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Kocsér ez egy kicsi falu, de a tornya messzire ellátszik
Kis falunknak utcájában minden háznál muskátli virágzik.
Olyan jó is benne lakni, szeretetben, békességben élni.
Harangoknak hívására a templomba mindig be-be térni.
Lepergett az ifjúságunk, már csak csendes napjainkat éljük,
Örömkönnyek a szemünkben amikor az unokákat nézzük.
Lelassultak a lépteink óvatosan tipegetve járunk,
A rohanó ifjúságtól türelemre, megértésre vágyunk.
Mi is voltunk fiatalok, szebben sütött a nap is felettünk,
De azóta sok év eltelt és mi bizony jól megöregedtünk.
Megtagadva a korunkat emelt fővel mosolyogva járunk,
Hátralévő napjainkhoz Jóistentől egészséget várunk.
Ha az utunk majd véget ér, és a szívünk utoljára dobban,
Amikor majd életünk lángja örökre ellobban,
Legyen velünk a családunk, szeretettel fogják a kezünket.
Ha örökre eltávozunk őrizzék meg majd az emlékünket.
Ezt a verset egy kedves olvasónk hallotta,
tanulta már régen. Most lejegyezte nekünk, hogy
ne merüljön a feledés homályába. Köszönjük szépen!
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Hirdetmény
Magyarország köztársasági elnöke országos
népszavazást tűzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?”
A szavazás napja:
2016. október 2.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Névjegyzék
A választópolgárok a névjegyzésbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol
tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le
szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben
vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási
irodától.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu
weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő
választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt olvasókat, hogy a Kocsér Község Önkormányzata a 2016. évben is megpályázza a Belügyminisztérium által kiírt „Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz” kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló kiírását. Amelyben vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni az
5000 fő lakosságszám alatti településeken a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. Községünkben az igényelhető maximális 232
erdei m3 keménylombú fa vásárlásához kér támogatást. A kötelező
294.640 Ft önerő a település költségvetéséből kerül a támogatás kiegészítésére. A 2016. szeptember 30. napjáig beadandó pályázat
várható elbírálása, november hónapban lesz. A megítélt támogatási összegből beszerzésre kerülő szociális tüzelő támogatás odaítéléséről, a helyi önkormányzati rendelet alapján a testületi döntések alapján kerül sor.
A támogatásra előzetesen jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyintézőnél.
Bodnár András
polgármester
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Kedves választópolgár!
Nem olyan bonyolult ez. Akarja-e, hogy az ön beleszólása nélkül, az ön pénzén olyan idegen muszlimok éljenek
Kocséron, akik akár terroristák is lehetnek?
Ugye, hogy nem.
Sem fideszesnek, sem ellenzékinek nem kell ahhoz lenni,
hogy az ember válaszolni tudjon erre a kérdésre. Józan magyar paraszti ész kell hozzá. Annak meg szerencsére az ellenzék szavazói is birtokában vannak, még ha a pártjaik nem
is mindig.

Október másodikán erről szavazunk.
Ez a népszavazás ugyanis nem a kormányról szól. Ez a népszavazás nem Magyarország Európai Uniós tagságáról szól.
Ezekről már szavaztunk egyszer, és a többség teljesen világossá tette, hogy mit akar. Ugyanilyen egyértelmű szavazatra van szükség október másodikán is. Végre magyaros, kemény nemet mondhatunk Brüsszel önkényére, az Európai
Unió bukott vezetőinek gőgjére és tehetetlenségére. A gazdag Nyugaton évek óta lenéznek és kritizálnak bennünket
azért, mert nekünk fontos a hazánk és az Európai Unió, hiszen mindkettőnek mi védtük meg a határait, nem ők! Most
visszavághatunk nekik.
Mi nem akarunk olyan világot, amikor a saját falunk egy részébe nem merünk bemenni, mert ott nem érvényes a törvény. Nem akarunk pokolgépes támadásokat, megerőszakolt
nőket, átvágott torkú papokat, és nem akarunk idegeneket,
akik nem tisztelik a vallásunkat és a kultúránkat, de elveszik
a munkánkat és nem akarnak beilleszkedni a társadalmunkba.
Ha fontos önnek a családja biztonsága, akkor menjen
el október másodikán a népszavazásra, és ikszelje be a
„nem” választ. Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!
Szavazzunk nemmel!

Földi László
országgyűlési képviselő

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Csató Dénest

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban velünk osztoztak.
A gyászoló család

Kocséri Híradó
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Aratófesztivál 2016.
A földből, annak terméséből élők számára mindig fontos esemény volt az aratás. Annak sikere, a termés bősége határozta meg
a következő év mindennapjait.

A rövid megnyitót követően, ahol Földi László országgyűlési képviselő, Balogh Attila, az agrár-vidékfejlesztési államtitkárság államtitkárának kabinetfőnöke, Borbás Ferenc jász főkapitány,
Obreczán Ferenc a MAGOSZ főtitkára és Bodnár András polgármester szólt röviden a nap jelentőségéről, Nagy István diakónus
megáldotta a búzatáblát és kezdődhetett az aratás.

Az aratás jeles nap volt – ennek emlékét felidézve rendezte
meg az idei évben első alkalommal a kocséri önkormányzat és a
Kocséri ÁMK az első kocséri aratófesztivált.

A Kocséri Népkör támogatásával
– hiszen a Népkör tagjai szívesen
segítettek a hagyományos aratás
felelevenítésében – egy igazán hangulatos aratónapot sikerült megrendezni.
A Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület zenekarának vezetésével
vonultunk ki a sportpályára.

Öt aratópár (kaszás és marokszedő) kezdte meg a munkát, amelyet a búzatábla szélén Tajti Béla értő tolmácsolásában lehetett figyelemmel követni.
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A Magyar Televízió is forgatott az
aratófesztiválon

A levágott búzából összekötött kévéket
lovaskocsira rakták és elszállították a régi
korok hangulatát idéző cséplőgéphez.

A kocsériakon kívül sok vendég érkezett a környező településekről, de vendégül láthattuk anyaközségünk, Jászapáti és
Jászkisér küldöttségét, de az idei évben is
ellátogattak hozzánk testvértelepüléseink
delegációi. Örömmel üdvözölhettük régi és
új barátainkat a vajdasági Bácsfeketehegyről, a felvidéki Udvardról és az erdélyi Zágonból.
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tetlen baráti beszélgetésekre, de lehetőség
nyílt az érdeklődők számára nosztalgiabuszozásra is.
A délutáni műsort ugyan megzavarta
egy rövid, heves zápor, de ettől eltekintve
egy jó hangulatú, felejthetetlen délutánt-
estét tölthetett ott minden érdeklődő.

Több érdekes, régi de működőképes állapotban lévő szerkezetet nézhettek meg
akár működés közben is az addigra már
szép számmal összegyűlt érdeklődők.

Az aratás-cséplés lezárulása és az Útmenti Lak lovasainak hangulatos bemutatója után mindenkit ebéddel várt az önkormányzat.
Az ebédszünetben zajlott le a főzőverseny zsűrizése, ekkor volt alkalom a kö-

A Nyársapáti Nyugdíjas Tánccsoport fergeteges hangulatú műsorát és egy rövid
esőszünetet követően a zágoni Tüzes Tánccsoport A kolontos legény című összeállítását láthattuk.
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Este hatra láthatóan egyre többen gyűltek össze a nézőtéren.

Az udvardi nyugdíjasklub dalcsokrot
adott elő.

ra hangolódott. A jó hangulatot megalapozta Sláger Tibó műsora, aki sok-sok is-

A Kocséri Népkör ezúttal nem népdalokkal szórakoztatta a megjelenteket, hanem egy mókás jelenettel készültek erre az
alkalomra.

Az udvardi férfi dalárda a katonahagyományokat őrizve adott elő két dalcsokrot
nagy sikerrel.
Először
(de
őszintén reméljük, hogy nem
utoljára) láttuk
Kocséron
fellépni Török Noémi aranypáva
nagydíjas népdalénekest Bácsfe ke te h e g y ről.
Éneklése hallatán
sokan lúdbőröztünk a gyönyörűségtől.

Sokan a januárban már Kocséron is bemutatkozott Pesti Zenés Színpad műsorát,
akik a korábbi fellépéshez hasonlóan most
is fantasztikus hangulatot teremtettek zenés-táncos operett összeállításukkal.

A rendkívül magas színvonalú, a közönséget is bevonó műsorukkal igazán kivételes élményt nyújtottak! Reméljük, hogy láthatjuk őket még Kocséron.
A vacsorát követőn mindenki az esti bál-

mert sláger mellett új
dalokat is előadott a
közönség nagy örömére.
Aki még bírta a
mulatást, azt Csőke Miklós vára retró
diszkóval egészen késő éjszakáig.
Köszönjük mindazok segítségét, akik
munkájukkal, együttműködésükkel, felajánlásukkal segítették a
rendezvény sikeres lebonyolítását:
Tajti László, Sáfár László, Ézsiás János,
Bugyi Dénes, Czeczon Istvánné, Harnos
Andrásné, Palya Lászlóné, Laczi Dénesné,
Kása László, Szántó István, Ádám István,
Szrapkó István, Tajti Béla, Petőfi Szövetkezet – Dr. Nyitrai Gabriella, Galgóczi Gábor,
Birkás István, Tóth Ferenc, Bíróné Forgás Bernadett, Balajti Béla, Király Dénes,
Zöldi Jánosné, Gór-Nagy Ferenc, Mészáros Attila, Kenyeres Bálint, Urbán Pál, Vágó Tibor, Csőke Miklós, Kávai Zoltán, Bretus János, Kollerné Csőke Szilvia, Hriagyel
Csaba, Revuczky Béla, Barabás Ferenc, Dér
Gabriella - Marion, Jan és Richard; Rusvai
László, Rapi Zoltán, a kocséri önkormányzat dolgozói és közfoglalkoztatott munkatársai, a Kocséri ÁMK dolgozói, - a konyha dolgozói
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BÚCSÚ 2016
Szent István ünnepén, augusztus 20-án szép számban vettek
részt a kocséri hívek a katolikus templomban tartott ünnepi szentmisén.

A misét követő
körmenet után rövid
megemlékezést tartottunk a Szent István szobornál, államalapító
szent
királyunkra emlékezve.

Délután került sor a hagyományos községi
elismerések átadására.

Mindig nagy öröm, ha együtt láthatjuk azokat az embereket,
akikre büszkék lehetünk, akik dicsőséget, hírnevet szereztek községünknek.
Először a legfiatalabbakat köszöntöttük, akik 2015. augusztus
20-a után születtek. Igazán szép „csokor” gyűlt össze, Sok kisbabát
és szüleiket üdvözölhette Tóth Zsuzsanna védőnő és Bodnár András polgármester.
Pilter Pamela (Pilter Szabolcs és Berki Katalin), Svircevic Nikola Stevan (dr. Svircevic Nikola és dr. Bodnár Ágota), Szélesi Anna Franciska (Szélesi János és Potyó Mónika), Szélesi Hanna Éva
(Szélesi János és Potyó Mónika), Urbán Hajnalka (Urbán Róbert
és Pekár Hajnalka), Szabó Noémi (Szabó József és Pető Tünde),
Farkas Imre (Farkas Imre és Horkai Erika), Horkai Dávid (Horkai István és Fajka Ágnes), Habon Lili (Habon Csaba és Tóth
Andrea), Utasi Szonja (Utasi Viktor és dr. Győri Andrea), Patonai
Blanka (Patonai Ferenc és Kordik Nikolett), Csukás Anna (Csukás István és Csányi Krisztina), Kelemen Márk (Kelemen István
és Mihály Renáta), Cserkó-Szabó Natasa (Cserkó-Szabó Csaba és
Balogh Klaudia), Tordai Sándor (Tordai Sándor és Mező Melinda),
Bretus Nina Zsófia (Bretus Norbert és Bretus Vivien), Kiss Blanka
(Adnam Etemi és Kiss Éva)
Az ünnepségen adminisztrációs okokból kimaradt Vendler Dominik(Vendler Tibor és Hojsza Judit) szintén kocséri állandó lakcímmel rendelkező gyermeke. A hibáért a családtól elnézést kérünk!
Hagyományosan köszöntjük az első diplomájukat megszerző kocséri fiatalokat is. Bár a felhívás csak részben volt eredményes, hiszen csak ketten jelentkeztek a polgármesteri hivatalban,
az idei évben négy első diplomást
köszönthetett Gévai Imre tagiskola-vezető.
Bodnár Adrienn, Károly Róbert
Főiskola, Gyöngyös, közgazdász,
turizmus-vendéglátás szak
Demeter Kitti, Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Kar, pénzügy és számvitel
alapképzés
Galgóczi Gábor, Budapesti Gazdasági Egyetem, kereskedelem és
marketing szak
Utasi Réka, Budapesti Gazdasági Egyetem, közgazdász, turizmus-vendéglátás szak, idegenforgalom
és szálloda szakirány
Az idei év különleges öröme
volt, hogy gratulálhattunk Szaszkó-
Bogár Viktornak doktorrá avatása
alkalmából. Viktor nyolc évig volt
a kocséri iskola tanulója, gimnáziumi és egyetemi évei alatt pedig a
Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását segítő Alapítvány ösztöndíjasa.
Büszkék vagyunk rá, hogy támogathattuk céljai elérésében. Márpedig kitűzött céljait elérte:
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Kocséri Híradó
Dr. Szaszkó-Bogár
Viktor részére a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsa doktori (PhD)
tudományos fokozatot adományozott fizika tudományágból
summa cum laude
(teljes dicsérettel –
tanulmányai során
végig színötös volt)
minősítéssel. A doktori (PhD) cím viselésére és családi neve
mellett a „Dr.” megjelölés használatára jogosult.

Az ünnepségen láthattuk a kocséri Csicsergő és a tiszakécskei
Nagy-Tisza Néptánccsoport műsorát. a koreográfiák betanítása
Kis Orsolya munkáját dicsérik.
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Az esti utcabál előtt a műsor záróakkordjaként Lengyel Dorina
és Vincze Karolina közel fél órás könnyűzenei számokból összeállított blokkjában gyönyörködhettünk.

A két tehetséges fiatal már nem először mutatkozott be a kocséri
közönség előtt. Előadásukkal mindig nagy siker arattak – így volt
ez az idei évben is
A vacsorát a Nefelejcs Presszó és Tóth József vállalkozó ajánlotta fel mindenki számára.
Az esti utcabálon Ézsiás János és Ézsiás Viktor gondoskodott a
szórakozni vágyók jó hangulatának biztosításáról.

Látogatás Hajdú Jenő apát úrnál
Augusztus 18-án csütörtökön Bodnár András polgármester,
Hriagyel Csaba alpolgármester és Gévai Imre tagintézmény-vezető meglátogatta Hajdú Jenő apát urat, községünk nyugalmazott
plébánosát, aki immár ötödik éve a verőcei Migazzi-otthonban
tölti jól megérdemelt nyugdíjas éveit. Bár, ahogy ez a látogatás során kiderült, apát úr napjai egyáltalán nem csak pihenéssel telnek
a szép környezetben fekvő, egykori nyári püspöki rezidencián, hiszen remek egészségi állapotának és páratlan szellemi frissességének köszönhetően sorozatosak a környékbeli és budapesti felkérések, amelyeknek apát úr örömmel tesz eleget.

A látogatás apropóját az adta, hogy Bodnár András polgármester úr a képviselő-testület ajándékaként egy szép összeállítású fotókönyvet adott át apát úrnak arról a júniusi kocséri szentmiséről,
melyen Hernádi László jelenlegi plébánosunk ezüstmiséje mellett
apát úr 80. születésnapját is ünnepelték a hívek. A képeket és a fotókönyvet is Tajti Zsanett készítette.

A kedélyes beszélgetés során apát úr élénken érdeklődött a
kocséri események felől, és ezúton is szeretettel üdvözli kocséri híveit, akiket 42 éven keresztül szolgált.
G. I.

SULI HÍREK
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Tanévnyitó - szentmisével

„Ne félj, te kicsi nyáj, az Isten véd!”
Augusztus 31-én szerdán ünnepélyes szentmisével kezdődött a tanév iskolánkban. A Veni Sancte
(Jöjj Szentlélek) szentmise keretében 21 első osztályos gyermeket fogadtunk
iskolánk diákjává.
A templomban Hernádi László plébános atya fogadta a tanulókat, szülőket,
vendégeket.
Az elsősöket Bugyi Lászlóné tanítónő és Szécsi
Gabriella napközis nevelő
kísérte át az óvodából. Gévai Imre tagintézmény-vezető pedig már feladatot is adott az elsősöknek: a lányok a csengőszót, a fiúk a közreműködőket számolták meg
az ünnepség alatt – hibátlanul!
A tanévnyitón bemutatták az iskola új nevelőit is: Szentgróti Antalné Sopjati Julianna matematika-fizika szakos tanárt és Koncz Eszter
református hitoktatót, valamint Csőke Istvánnét, aki nyugdíjas óraadóként fog közreműködni a tanév során, mivel Utasiné Bojtos Csilla
tanárnő 28 év áldozatkész, lelkes munka után a nyáron elköszönt az iskolától. Gévai Imre megköszönte a községi önkormányzat, az anyaiskola és a szülői közösség támogatását, hiszen egy terem teljes felújítása történhetett
meg a nyáron.
A szent misén az énekkar Sági Lajos és
Juhász Anikó pedagógusok vezetésével a
szokott magas színvonalon közreműködött.
Rajta László igazgató úr segítségével, a
nyakkendő felkötésével váltak iskolássá az
elsősök, végezetül Laci atya áldotta meg az
első osztályos kisdiákokat.
Az első osztályos diákok: Achim Virgil Péter, Barta Polett, Csősz-Gulyás Norbert, Demeter Lőrinc Roland, Fekete Kerubina, Füleki Vilmos, Hegymegi Renáta, Járvás
Zsombor, Király Viktor, Lerner Dávid, Mészáros Dóra, Mészáros Márton, Mészáros
Zsolt Krisztián, Nagy Martin, Nagy Nóra,
Rácz Katalin, Szabó Márk, Szabó Roland,
Zoltán, Szabó Tímea, Szedlák Ildikó, Utasi Atina.
(fotó: Tajti Zsanett)

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda kocséri tagiskolája
tisztelettel meghívja Önt
a szeptember 24-én szombaton 3 órakor kezdődő

szüreti felvonulásra és vigasságra
A rendezvény az „Itthon vagy – Magyarország Szeretlek” program keretében valósul meg.

Kocséri Híradó
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NÉPKÖRI HÍREK
Húsz év után az évente megrendezendő JÁSZ Világtalálkozónak
JÁSZÁROKSZÁLLÁS adott otthont.
A háromnapos program sorozatban volt ünnepi szentmise, az
új Jászkapitány beiktatása, a Jász t6elepülések díszes felvonulása,
a Jász Művészeti csoportok és kézművesek bemutatkozása, kiállítások, koncertek. Az idelátogatók, az elszármazottak találkozója,
tapasztalat cseréje akik egyúttal betekinthettek a város életébe, a
múltjába és jelenébe.
Jászárokszállás az egyik legrégebbi JÁSZ-Település, kertes település típusú város, ahol az ismert műemlékekből három szerepel a műemlék jegyzékben. A Plébániatemplom, a MÁRIA Oszlop
amely a templom mellett található és az egykori Fogadó épülete.
(ma a szövetkezet épülete).
Következő kihívás számunkra is a XXII. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓN vállalt fellépésünk volt.
2016. július 9-én 15 óra 45 ’-kor lépett fel a KOCSÉRI NÉPKÖR
Nótacsokor bemutatójával Jászárokszálláson a találkozó színpadán.

Hagyományteremtő jelleggel került megrendezésre a „KOCSÉRI
ARATÓ FESZTIVÁL” 2016. 07.23-án.
A NÉPKÖR lelkes csapata erre az alkalomra új ruhákat varratott. Az arató párokhoz illeszkedve KÉKFESTŐ anyagból készültek fehér blúzzal és köténykével az új ruhák.
Csoportosan vonultunk ki a sportpályára zászlókkal a Jászkapitány vezetésével.

Aratási énekkel színesítettük a rendezvényt, így biztatva a tábla
szélén az aratókat.
A résztvevőkkel beszélgetve mindenki felidézte, elmondta a régi időkből saját emlékeit, és jó alkalomnak találta a rendezvény közösségépítő jellegét. Hiszen a mai szemmel már különlegességnek
számít a kézi aratás.

A tábla szélén feltálalták az un. „arató reggelit” gasztronómiai
érdekességként, természetesen az arató pálinkával és az alud-tejjel.
A kézi aratáshoz „kell egy csapat”, amely hagyományosan 4 főből állt.: kaszás, marokszedő a kötöző – teregető és a vízhordó. A
vízhordó régen
is gyermek volt
általában a gazda vagy az aratók unokája.
A kévéket keresztbe pakolták és a kalásznak délkelet felé
kellett néznie a
tetején, hogy a
vihar ne verje ki
a szemeket.
Az
aratónapon a néphagyomány
mellett a testvérvárosi és a
jász településekről is érkeztek
vendégek.
Műsorral színesítették ezt a
napot fellépésükkel. A Népkör tagjai egy humoros előadással készültek.
A következő napon közös kiránduláson vettünk részt.
Meglátogattuk a felcsúti PUSKÁS FERENC Labdarúgó Akadémiát. Az idegenvezető tartalmas előadása mellett jártuk végig a
Makovecz Imre tervei alapján készült létesítményt, amely nagy élmény volt.
Számunkra az augusztus hónap a nyári szünet jegyében telt el.

A Népkör nevében 2016 augusztus 20-án az ünnepi szentmise
után koszorút helyezett el a SZENT ISTVÁN szobornál Járvás Józsefné és Patonai Ferencné.
A hónap utolsó napjaiban a ZÁGON település meghívására a falunapon több népkori tagunk vett részt.
Járvás Józsefné
a Népkör Elnöke
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Zágoni falunapok és az odáig vezető utunk
Erdélyi testvértelepülésünk, Zágon község meghívására 2016.
augusztus 25-én hajnali 3 órakor 24 fővel az „aratók, marokszedők, segítők” kisebb számú csapatával indultunk neki a „hosszú
útnak”…
Ártándnál átlépve a jelenlegi határt az érzés, ami bennem, többünkben is megvolt, az az, hogy még most is otthon vagyunk. Voltak, akik többször látták e tájat, és oly’ valakik is akik először, mégis ugyanaz a csodálat töltötte napjainkat…
Zágon – Kocsér távolsága kb. 700 km, 8-9 óra megállások nélkül. Mi szerettünk volna többet is látni, mintsem elsuhanó fákat,
így 1 nappal korábban indultunk el.
Közösen megbeszéltük a programot, útitervet, így mindenki
úgy kalkulált, hogy 1 éjszakát megszállunk Korondon és bejárjuk
a környékét. Láthattuk a szovátai Medve tavat és a parajdi Sóbányát. Sem képekkel, sem szavakkal nem írható le az az érzés, hangulat, illat, ami körüljárja az embert. Sem a tudat, hogy egykoron
ez mind, mind hozzánk tartozott… ez mindig ott motoszkál a fejekben.

Másnap
reggel
folytattuk utunkat
Zágon felé kisebb kitérőkkel. Megálltunk
Farkaslakán, tiszteletünket tettük Tamási
Áron sírjánál.
Majd a magyarság
egyik legnagyobb zarándokhelyéhez
a
Csíksomlyói Kegytemplomhoz értünk, ahol többünk Mária kegyszobrához is „szólt”.
„Ott áll magas trónusán a kegytemplom főoltára mögött, ezrek
előtt közismerten.
Egyes-egyedül az összes ősrégi helybeli ferences emlékek és valaha
létezett templomi berendezések közül. Viharverten, győztesen, valóban csodálatosan fennmaradva.”
– P. Benedek Fidél: Csíksomlyó
Ez a kegyszobor a
Mária-zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat,
a lábát megcsókolják, megsimogatják,
hozzá érintik kegytárgyaikat. A szobor
átvészelte az 1661-es
nagy török támadást
és tűzvészt. A monda szerint a török vezér látva az értékét el
akarta vitetni, de a
szobor olyan súlyossá vált, hogy nyolc
pár ökörrel sem tudták megmozdítani.
Ezt látva kardjával
megsebezte a szobor

arcát és nyakát, melynek nyomai ma is látszanak. A korabeli beszámolók szerint a szobor néha földöntúli fényben tündököl, máskor
nagy veszély idején szomorúnak látszik.

Kocséri Híradó
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Utunk a Gyimesek felé vezetett Erdély szélére, a Keleti-Kárpátokba…
Az 1000 éves határhoz érve, Gyimesbükkön felmentünk a Hit,
Élet és a Nemzet Kapujához.

Megnéztük a Kápolnát, valamint a vesztegzár épületének romjait.

Fent állva a dombon, szerte nézve, a tájban gyönyörködve, minden olyan nyugodt volt, csendes… olyan érzésem támadt, mintha
egy ország érne véget itt…
„A NAGY MAGYARORSZÁG”
Az az érzés, hogy idevezető utunk végállomására érkeztünk, s valóban, egykor, lassacskán 100 éve már, országhatárt kellett volna átlépnie a tovább utazónak, most viszont haladhatna tovább, ha akarna.
Haladtunk is tovább, visszafelé Zágonnak.
Megálltunk Nyerges-tetőn, fel is sétáltunk a kopjafákhoz.
Nyerges-tető leginkább az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyeként ismert.
Jelenleg a csata helyszínén emlékoszlop őrzi a csatában elesett
hősök emlékét.
A „maroknyi székely” vitézségének emléket állít Kányádi Sándor költő Nyergestető című 1965-ös versében is, melyet joggal lehet
nevezni a „szabadságharc himnuszának” is.
„Csíkországban, hol az erdők
Úgy is hívják: Nyergestető;
zöldebbek talán, mint máshol,
egyik kengyelvasa: Kászon,
ahol ezüst hangú rigók
a másik meg, az innenső,
énekelnek a nagy fákon,
itt csillogna Csíkkozmáson.
s hol a fenyők olyan mélyen
Nemcsak szép, de híres hely is,
kapaszkodnak a vén földbe,
fönn a tetőn a nyeregben
kitépni vihar sem tudja
ott zöldellnek a fenyőfák
másképpen, csak kettétörve,
egész Csíkban a legszebben,
van ott a sok nagy hegy között
ott eresztik legmélyebbre
egy szelíden, szépen hajló,
gyökerüket a vén törzsek,
nem mozdulnak a viharban,
mint egy nyereg, kit viselne
inkább szálig kettétörnek.
mesebeli óriás ló.
(…)
Kányádi Sándor

Késő délután érkeztünk Kovásznára a szálláshelyünkre, majd
mentünk tovább onnan fél órára lévő Zágonba, ahol tájékoztattak
minket, az elkövetkező 2 nap programjairól.
Nagy szeretettel fogadtak bennünket, és kölcsönösen örültünk
a barátságnak.
Az bizonyos, hogy kevésnek tűnt az idő és az is volt, amit Zágonban tölthettünk. Annyi mindent megnézhettünk volna, az ottani életet, szokásokat, egyes munkafolyamatokat, hogyan is készül az „orda” (juhsajt,túró) odafent a hegyen, vagy éppen milyen
egy rönkhúzó lónak az „élete”.
Vasárnap Zágon község testvértelepülései közös kiránduláson
vehettek részt.
Sinaia, Peles-kastély volt az első megállónk, a román királyi kastély szobáit múzeummá nyilvánították, nyitott a látogatók számára.

2 csoportban idegenvezetők kíséretével jártuk végig a szobákat.
Azt is megtudtuk, hogy a könyvtárból nyílott az a bizonyos rejtett
ajtó, ami egy titkos folyosórendszert rejt.
Második megállónk a „Gondola Sinaia”, egy sífelvonó, ami felvitt a hegy, – ha nem is a legmagasabb –, de igen magas pontjáig…
ahol készítettük az alábbi csoportképet.
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Harmadik megállónk Brassóba vezetett, a Fekete templomba.
A Fekete templom Románia legnagyobb temploma.
Nevét az 1689. április 21-én a város legnagyobb részét elhamvasztó tűzvészről kapta, amelyben bekormozódott. A modern
kori felújításkor eltávolították róla a koromréteget.
Késő este érkeztünk vissza Zágonba, ahol utcabál és tűzijáték
zárta a 2 napos rendezvényt.
Másnap reggel, hétfőn volt a búcsúzás, nagy szívfájdalmunkra…
Hazafelé úton még tettünk egy kis kitérőt és felmentünk a Szent
Anna-tóhoz.
Mi sem tudná szebben, s jobban jellemezni a látványt, mint
ahogy Jókai Mór tette.
„… Erdély legköltőibb helyét láttam. Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb látványok Erdély tájai közt, de oly magasztos
alig lehet több, mint a Szent Anna tava… Háromezer lábnyi magasban a tengerszint felett, körös–körül ezerkétszáz lábnyi magasban
a bércek által képzett medencében, vad erdők árnyékában terül el
egy gömbölyű, nagyszerű tengerszem, melynek körülete egy negyedrész mérföldet meghalad. Sima tükörlapja sötétzöld a belenéző erdős
bércektől, a legnagyobb vihar sem ingatja azt meg, hab sem fodorul
rajta. A körülfekvő bércek ideforduló oldalát cser és bükk fedi, míg a
tó partján körül roppant fenyők emelkednek, mint egy sötét rámába
fogva az ércvilágú vízlápot.”
Jókai Mór – Szent Anna-tó

Kocséri Híradó

Gólyahír
Csukás Anna
(Szülei: Csukás István és
Csányi Krisztina)

Cserkó-Szabó Natasa
(Szülei: Cserkó-Szabó Csaba és
Balogh Klaudia)

Kelemen Márk (Szülei: Kelemen István és Mihály Renáta)

Kiss Blanka (Szülei: Adnan Etemi és Kiss Éva)

Mindenki nevében megköszönhetem ezt a csodálatos pár napot a Testvértelepülési kapcsolatnak, a Zágoni, valamint a Kocséri
Önkormányzatnak, nem utolsó sorban a résztvevőknek is, hogy
együtt vállaltuk a külön megszervezett programokat.
Mindezt örömmel téve, jó hangulatban!
Csőke Alexandra

Tordai Sándor (Szülei: Tordai Sándor és Mező Melinda)

KRÓNIKA
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Tündérkerti hírek
Még szinte be sem fejeződött a tavalyi nevelési év mi már az új
év indítását terveztük, szerveztük. 20 kisgyermek iratkozott be
óvodánkba, a gyermekek szüleinek már júniusban szülői értekezletet tartottunk. Ekkor részletesebben megismerkedhettek az óvoda nevelési programjával, szokásrendszerével és kiválaszthatták
gyermekiknek a jelüket.
Augusztus végén a levéllel kerestük meg az újonnan érkező kis
lurkókat:
HALIHÓ……Kata………….!
Sok-sok szeretettel köszöntünk abból az alkalomból, hogy szeptembertől óvodás leszel, az Aranyalma csoport tagja.
A nagy nap szeptember 7-én hétfőn lesz, reggel 8 órától várunk.
Addig még pár napnak el kell telnie, de mi már nagyon várunk, már
elkészítettünk mindent, amire szükséged lehet az oviban, van már
kisszéked, tányérod, kisbögréd, a jeledet is felragasztottuk a polcodra.
Már biztosan te is készülődsz, ha jöttök az anyával, hozd el magaddal azt a játékot is, amivel aludni szoktál.
De képzeld el mi történt! Az egyik napon bementünk a mi szobánkba és egyszer csak halk sírdogálásra lettünk figyelmesek. Elkezdtük
keresgélni honnan jön a hang. Benéztünk az asztal alá, a szekrénybe, a babaszobába és egyszer csak a sarokban rátaláltunk egy kis
tündérre.
– Hát Te ki vagy – kérdeztük.
– Tündér Lili a nevem – válaszolta.
– Honnan jöttél és mit keresel itt? – kérdeztük tőle.
– Azért jöttem – szipogta – mert azt hallottam, egy kismadártól az
erdőben ahol eddig éltem, és nem volt játszótársam, hogy itt sok kedves, vidám, játszani szerető kisgyerek van. De itt sem találtam senkit
brü-hü-hü sírdogált tovább Lili.
Vigasztaltuk, vigasztaltuk, de végül akkor örült meg, amikor elmondtuk neki, hogy hamarosan megérkeztek Ti is és játszotok vele.
Ezért várunk szeretettel:
szeptember 3-án, csütörtökön du. 4 órára egy
Ismerkedő-dalolgató délutánra,
hogy Te is meg tudj ismerkedni Tündér Lilivel. Azt megsúgjuk, biztosan örülne, ha rajzolnál neki valami szépet ajándékba
Timi óvó néni, Edit óvó néni, Rita néni , Hajni néni és Tündér Luca

Csütörtök délután érkezetek is a rajzok Tündér Lucának, megismerkedtünk egymással, Lucával. Majd a szülőkkel együtt ölbeli játékokat játszottunk. Vidám, felejthetetlen óra volt, amit együtt töltöttünk, öröm volt látni a csillogó szemeket, amikor Lili előbújt az
asztal mögül és köszöntötte a gyerekeket.

2016–17-es nevelési évet megkezdtük, rengeteg feladat és program vár bennünket az idei nevelési évben.
Férőhelyek száma:

66 fő

Beíratottak száma:

73 fő

Tanköteles korú gyermekek száma: 24 fő
Speciális foglalkoztatást igénylők
száma:

5 fő

Csoportok száma:

3

Csoportok létszáma:

25 fő Aranyalma csop.
24 fő Csicsergő csop.
24 fő Bóbita csop.

A gyermekekkel foglalkozó felnőttek száma:

5 óvodapedagógus,
1 pedagógiai asszisztens,
és 3 dajka

Egyéb alkalmazottak:

–

A 2016-2017-es nevelési évet felkészülve a feladat ellátására
megkezdte az óvoda alkalmazotti közössége.
Két csoportba érkeztek új gyermekek. A csoportok kialakításánál figyelembe vettük a gyerekek életkorát, fejlettségét, óvodában
eltöltött idejüket.
Dér Gáborné KisKati óvó néni 40 éves odaadó munkája után
nyugdíjba vonult, jelenleg felmentési idejét tölti.
Tiszta, esztétikus foglalkoztatókba, öltözőkbe vártuk a gyerekeket, akik mostanra már megbarátkoztak az új helyzetekkel.
A Szülői Munkaközösség és az Önkormányzat jóvoltából megújulhatott a kiscsoport teljes bútorzata, mind három csoport új
szőnyeget kapott, berendezhettük a kialakított galériát.
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Külön köszönjük a Szülői Munkaközösség áldozatos munkáját, akik megteremtették ennek megújulásnak az anyagi lehetőségének egy részét, különösen Kollerné Csőke Szilvia és Nagy Bálintné szülőknek.
Az évkezdés problémamentes. Minden csoportban megkezdődhet a fentebb említett, gondosan megtervezett munka.
A nevelőtestület augusztus 31-én tartotta tanévnyitó értekezését, amelyen az előttünk álló tanév előre tervezhető feladatairól
esett szó.
Az első szülői értekezleten, szeptember 14-én tájékoztattuk a
szülőket a tervezett programokról, kikértük véleményüket ezekről.
A kormány döntése értelmében, 2015 szeptemberétől a 1997.évi
XXXI. törvény alapján gyermekétkeztetési normatív kedvezmény
igénybevételét nyilatkozat kitöltésével vehetik igénybe a szülők és
így ingyenes étkezésben részesülhetnek a gyermekek.

Kocséri Híradó

• Nemzeti összetartozás napja
• Tanévzáró – Ballagás
Ezek programok még kiegészülhetnek a gyermekek, szülők és az
óvodapedagógusok ötletei, spontán lehetőségek figyelembevételével.
Fentebb említett feladataink, terveink megvalósításában nagy segítségünkre vannak a szülők, akik minden nap annak reményében
engedik el gyermekeik kezét, hogy esztétikus környezetben, hozzáértő szakemberek segítségével boldoggá tegyék gyermekeik mindennapjait. Hiszen a gyerekek szeretetben fejlődnek a legjobban.
De tudják, karöltve milyen nagy dolgokat lehet megvalósítani.
Bodnár Andrásné óvodavezető

Falunapok Udvardon

A 2016-17-ES NEVELÉSI ÉV ÜNNEPÉLYEI,
JELES NAPJAI, PROGJAMJAI
Folyamatosan egész évben mind 3 csoportban megünnepeljük a
születés-és névnapokat.
Szeptember, Október, November:
• kiscsoportosok befogadása
• Családi délután: őszi kézműves tevékenységek
• Őszi munkák, betakarítások: középső és nagycsoport
• szüret, diószedés, töklámpás készítés
• Természet megfigyelő séták mind 3 csoport
• Kirándulás Kecskemétre, utazás vonattal, látogatás Planetáriumba, Arborétumba – nagycsoport
• színházi előadás
• terápiás kutyás foglalkozások
• megemlékezés október 23-ról
• Márton nap
• Ősz búcsúztató Alma-bál mind 3 csoport – népi gyermek játékokkal
• Óvoda vacsora
December, Január, Február:
• Mikulás ünnepély
• Adventi készülődés:
– Luca napi búzavetés,
– Adventi koszorúkészítés
– Mézeskalácssütés - nagymamákkal
– Betlehem megtekintése a templomban
– Ajándékkészítés, teremdíszítés
• Idősek karácsonya
• Karácsonyi ünnepély
• Természet megfigyelő séták – mind 3 csoportban
• Téli örömök: szánkózás, hóemberépítés, csúszkálás a jégen
• Színházi előadás
• Gyógyító bocsok – egészséges életmódra nevelés, félelem,
gátlások oldása
• Farsang: fánksütés, kisze bábkészítés, égetés
Március, Április, Május:
• Megemlékezés március 15-ről
• Kistérségi Oviolimpia
• Húsvét: tojásfestés, locsolkodás
• Családi délután: virágültetés
• Anyák napja
• Természet megfigyelő séták: mind 3 csoportban
• Budapesti kirándulás
• Gyermeknap: óvodai, községi

Augusztus 27-én felvidéki testvértelepülésünk falunapján vett
részt Hriagyel Csaba alpolgármester és felesége. Örömmel tettek
eleget az udvardi önkormányzat és különösen az ottani magyar
képviselők invitálásának, hogy a régi baráti kapcsolatokat ápolva
immár Udvardon egy kellemes napot tölthessenek együtt.

FALUGYŰLÉS
Kocsér Község Önkormányzata 2016. október 27-én
csütörtökön 16 órakor falugyűlést tar a Művelődési
Házban, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Kocséri Híradó

EZ+AZ

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.
A Hivatal e-mail címe:
jaras.nagykoros@pest.gov.hu
Telefonszám: 06-53/550-360
Fax: 06-53/550-393
Hivatalvezető
Dr. Nyíkos Tamás Antal

Kormányablak Osztály

vezetője: Szöllősiné Dr. Patonai Judit
e-mail: patonai.judit@pest.gov.hu
telefonszám: 06-53/550-392
email cím: 1818@1818.hu
kab.nagykoros@pest.gov.hu
telefonszám: 1818; 06-53/795-264
okmányokkal kapcsolatban:
06-53/550-385
gépjármű ügyintézéssel kapcsolatban:
06-53/550-387
ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
7:00–17:00
Kedd:
8:00–18:00
Szerda:
8:00–20:00
Csütörtök: 8:00–18:00
Péntek:
8:00–16:00

Hatósági és Gyámügyi Osztály
vezetője: Dr. Pásztor Lilla
e-mail: pasztor.lilla@pest.gov.hu
telefonszám: 06-53/550-374
email cím:
hatosagi.nagykoros@pest.gov.hu

ügyfélfogadási rend: (szociálisügyek)
Hétfő:
8:00–16:00
Kedd:
8:00–12:00
Szerda:
8:00–18:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek:
8:00–12:00
ügyfélfogadási rend: (gyámügyek)
Hétfő:
8:00–15:00
nincs ügyfélfogadás
Kedd:
Szerda:
15:00–18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00–12:00

Földhivatali Osztály

vezetője: Dr. Sebestyén Gyula
e-mail: sebestyén.gyula@pest.gov.hu
telefonszám: 06-53/351-279
email cím: nagykoros@takarnet.hu
ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
13:00–15:30
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8:00–15:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00–12:00

Települési ügysegéd

(Kocsér, Nyársapát):
Pető Ákos
e-mail: peto.akos@pest.gov.hu
telefonszám: 06-53/550-367
Józan Kálmán
e-mail: jozan.kalman@pest.gov.hu
telefonszám: 06-53/550-389
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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 Nagykőrös, Szabadság tér 4.
szám alatti Területi 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 0653/350-377, 104
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 0 6-70/458-1687
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 Járvás Józsefné, a Népkör elnöke.
Kocséri Nyugdíjas Egyesületet
Péntekenként (minden hónap
2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden
érdeklődőt szeretettel fogadnak!

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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Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó.
Érd.: Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246
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.: 06-53/359-401
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u.
68. vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359157
Kocsér központjában három szobás ház mellék
épületekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359375, 06-53/353-936, 06-20/350-4631-es telefon
számon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
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
Patent, farmer gomb, szegecs felrakást vállalok.
Érd.: Kocsér, Arany J. u. 4. 10-14 óráig

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca
végén. Érd.: 06-53/715-165
Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdeklődni
este 18:00 után Tel.: 06-20/800-6490
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes
vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
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 gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi
(egy mély, egy sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó. Érd.: 06-20-515-7975
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
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
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre
alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-4406643
Eladó Nagykőrösön a
Temetőhegy
dűlőben
450 négyszögöl zártkert,
lakható épülettel (szoba,
konyha,
fürdőszoba,
pince). Villany, fúrott kút
van. Kocséri csere is lehetséges. Tel.: 20/5635053

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 53-358-110
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
Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 szobás
családi ház ELADÓ. Érdeklődni: 30/925-6795-as
telefonszámon.
Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás
összkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy telekkel, a falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603
Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4.
szám alatti kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, felújított lakás. Érdeklődni: 06-53/359-395
Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 97., 2 szoba
+ 1/2 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, spájz,
nagy terasz, több nagy melléképületekkel. (vezetékes gáz) Érd.: 53/359-435, 20/560-1246-os telefonszámokon. Iá.: 3 500 000,ELADÓ Kocséron X. dűlő 14. szám alatti új építésű
tanya. 2 szoba, nappali, fürdőszoba, külön épületben konyha, kamra, melléképületek, nagy kert. Érd.:
hétvégén 06-70/611-3863
2 szobás komfortos családi ház a Dózsa GY. u. 14.
szám alatt eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 20/5997628
Jó állapotú összecsukható járóka belerakható matraccal és baba ágyneművel eladó. Érd.: 53/359-691
az esti órákban.
Jó állapotú 4 db parapetes gázkonvektor, 1 db gáz
fali melegítő, 1db 120 l-es gázbojler eladó. Érd.:
06-30/771-5245

Tisztelt villanybojler,
elektromos melegítő Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként átvizsgálni és tisztítani
kell, ellenkező esetben vízkövesedés,
fokozott energiafelhasználás és idő előtti
tönkremenetel várható!

Rendelje meg az átvizsgálást
és a tisztítást!
Tel.: 06-53/350-302 vagy 06-30/375-9483
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