk Martonházára, az
OCHTINAI aragonitbarlanghoz. Világszerte három
ehhez hasonló természeti különlegesség látogatható.
Nem cseppköveket látunk a barlangban, hanem a falakat – a gravitáció törvényeit figyelmen kívül hagyva
– különleges alakzatok borítják: rózsák, spirálok, fűcsomók stb., mintha 3 dimenziós jégvirágok lennének! Innen Rozsnyóra utazunk, ahol kis városnézés tartunk.
Vacsorázunk, majd hazautazunk.
Utazás: luxus kivitelű autóbusszal Ellátás: önellátás
Fakultatív estebéd: kb. 10 €
Belépők: kb. 11 €, nyugdíjas 9 €, gyerek 6 €

Időpont: 2018. 08. 26. (vasárnap)
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő + biztosítás

Nyári nyaralásokkal, városlátogató- és további egynapos utak ajánlatával várjuk jelentkezésüket.
Telefon: 06/53/350-794

Mobil: 06/30/5758-000

2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.

web: www.countrytours.hu

E-mail: info@countrytours.hu

Eng.sz.: U-000945

EZ+AZ

Kocséri Híradó
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

 arga Balázs kamarai tanácsadó és
V
Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, Szabadság tér 4. szám alatti Te-

JEGYZETTÖMB HELYETT
rületi Irodában érhető el. Tel.: 06-53550-375

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
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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.

HIRDETÉS
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APRÓHIRDETÉS
Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy másfél éves bak
kecske eladó. Tel.: 53/715-182.
Telek eladó az Ady Endre utcában
(kb. 6500 m2). Érd.: Táncsics M. u. 3.
tel.: 06-53/359-290
Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör. Érd.: 06-53/359401
Kocsér központjában három szobás
ház melléképületekkel, nagy kerttel
eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es
telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4
ha földdel, ipari árammal, 3 fúrott
kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
240 literes új horganyzott fürdőkád
eladó. Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-20/3693687
4 db építésre is alkalmas telek eladó
a Kinizsi utca végén. Érd.: 0653/715-165
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos családi ház
nagy melléképülettel, vezetékes
vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 0653/359-401
Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u.
17. szám alatt. 3 szoba, konyha,
fürdőszoba, 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 közelében! 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
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy
dűlőben 450 négyszögöl zártkert,
lakható épülettel (szoba, konyha,
fürdőszoba, pince). Villany, fúrott kút
van. Kocséri csere is lehetséges.
Tel.: 20/5635-053

Kocséri Híradó

APRÓHIRDETÉS

Kocsér községben mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas területtel
házat keresek. Tel.: 06-20-4406643
Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám
alatti 3 szobás, központi fűtéses –
gázkazános és fatüzeléses kazános
családi ház, sok melléképülettel,
garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 450
négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecskeméti panellakás
csere is érdekel. Ugyanitt újszerű
gyerekágy eladó, irányára 12.000
Ft. Érd.: 06-20-515-7975
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 53-358110
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 06-20/629-5282

Kocsér Széchenyi u 80-82. szám
alatti iker építési telek PIACI ÁRON
ELADÓ. Villany-központi vízórával
ellátott, 2506 m² vállalkozásra is
alkalmas sarok telek. Érdeklődni
lehet: 06-309/784-522 telefonom
Sopronban közel a belvároshoz,
szép környezetben 60 m2-es téglaépítésű társasházban földszinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz,
fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik
1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár:
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/6457317 E-mail: imre.lorant@freemail.
hu
Jó állapotú összecsukható járóka
belerakható matraccal és baba
ágyneművel eladó. Érd.: 53/359691 az esti órákban.

Kocséron anyakecskék és ivartalanított fiú gidák Eladók. Tel.: 06 53
715-182 esti órákban.
Eladó 1000 m²-es építési telek a
rendőrség előtt a Jókai utcában.
Érd.: 06-20/629-5282
Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha
terület ebből 10 Ha erdő 12 Ha
szántó 1 Ha két-két tanya. Állattartásra, turizmusra, gazdálkodásra
kitűnő köves út mellett 37 millió Ft
irány ár Fizetési könnyítés lehetőséges. Dél Pest környéki kertes házat
beszámítok. Tel.: 06-53/715-182
Keresek megbízható 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
Kocséron a Hunyadi utcában 2 szobás összkomfortos családi ház eladó.
Az ingatlanban 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, éléskamra, kamra
található. A családi ház melegét gázkonvektor adja, a meleg vizet gázbojler biztosítja. A ház mellett közvetlenül
kb 40 m²-es melléképület van, amely
állattartásra, gazdálkodásra is alkalmas. 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 egy családi ház! Kocsér, Széchenyi u. 17. szám alatt. 3 és fél
szoba, fürdőszoba, spejz, előszoba,
pince, melléképületek. Vezetékes
víz, gáz van. Irányár: 4,5 millió forint.
Telefon: 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.
Edzőtermi padok és súlyzók eladók.
Érd.: 53/359-165
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