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Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesí-
tett vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiak-
ban: Vgtv.) 29. § (3) bekezdése szerint, ha a vízimunka elvégzése, 
illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős ható-
sági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérő-
en történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása meg-
tagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény 
megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási engedélyt 
utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését 
kell előírni.

A vízgazdálkodási bírság megfizetése alól a létesítő a Vgtv. 29. § 
(7) bekezdése szerint akkor mentesülhet, ha a 2016. június 4. előtt 
engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre a 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-
ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. 
A jogalkotó ezen rendelkezésével tehát lehetőséget biztosít arra, 
hogy a jelenleg vízjogi engedély nélkül üzemeltetett vízkivételt biz-
tosító vízilétesítmények fennmaradását (legalizálását) bírságmen-
tesen lehessen engedélyeztetni egy meghatározott időintervallu-
mon (türelmi időn) belül.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. § (1)-
(3) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedély nélkül megépített 
vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény 
esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól kell 
fennmaradási engedélyt kérnie, kivéve, ha azt a vízügyi hatóság ál-
tal megállapított határidő alatt és a hatósági előírások betartásával 
megszünteti, vagy az eredeti állapotot visszaállítja. A kérelemhez 
a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáci-
ót kell csatolni.

A Vgtv. és a Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlását megosztja a vízügyi hatóság (megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóság) és a települési önkormányzat jegyzője között.

I. A vízügyi hatósági hatáskör
1. Tervezési költség

A fennmaradási engedély iránti kérelemre vonatkozó szabályok-
ról a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mel-
lékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiak-
ban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) rendelkezik.

A kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó műszaki terv-
dokumentáció költsége piaci áron nagyságrendileg 300-800 000 
Ft-ot tesz ki (öntözési berendezéshez tervezési díj: 400-500 000 Ft; 
kút-terv: 200-250 000 Ft, talajtani szakvélemény: 100-300 000 Ft). 

2. Igazgatási szolgáltatási díj
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgál-

tatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiak-
ban: BM rendelet) szerint az eljárás lefolytatásáért igazgatási szol-
gáltatási díjat kell fizetni, melynek mértékét a rendelet sávosan, az 
igénybe vett vízmennyiség függvényében állapítja meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 20-350 000 Ft-ig terjed, 
melyhez a talajtani terv és az engedélyezési eljárásba bevont szak-
hatóságok eljárási díjai is hozzáadódnak, így ezek együttesen kb. 
100-480 000 Ft-ot tesznek ki.

3. Vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 29. § (3) bekezdése alapján a vízgazdálkodási bírság az 

engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély 
nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 

1 000 000 Ft-ig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bír-
ság összege nem haladhatja meg a 300 000 Ft-ot.

II. A jegyzői hatáskör és a lakosság által 
háztartási célokra használt kutak költségei
A lakosság által háztartási célokra használt kutak kategóriájá-

ba azok a magánszemélyek által, háztartási igények kielégítése cél-
jából üzemeltetett, épülettel rendelkező ingatlanon található ku-
tak tartoznak, melyek 500 m3/év vízigénybevétellel talajvizet, vagy 
parti szűrésű vizet használnak nem gazdasági célra. E kutak enge-
délyezése a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települé-
si önkormányzat jegyzőjének hatásköre, amennyiben az ingatlan 
nem érint vízbázisvédelmi védőterületet, ellenkező esetben az en-
gedélyező hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igaz-
gatóság.

1. Tervezési költség
Az engedélyezési eljárás tekintetében a 18/1996. (VI. 13.) 

KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavat-
kozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII. 23.) KvVM rendelet 3. melléklet rendelkezései az irányadóak.

A fennmaradási engedély iránti kérelem és a mellékleteként be-
nyújtandó műszaki tervdokumentáció elkészítése piaci áron nagy-
ságrendileg 20 000-75 000 Ft-ot tesz ki (meglévő kút állapotfelvé-
tele, paramétereinek dokumentálása).

Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi védőterületen helyezkedik 
el, akkor a kérelmet ki kell egészíteni a vízbázisok, a távlati vízbázi-
sok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti egyedi vizsgálattal, 
melynek tervezési költsége kb. 20 000-300 000 Ft mértékű.

2. Az eljárás illetéke, díja
A települési önkormányzat jegyzője részére a fennmaradási en-

gedélyezési eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
szerinti illetéket kell fizetni, melynek mértéke a 29. § (1) bekezdés-
ben meghatározott 3000 Ft.

Amennyiben a kút ivóvízbázis-védelmi területen helyezkedik el, 
ezért annak engedélyezése a területi vízügyi hatóság hatásköre, úgy 
a BM rendelet szerinti 5000 Ft mértékű igazgatási szolgáltatási dí-
jat kell megfizetni. Az egyedi vizsgálati dokumentáció elbírálásá-
ért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke pedig 100 000 Ft.

3. Vízgazdálkodási bírság
A bírság feltételei megegyeznek az I/3. pontban foglaltakkal, az-

zal a különbséggel, hogy a lakosság által háztartási célokra hasz-
nált kutak esetében természetes személyekről beszélhetünk, azaz a 
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 Ft-ot.

Mivel a lakosság által háztartási célokra használt kutak – külö-
nösen az ún. ásott kutak – jelentős része a múlt században létesült, 
a Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a 
Korm. rendelet hatályba lépése előtt (1996. július 1.) létesített ku-
tak esetében is mentesülhessenek a fennmaradást kérelmezők a 
vízgazdálkodási bírság fizetése alól.

BM OKF Tájékoztató
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Köszönöm…, köszönöm…, köszönöm…
Ezúton is szeretném megköszönni a sok érdeklődést, jókí-
vánságot, amit a családomon keresztül kaptam a betegségem 
alatt. Nem is gondoltam, hogy ennyien törődnek velem. Na-
gyon jólesett és erőt adott, hogy könnyebben elviseljem a ne-
héz napokat.

Deák Ferencné

Fűtés előtt…
Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő bekö-
szöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfű-
tik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű ka-
zánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha 
mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetés-
szerűen alkalmazná ezen eszközöket.

Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház pincé-
jében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én ko-
ra délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két 
ember a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, 
őket a mentők kórházba szállították. A ceglédi hivatásos tűzol-
tók a helyiséget átvizsgálták – abban kár nem keletkezett, – va-
lamint a még izzó parazsat a kazánból eltávolították. 

Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hall-
hatunk a különböző médiumokban. A káresemények meg-
előzése érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért következ-
hetnek be a robbanások és mit tehetünk annak érdekében, 
hogy a baj nem következzen be.

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatá-
ból erednek, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelő-
en üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapo-
tuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, 
ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomás-
sal. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, 
mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll 
a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem 
jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biz-
tosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást. 

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról: 
•  a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt 

mértékig fel legyen töltve vízzel,
•  a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyi-

tott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legye-
nek,

•  szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavarta-
lan működéséről és megfelelő áramellátásáról,

•  ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció 
és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő 
fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a 
balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordí-
tani az alapvető szabályok betartására.

Kéményseprés
A 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a kormány a 

kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipa-
ri szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján Pest megye vala-
mennyi településén

aa)  a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó 
szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként 
be nem jegyzet ingatlan estében,

ab)  kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló tár-
sasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyek-
ben az égéstermék elvezető osztatlan közös tulajdonban 
van és

ac)  az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkeze-
ti lakóépület esetében
–  a kéményseprő-ipari tevékenységet  a kéményseprő-

-ipari szerv közfeladatként látja el.
–  a kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében 

és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.
–  a Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja sze-

rinti ingatlanok estében a sormunka keretében végzett 
tevékenység az előzetes írásbeli értesítés szerinti el-
ső és második időpontjában térítésmentes. az (1) be-
kezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban, la-
kásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes 
személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet 
székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként bejegyzett 
ingatlanok estében a szolgáltatás az előzetes írásbeli ér-
tesítés szerinti első és második időpontban is költség-
térítés ellenében történik.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon kívüli in-
gatlanok estében (továbbiakban: közületi szektor) a szolgáltatást 
azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthatják el, akik az illeté-
kes tűzvédelmi hatóság általnyilvántartásba vételre kerültek.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján 
(pest.katasztrofavedelem.hu/szolgaltatasi-felugyelet) közzété-
telre kerültek azon kéményseprő-ipari szolgáltatók, akik Pest 
megye illetékességi területén a közületi szektorban tevékeny-
séget végezhetnek.

Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatás nem 
sormunka keretében történik, azt az ingatlan használója kö-
teles igénybe venni díjfizetés ellenében. Az ingatlan használók 
s Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján köz-
zétett nyilvántartásból maguk választják meg, hogy a szolgál-
tatást kivel kívánják elvégeztetni. (A szolgáltatási díjakat min-
den közszolgáltató a honlapján köteles közzétenni!)

Összegezve:
•  Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatást – 

a honlapunkon közzétett nyilvántartásból – az ingatlan 
használója által választott szolgáltató által kell igénybe 
venni.

•  Lakossági szektorban (a feltételek teljesülése esetén) a 
sormunkát a kéményseprő-ipari cég térítésmentesen 
végzi.
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Tündérkerti Hírek
Az idei ősz is igen mozgalmasan telt óvodánkban. A kiscso-

portosok napjai az ismerkedéssel teltek el. Ismerkedtek az óvoda 
épületével óvó- és dajka nénikkel, egymással és a napirenddel. A 
középső- és nagycsoportosok a kialakult hagyományoknak megfe-
lelően paradicsomot főzetek be a téli hónapokra.

Öröm volt látni, hogy milyen lelkesen daraboltak, passzíroztak. 
A Bóbiták, a legnagyobbak a hagyományos Kecskeméti kirándu-
láson vettek részt. Utaztak autóbusszal, vonattal. Megfigyelték a 
városi közlekedést, a Planetáriumban megismerkedtek a bolygók, 
csillagok életével.

A kirándulást a Kecskeméti Arborétumban zárták, ahol gyö-
nyörködtek az ősz csodálatos színeivel, és egy nagyot játszottak a 
hatalmas játszótéren.

Az egészséges életmódra nevelés kiemelt feladatként jelenik meg 
helyi programunkban, ennek jegyében a nagycsoportosok úszni 
tanulnak a lakiteleki Népfőiskola tanuszodájában heti 1 alkalom-
mal.

Köszönjük a Községi Önkormányzat segítségét, hiszen átvállalta 
a gyermekek utaztatásának költségét.

Az Állatok Világnapja projektünk keretében egy esős délelőttön 
vendégek látogattak óvodánkba, 2 képzett terápiás kutya, akikkel 
együtt a gyermekeink egész délelőttös fejlesztő foglakozáson ve-
hettek részt. Tapasztalatunk nagyon pozitív volt, hiszen ez a fog-
lakozás segítette a gyermekek érzelmi nevelését, pozitív viszonyu-
kat az állatokhoz.

Maradandó élményt jelentett minden korosztály számára, ame-
lyet szeretnénk tovább folytatni, következő találkozásunk novem-
berben lesz.  

Az ősz folyamán most sem maradhatott el a családi délután, 
ahol szülők, nagyszülők, gyerekek közösen szebbnél szebb, ötlete-
sebbnél-ötletesebb állatkákat barkácsoltak őszi terményekből.

Ezeket egy héten nézegettük, játszottunk velük a gyerekek nagy 
örömére. 

Az idei évben is megrendezzük hagyományos jótékonysági va-
csoránkat november 19-én, melyre mindenkit szeretettel várunk!

 Bodnár Andrásné
 óvodavezető
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XVIII. Gábor Áron Napok

Parádés fogatok, parádés programok
A XVIII. Gábor Áron Napok keretében szeptember 24-én 

szombaton délután tartotta szüreti vigasságát a kocséri általá-
nos iskola. 

A mulatság a hagyományos lovas kocsis felvonulással vette kez-
detét. A kocséri fogatok mellé Nagykőrösről, Tiszakécskéről ér-
keztek mentesítő járatok, így minden osztály, sőt a Kocséri Népkör 
is lovaskocsin, vidáman nótázva vonult keresztül a falun.

A felvonulást követően Baranyi 
János tiszaalpári csikós tartott pará-
dés bemutatót – köszönhetően Ba-
dariné Varga Erika szülő lelkes szer-
vezőmunkájának.

Közben a téren kezdetét vette a 
darálás, a sutulást, édes must csor-
dult a poharakba, aztán az aluszé-
kony csőszöket tették próbára a bát-
rabbak. A szülői sütivásár nagyon 
népszerű volt, de a büfében sem 
unatkoztak a segítőkész anyukák.

Közben színpadra lépett az iskola énekkara és furulyaszakkö-
re Juhász Anikó vezetésével, a Kocséri Népkör, tiszakécskei Nagy- 
Tisza néptánccsoport, a kocséri Csicsergők és az iskola ifjabb nép-
tánccsoportja Kis Orsolya irányításával. 

A műsor közben a szervező Kocsér Jó Gazdái kihirdették a „Leg-
szebb konyhakertek” verseny kocséri eredményeit is. A díjazottak 
között ott volt az iskola kertészszakköre is.

Szórakoztatta még a közönséget Fehér Miklós tiszakécskei cite-
rás, a kecskeméti vásári komédiások pedig még egy mókás kötél-

húzást is beiktattak.
Úgy elröpült az idő, hogy már szür-

kült, mire a tombolahúzás kezdetét 
vette, és erősen sötétedett már, mikor 
– Gál Gergő tüzes nyilától – lángra ka-
pott a Szent Mihály napi őrtűz is a té-
ren. 

Az elhamvadó tűzzel utolsó lobba-
násával ért véget a remekül sikerült 
szüreti mulatság. 

(fotó: Pintér Márta, Vágó Tibor)
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Tanyatúra rókavadászattal
A Gábor Áron Na-

pok zárásaként szeptem-
ber 30-án pénteken az 
Útmenti Lakhoz kerékpá-
rozott ki  iskolánk vala-
mennyi diákja. Hriagyel 
Csaba alpolgármester úr 
és Vera néni várta tanyá-
ján a gyereksereget.

Reggel persze indulás előtt eldördült a Gábor Áron Diáktüzér-
csapat ágyúja és elhangoztak a kedvcsináló huszárnóták is, utána 
indult csak el a biciklis kígyó a szentkirályi úton.

A tanyán parasztolimpia, rókavadászat, számháború, és külön-
féle egyéb versenyek zajlottak egész délelőtt Tajtiné Kasza Anikó 
néni irányításával – amíg a kedves szülők a paprikáskrumplit főz-
ték a bográcsokban. 

El is röpült a nap gyorsan, de az emléke megmaradt!
(Az iskolai oldalakat összeállította:  

Gévai Imre tagintézmény-vezető, fotó: Tajti Zsanett)

SULI HÍREK

Szentek nyomában
A tanév elején minden kocséri osztály választott egy védőszen-

tet magának, szeptember 28-án szerdán pedig be is mutatták azt 
egy másik osztálynak, az iskola vezetésének és Hernádi László plé-
bános atyának. 

Szent Pió atya életútja – a 7.-esek előadásában

A pedagógusok, hitoktatók irányításával minden csoport reme-
kül, a korosztályához illően dolgozta fel a választott szent példáját, 
egy kis műsorral, dallal, életrajzzal, filmrészlettel. 
A választott szentek: 

1.o. Szent Miklós,  2.o. Assisi Szent Ferenc, 
3.o. Szent Balázs,  4.o. Szent Antal, 
5.o. Szent Teréz anya, 6.o. Szent István, 
7.o. Szent Pió atya,  8.o. Szent Márton. 
Igazán kedves, sőt olykor megható, felemelő pillanatok része-

sei lehettek a jelenlévők és a közreműködők egyaránt. Rajta László 
igazgató úr pedig szép ajtótáblával díjazta a bemutatókat.

Rögbiedzés Kocséron

A tojás is labda
Szeptember 29-

én csütörtök délután 
a nagykőrösi Hon-
foglalók Rugby Klub 
meghívásunkra nyil-
vános edzést tartott a 
kocséri a focipályán. 

A bemelegítő já-
tékos gyakorlatokba 
– Tóth Dániel edző 
irányításával – még 
a kocséri gyerekek is örömmel bekapcsolódtak. Megtapasztalták, 
hogy tojás alakú is lehet a labda, csak egészen másképp pattog. Az-
tán egy rövid bemutatómérkőzést is láthatott a közönség. 

A rögbicsapat tag-
jaként pályára lépett 
három kocséri fiatal 
is: Pintér Béla, Pin-
tér Imre és Nagy-
szombati Zoltán, 
akik évek óra lelkes 
tagjai az egyre szebb 
eredményeket elérő 
nagykőrösi csapat-
nak.

A robotika alapjai

Szumózó robotok
A Gábor Áron Napok keretében szeptember 29-én Kiss Róbert 

tanár úr és tanítványai, a kecskeméti Bányai Gimnázium robotika-
szakköre látogatott ela kocséri iskolába. 

A tanár úr érdekes előadáson mutatta be a robotika alapjait, 
majd látványos szumópárbajt vívtak a robotok.

Egy másik teremben pedig Venyingi Fannai irányításával a szakkö-
rösök tanították meg a kocséri diákoknak a robotprogramozás alapjait. 

Nagy-nagy sikerélmény volt mindenkinek, amikor a robotok 
megmozdultak, elindultak, s még nagyobb, amikor az asztal szé-
lén meg is álltak!
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30 éves találkozó
Október első szombatján izgalommal és várakozással telve gyülekez-

tünk az iskola előtt. A b., osztály osztályfőnöke, Berente Terézia öröm-
mel fogadta meghívásunkat, az a., osztály osztályfőnöke, Miklós Feri 
bácsi sajnos már nem lehetett közöttünk. Külön köszönet jár dr. Nagy 
Tiborné Magdikának (volt orosztanárunknak), aki felvállalta az osz-
tályfőnök szerepét.

Érdeklődéssel hallgattuk egymást – kivel mi történt az évek során. 
Harminc év hosszú idő, így az osztályfőnöki óra után a Kéknefelejcs 
Presszóban folytattuk a beszélgetést, s éjszakába nyúlóan nosztalgiáz-
tunk. Reméljük, öt év múlva még többen, s ilyen jó hangulatban talál-
kozunk.

Balról jobbra: Seres Éva, Kasza Csilla, Dávid Ferenc, hátul Forgács 
János, előtte Tóth Pál, Vágó Zsuzsánna, Tóth Ágnes, Király Zsolt, 

Berente Terézia of., Harnos Margit, dr. Nagy Tiborné, Kiss Erika, hátul 
takarva Bretus Krisztina, Tajti László, hátul Regdon Tünde, előtte 

Mocsai Éva, Fehér Csaba, Zsarnóczki Ildikó, Utasi Ildikó

Rendhagyó osztálytalálkozó
Hosszas szervezéssel Lacziné Kocsány Zsuzsanna találkozóra hívta 

1997-ben ballagott osztálytársait. 
A kissé rendhagyó összejövetelre 19 év után, augusztus 6-án került sor, 

melyre a 26 diákból 16 tudott eljönni, köztük olyanok, akik külföldről vol-
tak itthon látogatóban.

Az osztályfőnöki órát Kiss Gyula volt osztályfőnök nyitotta meg beszá-
molójával, melybe majd’ 20 év történéseit kellett sűrítenie. Ez sem neki, 
sem a diákoknak nem volt egyszerű, hiszen volt olyan osztálytársunk, aki-
vel ballagás óta nem találkoztunk.

Az osztálynapló és az iskola megtekintése után a csapat átsétált a Kék-
nefelejcs Presszóba vacsorázni, fényképeket nézegetni, nosztalgiázni. Itt 
már férjek és feleségek is csatlakoztak. „Előkerültek „ régi történetek, me-
lyeken jókat nevettünk.

Abban mindenki egyet értett, hogy az eltelt hosszú idő ellenére senki 
nem változott sokat – vagyis senkinek nem kellett bemutatkoznia, megis-
mertük egymást. A „buli „ olyan jól sikerült, hogy úgy döntöttünk jövő-
re is összejövünk, hátha a kerek évfordulóra az is el tud jönni, aki valami-
ért most nem!

Hátsó sor: Ragó Kálmán, Tajti Róbert, Habon László, Antal Péter, 
Székely Csaba, Kocsány Zsuzsanna; Középső sor: Patonai Andrea, 
Pásztor Judit, Bózsik Tünde, Szabó Bernadett; Első sor: Nagy Erika, 
Bölcz Bernadett, Pásztor Erika, Király Szilvia, Csőke Szilvia, Birkás 

Mónika; Elöl Kiss Gyula osztályfőnök
Nagyné Király Szilvia

„Ha két és félórás az edzés, még húsz percet biztos ráhúzok!” 

Riói élménybeszámoló
Neves és remek sportember volt 

október 3-án hétfőn iskolánk ven-
dége: Lőrincz Viktor  Európa- és 
világbajnoki bronzérmes birkózó, 
ceglédi olimpikon. 

Lőrincz Viktor kötöttfogású bir-
kózóként a 85 kg-os súlycsoportban 
emlékezetes, drámai bronzmeccs 
után 5. helyezett lett a Rio de Janei-
róban a XXXI. nyári olimpiai játékokon.

Közvetlen személyiségével, olimpiai élményeivel, gyerekkori tör-
téneteivel elvarázsolta a felsős diákokat, ugyanakkor a kitartás, a 
szorgalom, a tanulás fontosságát is többször kiemelte. Egyébként az 
anyaiskolánkba járt általánosba, a ceglédi Szent Kereszt iskola di-
ákja volt.

Mesélt arról, hogy gyerekként folyton mocorgó, gyakran bunyózó 
diák volt, de az órákon igyekezett figyelni, otthonról is ilyen intelem-
mel engedték el mindig. 

Mesélt az edzések 
fáradalmairól, a fo-
gyasztás nehézségeiről, 
a hosszútávfutás gyöt-
relmeiről, a mentális 
felkészültség, a győzni 
akarás fontosságáról.

Mesélt a rioi élmé-
nyekről is, hogy bizony 
a közbiztonság tényleg 
nem volt megnyugta-

tó, de őt is lenyűgözték a Copocabana tengerpartján focizó brazi-
lok könnyedsége.

Bántja, hogy a megérdemelt bronzérmet bírói döntéssel vették ki a 
zsebéből, de eszébe sem jut felhagyni a birkózással, mindig, minden-
ben, minden nap többet akar és jobbra törekszik. Megígérte, Tokió 
után elhozza majd az érmét nekünk is megmutatni.

Élménybeszámolója után türelmesen és kedvesen adta az autogra-
mokat, minden osztállyal mosolyogva állt a fényképezőgép elé. 

És amikor iskolánk 
nevében a rajzszakkörö-
sök egy szép, színes ha-
lacskás üvegfestményt 
adtak át Viktornak, még 
az is kiderült, hogy a 
horgászat az egyik ked-
ves hobbija. A legszeren-
csésebbek pedig még az 
olimpiai feliratos Audi 
autójába is beülhettek..
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Vántsa Zoltán –Iskolában
„Beléptem a régi iskolámba,
hol diák voltam egykoron.
Meghajoltam a Múlt és Jelen
emlékét őrző udvaron.
Körülnéztem. A júniusi
Nap perzselte a lombokat.
A vén akác már elvirágzott,
alatta ültem oly sokat.
Erre sétáltam — ott futottam,
drukkolva vártam csengetést.
A kőkerítés meg a tűzfal
visszhangozta a nevetést,
a diák-zsivalyt, mit egy csapásra
felfalt a szürke tanterem.
Most itt állok. De hol is ültem ?
Mely padra véstem a nevem ?
És hol vannak az osztálytársak ?
A tanáraim ? A cimborák ?
Nézem a zsongó utca-képet
a tantermi ablakokon át….
de csak az emlékeim jönnek,
majd gyors-lábon futnak el — tova….
Bezárt a földszint szögletében
a szertár — a tanári-szoba.
Szunnyad a csend a folyosókon,
hol sok-sok tabló néz le rám,
s a diák-arcok kérdik tőlem:
tényleg ez volt az iskolám?
Igen, ez volt ! Én itt tanultam.
Nemcsak a Magyart, a Fizikát.
Ember lettem ! És hittel vallom:
szeretni kell az iskolát,
mert szentély ez. Akár az ember,
ki most a Múltat kéri fel
igazolni egy örök tételt:
HOGY ÉLNI JÓ . ÉS ÉLNI KELL !”

50 éves osztálytalálkozó
2016. szeptember 10-e sokaknak csak egy átlagos nap volt, ám nekünk, a Gábor 

Áron Általános Iskola 1966-ban végzett diákjainak maradandó élményt jelentett, 
hiszen erre a napra tűztük ki az 50 éves általános iskolai találkozót.

Az akkori A és B osztály együttes létszáma 41 fő volt, ebből 23-an találkoztunk 
boldog mosollyal, baráti öleléssel, hogy beszámoljunk az eltelt évtizedekről.

Gyertyagyújtással elékeztünk azokra, akik már nem lehettek közöttünk (8 fő).
Tisztelettel és szeretettel gondoltunk vissza tanítóinkra, tanárainkra. felidéztük 

a tanítási órák hangulatát, kirándulásokat, diákcsínyeket.
Előkerültek a régi fényképek, telefonszámokat, címeket cseréltünk. Jó volt újra 

együtt lenni. A Kéknefelejcs Presszóban finom vacsora mellett folytatódott a kö-
tetlen, vidám beszélgetés.

Elhatároztuk, hogy ennek a találkozónak lesz folytatása, hogy tovább erősöd-
jön az egymás iránti szeretetünk. Ahol szeretet van, ott remény és jövő is van!

Bízunk abban, hogy a következő találkozóra azok is eljönnek majd, akik most 
egyéb okok miatt távol maradtak. Patonaié Vörös Mária

Hátsó sor: Rapi László, Birkás Bertalan, Halasi Sándor, Tajti Béla,  
Szaszkó Mihály, Antal Domokos

Első sor: Lakatos Ilona, Sipos István, Vass Mária, Ihász György, Járvás Miklós,  
Bognár Irén, Molnár Edit, Szakál Katalin, Vecsei Zsuzsanna, Bakos Katalin,  

Farkas Katalin, Tajti Béla, Péli Erzsébet, mögötte Vágó Katalin, Mihályi Mária,  
Jónás Éva, Bagi Irén, Vörös Mária

45 éves találkozónk
2016. október 8-án két órakor találkoztunk az iskola előtt. Utassy-
né Gabika néni pótolta osztályfőnökünket, Baky Nándort. jó han-
gulatban elbeszélgettünk, később átsétáltunk osztálytársunk, Tóth 
József presszójába, ahol elfogyasztottuk másik osztálytársunk, 
Ézsiás Tibor által főzött vacsorát (ő sajnos munkahelyi elfoglaltság 
miatt nem lehetett velünk).

Hátsó sor: Deák Franciska, Urbán Eleonóra, Vágó Gábor, Birkás József, 
Ádám Béla Első sor: Rozsos József, Tóth József, Bagi Ágnes, Farkas Erzsébet, 
Utassy Miklósné Gabika néni „osztályfőnök”, Budai Katalin, Ragó Julianna, 

Ádám Mária. A képről hiányzott Vajda János, aki később érkezett.

33 év után…

Álló sor: Rusvai Csaba, Fehér Balázs, Demeter Lőrinc, Vanyur István, 
Farkas Gábor, Mocsai Balázs, Hajagos József, Lados Csaba

Ülő sor: Laczi Erika, Sopajti Etelka, Juhász Sarolta, Czakó Julianna
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Tehetséges Fiatalok 
Továbbtanulását 

Segítő Alapítvány  
hírei

Az alapítvány kuratóriuma szeptemberi ülésén 13 tehetséges 
kocséri diák pályázatát részesítette kedvező elbírálásban. Ebben a 
tanévben a középiskolások 40.000 Ft/tanév, a főiskolások és egye-
temisták 50.000 Ft/tanév támogatásban részesülhetnek. Ezúton is 
sok sikert, eredményes tanulmányokat kívánunk nekik!

A 2016/2017 tanévben támogatásban részesült diákok:
Gévai Eszter Kossuth Lajos Gimn. Cegléd 9. évf.
Laczi Liza Arany János Ref. Gimn. Nagykőrös 9. évf.
Nagy Gábor Móricz Szakképző Isk. Tiszakécske 10. évf.
Járvás Milán Arany János Ref. Gimn. 10. évf.
Lengyel Dorina ÁFEOSZ Ker. és Közgazd. Szki. Kecskemét 
 11 évf.
Vikor Enikő Piarisa Gimnázium Kecskeméta 12. évf.
Mészáros Krisztina 
  Toldi Miklós Szki. Nagykőrös 14. évf.
Szelei Alex Arany János Ref. Gimn. 10. évf.
Demeter Klaudia Kecskeméti Főiskola I. évf.
Deák Adrienn SZTE-JGYPK Társ. Tan. Szeged II. évf.
Utassy Dávid Eötvös Loránd Tudományegyetem Bp. II. évf.
Seres Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Bp. III. évf.
Kiss András Bertalan 
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bp. III. évf.

A nyertes pályázók többségét évek óta segíti alapítványunk, és 
örömmel látjuk folyamatos, kimagasló tanulmányi eredményüket. 

Természetesen támogató tevékenységünk nem valósulhatna meg 
az Önök segítsége nélkül, ezért köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni önzetlen adományaikért.

2015. évben támogatóink voltak:
Bakos Pál 11.000 Ft
Járvás Sándor és neje 5.000 Ft
Dr. Laszlovszky  Józsefné 5.000 Ft
Utassy Dóra 10.000 Ft
Utasi Miklsóné 5.000 Ft
Komócsin Laura 20.000 Ft

Továbbá köszönjük azoknak jószándékú adózóknak a támogatá-
sát is, akik 2016-ban adójuk 1%-ával járultak hozzá az alapítvány 
eredményes munkájához.

Mindannyiuknak hálásan köszönjük!

A tehetséges fiatalok folyamatos támogatásának érdekében 
tisztelettel kérjük a Kocséri Híradó olvasóit, hogy lehetősé-
gükhöz méreten segítsék munkánkat. A legkisebb összegű 
felajánlást is jó szívvel fogadjuk:

Számlaszámunk:
Pátria Takarékszövetkezet

65100383-10300040-0000000
„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, bará-

toknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Regdon József
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek 

és mély fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönöm 
munkatársaim önzetlen segítségét.

A gyászoló család

Gólyahír

Ádám Zoltán 
(Szülei  
Ádám Zoltán és 
Babicz Anikó)

Születésnap
100. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Bodnár András pol-
gármester Szrapkó Istvánnét. 
Annus néninek utólag is bol-
dog születésnapot kívánunk a 
Kocséri Híradó szerkesztői és ol-
vasói nevében.
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NÉPKÖRI HÍREK 2016. szeptember – október hó
A szokásos klub foglalkozásokon, baráti összejöveteleinken az 

elmúlt hónapokban, sőt egész évben aktívak voltak a népköri- 
tagok. Örömömre szolgált, hogy ezévben még nyári szünetet sem 
tartottunk a zsúfolt programjaink miatt.

2016 szeptember 22-én Ismeretterjesztő, tanácsadó előadást 
hallgattunk meg SZELEI László körzeti megbízott előadásában.  
Igen tanulságos bűnesetekről és idősekre veszélyes bűnözők gya-
korlatáról, elkövetett, megtörtént  csalások előfordulásáról. Hasz-
nos tanácsokat adott tagjainknak pl az „unokázó” bűnözök felis-
merésére valamint saját lakásunk és értékeink megvédésére.

FONTOS, mondta: figyeljünk egymásra, különösen  a szom-
szédok. Idegent ne engedjen be senki, csak ha meggyőződött róla 
hogy valós indokkal jött. Biztonságunk érdekében jó a ajtóék, ka-
pucsengő egyéb jelzés a legközelebbi szomszéddal.

Az iskolai GÁBOR ÁRON hét befejeztével szüreti felvonulást 
szerveztek a településen. Gyerekek szíves meghívására külön fel-
díszített fogattal és „KÉKFESTŐ” egyenruhánkban mi is felvonul-
tunk, és körbe-jártuk a falut és szüreti énekünkkel színesítettük a 
felvonulást. 

Izgalommal szerveztük a 2016. október 8-ára a tervezett KI-
RÁNDULÁSUNK napját. 

Busszal ESZTERGOM – PÁRKÁNY volt az úti célunk 54 fő-
vel, reggel fél 7 órakor indultunk.

Esztergom a magyar államiság egyik legősibb szimbóluma, első 
királyunk, Szent ISTVÁN itt született, itt keresztelték és koronáz-
ták meg. A magyar egyház szervezet kialakításakor az érsek szék-
helye. 

Programunk szerint idegenvezetővel 90 perces nagy túrával kör-
bejártuk a királyi várat, megtekintettük a felújított, restaurált kirá-
lyi rezidenciát, a kápolnát és lakótornyot.

Végig vezetett bennünket a feltárt királyi palota helyiségein, (fe-
hér torony, a Szent István terem, a fürdő, a konyha börtön –és őr-
szoba stb…) megismerhettük az esztergomi vár történetét, híres 
ereklyéket csodálatos freskó maradványokat.

Az esztergomi VÁRHEGY meghatározó másik épülete amelyet 
körbe jártunk és megcsodáltunk az ESZTERGOMI BAZILIKA- 
ként ismert Fő székesegyház  Magyarország rangban első temp-
loma.

A homlokzaton az alábbi felírat olvasható:
„CAPUT, MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGA-
RIAE”

Feje, Anyja és Tanítója a Magyar Egyházaknak

Hivatalos neve Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Fő Szé-
kesegyház, sétánk során itt már nem tárlatvezetővel , hanem egyé-
nileg fedeztük fel a templom belsőt, a fő oltárképet, amelyet Mi-
chelangelo Grigoletti festett és „MÁRIA menybevitelét ábrázolja.

Látogatható még az AL-TEMPLOM és a felsőbb szintekre 
(kincstár, Panoráma terem, Kupola stb) ahova csigalépcsőkön le-
het felmenni.

Délutáni napsütésben a MÁ-
RIA VALÉRIA hídon gyalogo-
san átkelve a PÁRKÁNYI Si-
mon-Juda névnapjához kötött 
három napos vásárban szó-
rakoztunk. Párkány fő utcája 
ameddig a szem ellátott hihetet-
len mennyiségű látogatóval telt 
meg.  Igazi vásári hangulat volt 
zene szóval finom ételekkel ita-
lokkal, a standokon kézműve-
sek, ruhaárusok, édesség, méz, 
házilekvárok és borok kínálatá-
ból nem volt hiány. A hatalmas 
vásárban szinte minden megta-
lálható volt.

A városnak Habsburg időszakban III Károly adta a négy évszak-
hoz a vásár tartásához a jogot 1724-ben, a mai napig ez az őszi vá-
sár maradt fenn.

Kellőképpen elfáradva, jó hangulatban indultunk az esti órák-
ban élményekben gazdagodva Kocsérra.
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A 2016. október 20-i soron következő klub esten  felkészültünk 
és összeállítottuk a névsort a hétvégi látogatásra JÁSZAPÁTI-ra, a 
meghívás szerint két személyautóval 10 fővel  mentünk el a VÁN-
DORFY JÁNOS Honismereti Szakkör ünnepélyes összejövetelére.

Másnap 2016. október 21-én koszorút helyeztünk el, tiszte-
legve az 1956.évi forradalom 60. évfordulója alkalmából a közsé-
gi emlékműnél. 

A Jászapáti Kisbol-
dogasszony Templom-
ban 2016. október 22-
én a szakkör elhunyt 
és élő tagjaiért celeb-
rált szentmisén vettünk 
részt a templomban 
tartott Honismereti 
rendezvényen.

A mise után SU-
BA Györgyné Julika a 
Kuratórium részéről 
MOLNÁRNÉ Szikszai 
Klára életútját ismer-

tette, a honismereti Kör munkáját segítő közreműködését méltatta 
és javasolta részére EMLÉKLAP  átadását a több éves szakkört se-
gítő munkája elismeréseként.  

Kladiva Imre Apát- Plébános úr a templom restaurációja befe-
jezése kapcsán ismertette a az elvégzett munkálatokat és a temp-
lom történetét a kezdetektől napjainkig.

Jászapáti a Jászság második legnagyobb városa, a Jászapáti két-
tornyú templom pedig az EGRI BAZILIKA után az egyházmegye 
2. legnagyobb temploma. Többször átalakításra került. Mai formá-
jában, 1833 év óta barokk stílusban  változatlan. A templom kupo-
láját VÁGÓ PÁL a város neves festőművésze az utolsó jászkapitány 
fia készítette, a mellékoltárok THAN Mór alkotásai. A fő oltárkép 
Szűz Mária születését ábrázolja, míg a szentély jobb és bal olda-
lán Szent ANNA és a Fájdalmas Szűzanya képe került elhelyezésre. 

Felújítása után több értékes nagyméretű fa szobor, a szószék a 
kandeláberek stb. új fényükben ragyognak. Megújult a belső be-
rendezés is.

Az érdekes bemutató előadás után a résztvevő Jász települések 
delegációit ebédre invitálták a vendéglátók, majd az azt követő ba-
ráti beszélgetések után hazaindultunk.

Kocsér 2016. október
Járvás Józsefné a Népkör Elnöke 

Ünnepi megemlékezés
Október 21-én, 

az 1956-os forra-
dalom 60. évfordu-
lóján megrendezett 
ünnepi műsorun-
kat az általános is-
kola diákjai igazán 
emlékezetessé tet-
ték.

Biró Norbert és 
Gévai Levente A 
Kiss Kata zenekar 
Magyar vagyok cí-
mű szerzeményét 
adta elő. Csengő, tiszta hangjuk kellemesen megborzongatta a 
hallgatóságot.

Az Irodalmi Színpad olyan irodalmi-történelmi összeállítást je-
lenített meg, amely az ötvenes évek és a forradalom hangulatát 
idézte fel. Láthattuk a színpadon a hétköznapi élet utcai eseménye-
it, a forradalom menetét a résztvevők szemével

Földi László országgyűlési képviselő ünnepi beszédében hang-
súlyozta a nemzeti önrendelkezés fontosságát mind a hatvan év-
vel ezelőtti események, mind az Európát aktuálisan érintő problé-
mák tekintetében.

Az iskolai énekkar műsorát követően a második világháború 
és az 1956-os forradalom áldozatainak tiszteletére állított emlék-
műnél koszorúzott Bodnár András, Hriagyel Csaba és Földi Lász-
ló a községi önkormányzat; Járvás Józsefné és Patonai Ferencné a 
Kocséri Népkör nevében, valamint Barabás Ferenc az 1956-os vi-
tézi lovagrend tagjaként helyezte el az emlékezés virágait.

A szereplő gyerekek felkészítése dr. Lakotosné Rozsnyói Ani-
kó és Juhász Anikó pedagógusok munkáját dicséri, köszönet ille-
ti őket ezért.
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Szent Márton élete
Szent Márton a Római Birodalom Pan-

nonia Provincia területén, Savariában (ma 
Szombathely) született Kr. után 316-ban 
egy jómódú családban. Mivel apja katona-
tisztként szolgált, jutalomból Itáliában ka-
pott birtokot, ezért a család egy időre ott 
telepedett le. Gyermekként Ticinumban 
(ma Pávia) nevelkedett, ahol első ízben ta-
lálkozott az akkor még csak kibontakozó-
ban lévő kereszténységgel. Ennek hatására 
12 évesen úgy döntött, felveszi a keresztény 
vallást, amit szülei nem néztek jó szemmel. 
15 évesen apja akaratára belépett a római 
hadseregbe, fiatal kora miatt azonban 4 
évig egy gyakorló csapatnál szolgált és csak 
19 évesen lett valódi katona. A feljegyzések 
megemlítik segítőkészségét, jóindulatát, 
ami miatt meglehetősen különbözött a vele 
együtt szolgáló társaitól. Egy hideg, téli es-
te Ambianum (ma Amiens, Franciaország) 
város kapujánál egy nélkülöző koldussal 
találkozott, akit rablók fosztottak ki és ver-
tek meg. Ekkor Márton köpenyét kardjával 

kettévágta, majd egyik felét a koldus vállá-
ra borította. Nem sokkal ezután álmában 
megjelent neki Krisztus a koldusnak adott 
köpenyben, aminek hatására 339-ben, 22 
évesen megkeresztelkedett.

Ezt követően még két esztendeig szol-
gált a hadseregben, majd Pictavium (ma 
Poiters, Franciaország) felé vette az irányt, 
hogy találkozzon a korszak egyik híres 
püspökével Hilariussal. Az ő tanácsára tért 
vissza 355-ben Pannóniába, ahol téríteni 
kezdett, majd útja során Savariába vissza-
térve 356-ban megkeresztelte édesanyját.

A 4. században megerősödött az eret-
nek ariánus mozgalom, amelynek hatásá-
ra Márton távozni kényszerült Pannoniá-
ból és Illirából, ezért ismét Itália felé vette 
az irányt. Sajnos Mediolanumban (ma Mi-
lánó, Olaszország) sem maradhatott hosz-
szabb ideig, az ariánusok innen is elűzték. 
Ennek nyomán Gallinaria szigetére vonult 
el egy időre, ahol pap társával közösen si-
került kiépíteniük egy kisebb szerzetesi kö-

zösséget.
360-ban megszűnt a veszély, és Szent 

Hilariust követve visszatérhetett Galliába, 
ahol a falvak lakóinak térítésével foglal-
kozott. 361-ben Ligugében megalapította 
az első európai szerzetes kolostort. Elkép-
zelése szerint itt szerette volna magányban 
leélni élete hátralévő részét, azonban To-
urs püspökének, Hilariusnak halála meg-
változtatta terveit. A vezető nélkül maradt 
egyházmegye hívei felkeresték őt, hogy fel-
kérjék püspöknek, a legenda szerint azon-
ban ő a libák közé próbált elrejtőzni, azon-
ban ezek kiadták őt gágogásukkal. Így vált 
371-ben Márton Tours püspökévé, aki to-
vábbra is fontos hittérítő munkát végzett, 
a pogány falvak nagy részét megtérítette. 
Életét csodák, gyógyulások kísérték, mun-
káját kitartóan végezte egészen 397. no-
vember 8-án Candes-ban bekövetkezett 
haláláig. Három nap múlva, november 11-
én Tours-ban helyezték örök nyugalomba, 
sírja felett kápolnát emeltek.
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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 Pé-
ter 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. hét-
végeken Nagykőrös ügyeletes orvos 06-
53/350-377, 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  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 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.

Mustgáz – minden évben  
áldozatává válik valaki

Az ősz a szüret és ezzel együtt a bor-
készítés időszaka, e periódus jellem-
ző veszélyforrása a mustgáz. Évről évre 
csaknem tucatszor riasztják miatta a tűz-
oltókat, nem múlik el esztendő tragédia 
nélkül, tavaly Szekszárdon szedett áldo-
zatot a mustgáz.

A mustgáz tulajdonképpen a szőlő levé-
nek erjedése során keletkező szén-dioxid. 
Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél 
másfélszer nehezebb, zárt térben a levegőt 
kiszorítva, a padlótól 
tölti fel a helyiséget. 
A szén-dioxid ön-
magában nem mér-
gező, de mivel ki-
szorítja a levegőt a 
pincéből, oxigénhi-
ányos állapotba ke-
rül, aki mustgázzal 
teli zárt helyen tar-
tózkodik. A gáz mi-
atti oxigénhiány szé-
dülést, álmosságot, 
eszméletvesztést, vé-
gül pedig fulladásos 
halált okoz.

A mustgázzal kapcsolatos balesetek a bo-
rospincék szellőztetésével, illetve szén-dio-
xid-érzékelők telepítésével megelőzhetőek.

Alkalmazható a közismert gyertyás 
módszer is, amikor az ember egy gyertyá-
val a kezében megy le a pincébe. Lénye-
ges azonban, hogy a gyertyát ne a vállma-
gasságban, előre kinyújtott kezében tartsa 

a pincébe igyekvő, hanem eressze derék-
magasság alá. Ez azért fontos, mert már 
10 százalékos szén-dioxid-koncentráció is 
eszméletvesztést, kis idő elteltével pedig 
fulladásos halált okozhat, de a gyertyaláng 
csak 14 százalékos mustgáz-koncentráci-
ónál alszik ki. A legegyszerűbb megoldás 
egy rúdhoz erősített égő gyertyát tartani 
lábmagasságban. Ha a gyertyaláng kialszik, 
akkor nincs elég oxigén a pincében, azon-
nal el kell hagyni a helyiséget.

Sem a gázálarc, sem a gázmaszk nem 
nyújt védelmet az oxigénhiányt okozó 
mustgáz ellen, csak sűrített levegős légző-
készülékben lehet biztonságosan lemenni 
egy szén-dioxiddal telített pincébe. Ezért 
aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, 
azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!

Forrás: BM OKF

Tervezett  
programok

A tervek szerint december 4-én 14 órától 
kerül sor a hagyományos Mikulás-délutánra 
a Művelődési Házban. December 20-án ked-
den tervezzük megtartani a nyugdíjasok ka-
rácsonyát az önkormányzati konyha ebédlő-
jében, míg a karácsonyi koncert a katolikus 
templomban kerül megrendezésre december 
22-én 16 óra 30 perces kezdettel. Ezt követően 
gyúlnak ki a karácsonyi fények a falu központ-
jában, ahol forró tea és forralt bor mellett kívá-
nunk mindenkinek áldott ünnepet.

Kocséri ÁMK
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi ház, búto-
rok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: Kocsér, Szabad-
ság 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, 53/359-157

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 bá-
csival. 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 csa-
ládi 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.: 06-20-440-6643
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
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 kocsibe-
álló + 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 telefonszá-
mon. 
Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti 
családi ház, 3 szobás össz-
komfortos, nagy melléképü-
letekkel, 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, gázkon-
vektoros, felújított lakás. Ér-
deklődni: 06-53/359-395

Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 97., 2 szoba + 1/2 szo-
ba, 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.: 20/599-7628
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 melegí-
tő, 1db 120 l-es gázbojler eladó. Érd.: 06-30/771-5245
Kocséron anyakecskék és ivartalanított 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, turizmusra, gaz-
dálkodásra kitűnő köves út mellett 37 millió Ft irány ár Fizeté-
si könnyítés lehetőséges. Dél Pest környéki kertes házat be-
számítok. TeL: 06-53/715-182
Keresek megbízható vállalkozó brigádot. Erdő gyérítésre, tető-
fedő, vízszerelő, villany szerelő, kőműves, festő, terület rende-
ző, 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, előszoba, fürdő-
szoba, éléskamra, kamra található. A családi ház melegét 
gázkonvektor adja, a meleg vizet gázbojler biztosítja. A ház 
mellett közvetlenül kb 40 m²-es melléképült van, amely állat-
tartásra, gazdálkodásra is alkalmas. Esetleg összeköltözőknek 
külön lakás is kialakítható. A telek nagysága révén leválaszt-
ható, így építkezni szándékozók a CSOK-ot is igénybe vehetik. 
Érd.: 06-70/541-1245
62 éves minden káros szenvedélytől mentes özvegyember 
korban és életvitelben hozzá illő társat keres Kocsér 30 km-es 
körzetében. Kalandorok kíméljenek! A leveleket „Társkeresés” 
jeligére a Kocséri Híradó szerkesztőségébe várjuk (2755 
Kocsér, Kossuth L. u. 16.)
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

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




