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TÁJÉKOZTATÁS
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A
módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően
létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút
vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy
attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási
engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv.
nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak
között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső,
külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről
a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését
szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket:
a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év
vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését
szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál,
akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem
teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az
állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával
gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem
benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy
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Igazgatóságot minden esetben annak megállapítására,
hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási
engedélyt!

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt
kérni?
Minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a
jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra.

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007.
(XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező
készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat, tehát: a tervdokumentációt, tervező
mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat, és a
kérelmet.
Az eljárás mentes a bírság és az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól az 1995 LVII.
évi vízgazdálkodási törvény (a továbbiakban: Vgtv
)29. § bekezdésének (7) (a) pontja szerint, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, a Vgtv 31. § bekezdésének (1) pontja szerint, a vízügyi hatóság által
lefolytatott egyes közigazgatási eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, kivéve ha az eljárás (2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól b) a
vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása a 29. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontig, azaz a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni a Pest Megyei Katasztrófavédelmi

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási
engedélyeztetése és az ivóvíz igény kielégítése céljából létesült kutak eljárásában van különbség?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van
vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az
eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium
vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a
Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki
2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt
az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től
vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig,
engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1
000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000
forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

Milyen költsége van az eljárásnak?
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)
bekezdésében meghatározott 3000 forint általános tételű eljárási illetéket kell megfizetni.
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Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását
Segítő Alapítvány hírei
Az alapítvány kuratóriuma októberi ülésén 15 tehetséges kocséri diák pályázatát részesítette kedvező elbírálásban. Ebben a tanévben a középiskolások 50.000,- Ft/tanév, a főiskolások és egyetemisták
70.000,- Ft/tanév támogatásban részesülnek. Ezúton is sok sikert, eredményes tanulmányokat kívánunk
nekik!
A 2018/2019. tanévben támogatásban részesült diákok:
Béres-Deák Orsolya
Ceglédi SZ.C. Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium	  9. évfolyam
Fehér Levente
Arany János Református Gimnázium Nagykőrös	  9. évfolyam
Gál Gergő
Piarista Gimnázium Kecskemét	  9. évfolyam
Gévai Eszter
Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd
11. évfolyam
Gévai Levente
Piarista Gimnázium Kecskemét	  9. évfolyam
Járvás Milán
Arany János Református Gimnázium Nagykőrös
12. évfolyam
Laczi Liza
Arany János Református Gimnázium Nagykőrös
11. évfolyam
Nagy Gábor
Nyíregyházi SZ.C. Inczédy György Szakgimnázium	  9. évfolyam
Szelei Alex
Arany János Református Gimn., Szakgimnázium Nagykőrös
12. évfolyam
Tóth Adrián
Arany János Református Gimn., Szakgimnázium Nagykőrös
12. évfolyam
Venyingi Fanni
Bányai Júlia Gimnázium Kecskemét
11. évfolyam
Béres-Deák Bence
Demeter Klaudia
Seres Zoltán
Vikor Enikő

Neumann János Egyetem Műszaki és Inf. Kar Kecskemét
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Piliscsaba

II. évfolyam
III. évfolyam
V. évfolyam
I. évfolyam

A nyertes pályázók többségét évek óta segíti alapítványunk, és örömmel látjuk folyamatos, kimagasló tanulmányi eredményüket.
Új pályázóként üdvözölhetjük Béres-Deák Orsolyát, Fehér Leventét, Gál Gergőt és Gévai Leventét, akik az általános iskola 8. évfolyamán elért kitűnő bizonyítványukra tekintettel nyerték el idén támogatásunkat. Természetesen támogató tevékenységünk nem
valósulhatna meg az Önök segítsége nélkül, ezért köszönetünket szeretnénk kifejezni önzetlen adományaikért.
Továbbá köszönjük azoknak jószándékú adózóknak a támogatását is, akik 2017-ben 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 lehetőségükhöz méreten segítsék munkánkat. A legkisebb összegű felajánlást is jó szívvel fogadjuk:

Számlaszámunk: Pátria Takarékszövetkezet 65100383-10300040-0000000
Adószámunk: 18662089-1-13
„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Az Alapítvány Kuratóriuma

Csőke Miklósné

Séta az erdőben

Kukorica szüret

Lábunk alatt roppan az az avar,
Száraz faágak szinte buktató.
A légben fenyő illata száll
Vidám madárdal, lágy muzsikaszó.

Mint hullámzó tenger, lágy hajnali szélben,
Mint hulló zúzmara az enyhülő télben,
Ringatóik a sárguló határ,
Zizegve zörgicsél a kukoricaszár.

Tréfával, vidám társalgással
Marasztaljuk a múló időt.
Lelkünk fent jár a magasban
Fejet hajt a természet előtt.

Szorgos kezek törik, vidám ének száll,
Bőven ontja kincsét a jól megtermett szár.
A sorok egyre fogynak, a jókedv mindig nő
Mint sárga aranyrög, hullik a sok cső.

Ó természet gyönyörű éltető!
Lelket felemelő, szívet melengető.
Had tegyek most én valamit te érted
Engedd meg, hogy zengjem örök dicsőséged.

A nap lassan leszáll vége a szüretnek,
Szüretelő lányok jókedvvel nevetnek.
Pohárban bor csillan, rajta csak rajta,
A gazda biztatón fenékig felhajtja.
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In memoriam Berente Terézia
Halálának váratlan híre mindenkit meglepett,
megdöbbentett. Néhány
hete még előadást tartott a kocséri könyvtárban
családjáról, felmenőiről –
most velük együtt alussza
örök álmát a kocséri temetőben…
Munkatársai így búcsúztak tőle a könyvtárosok levelezőoldalán:
„Kedves Kollégák!
Az utóbbi időben egyre több fájó hír jelent meg az oldalon.
Ehhez a sajnálatos sorhoz vagyunk kénytelenek kapcsolódni. A
veszteséget akkor is nehéz felfogni és idő elfogadni, ha „csak”
egy olyan kolléga távozott, akire szakmailag felnéztünk, tőle
sokat kaptunk s tanultunk, akihez bármikor fordulhattunk a
kérdéseinkkel, problémáinkkal. Még hatványozottabban érint
bennünket, ha nemcsak egy kiváló könyvtáros szakembert, egy
remek pedagógust, egy felkészült helytörténészt veszítettünk el,
hanem egy meghatározó kollégát, egy nagyon közeli barátot.
A Pedagógiai Szakkönyvtár vezetője, a Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ volt megbízott igazgatója, Berente Terézia, Terike, egy hónapok óta tartó küzdelem következményeként, mégis fájóan váratlanul eltávozott közülünk.
A száraz tények szerint életének 61. évében, türelemmel viselt
betegség után. De aki ismerte magyar-könyvtár szakos korától, a szombathelyi évektől kezdve az ELTE könyvtár szakán
át, a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Főiskola (GAMF)
könyvtárosaként, vagy a kocséri általános iskola tanáraként,
majd 1988-tól idáig a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola és jogutód intézményei könyvtárosaként és könyvtárvezetőjeként, az
nagyon jól tudja, hogy ebben az életútban több volt a száraz tényeknél. Sokkal több.
Életében két sarokkő volt: szeretett szülőhelye, Kocsér és a rajongásig imádott „bezzeg a Kaszap utca, a Kaszap utca”. Ritka, hogy valaki ennyire emblematikusan összeforrjon az általa
képviselt intézménnyel. Ő nem (csak) a Pedagógiai Szakkönyvtár vezetője volt, ő a Pedagógiai Szakkönyvtár volt. Az a helytörténeti anyag, amiről ő nem tudott, az nem is létezik. Az a
polc a raktárban, amit nem ő felügyelt, azt nem is érdemes felkeresni. Ő volt az, aki pályakezdőket megszégyenítő módon
tisztában volt az innováció fontosságával, a könyvtári funkciók változásával, s a könyvtár változó világban történő feladataival. Az újításokat nem nyűgként kezelte, hanem kihívásként
tekintett rájuk. És az ezekkel, a szakmával kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit, ötleteit mindig önzetlenül átadta a fiatalabb kollégáknak.
Ő nem egyszerűen megbecsült kolléga volt, hanem szeretett
kollégánk. A Könyvtár és Információs Központ saját halottjának tekinti.

Az NJE KIK régi és jelenlegi dolgozói nevében:

Dr. Kötél Emőke igazgató”
Ezer szállal kötődött Kocsérhoz: előadást tartott, könyvszerkesztésben segédkezett, de a Kocséri Híradó szerkesztését is elvállalta és végezte kiemelkedően magas színvonalon.
Tanárom volt, később kollégám, bár soha nem dolgoztunk
együtt. Két kocséri könyvtárostól, Antal Domokosnétól és
Berente Teréztől tanultam a szakmát, a hivatást – s most fél év
alatt mindketten elmentek. Olyan helytörténeti tudást vittek
magukkal, ami pótolhatatlan.
Ica néni halálakor Teréz írta meg a Kocséri Híradó számára nekrológját – nem gondoltuk, hogy alig néhány hét múlva
Tőle is búcsúznunk kell.
Így art akkor:
„Ica néni, nyugodjál békében a rajongásig szeretett kocséri
anyaföldben! Neved és emléked kegyelettel megőrizzük.”
Ezekkel a szavakkal búcsúzott egykori tanárától, s most én
is búcsúzom tőle.
Köszönöm a tudást és a bátorítást. Köszönöm, hogy lehetőséget láttál bennem és ösztönöztél. Köszönöm, hogy a munkám
elismerted és segítségemre voltál. Nyugodj békében, Teréz!
H. M.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

id. Ádám Lászlóné
szül.: Budai Erzsébet

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, akik

Tóth József

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk osztoztak.
Szerető felesége és fia, Attila és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
édesapánk, nagyapánk

Habon Miklós

temetésén tiszteletüket tették, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
A gyászoló család
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30 éves osztálytalálkozó
2018. februárjában egy kedves
meghívás érkezett a facebookon. A
megszólítás a következő volt:
„Kedves általános iskolai osztálytársaink!
Idén 30 éve, hogy utoljára csengettek
nekünk a kocséri Gábor Áron Általános Iskolából…”
Körültekintő szervezés után
2018. október 6-án A és B osztály
közösen tartotta meg osztálytalálkozóját. Meghívásunkat elfogadta Bátor Tihamérné Marika néni,
Horváth Jánosné Ica néni, Szebényi
Judit, Pappné Mészáros Ágnes, dr.
Nagy Tiborné és Csukás István.
Találkozásunkkor
kíváncsian
fürkésztük, hogy ki mennyit változott az évek alatt és vajon megismerjük-e egymást. Huszonhatan vettünk részt a találkozón. Az osztályteremben elfoglaltuk helyünket. Az osztályfőnöki órán névsorolvasás során
mindenki röviden elmondta, hogy miként alakult élete az
elmúlt évek alatt. Aki nem tudott részt venni a találkozón,
kedves üzenetet küldött nekünk.

Harminc év után találkozni, iskolapadba ülni és úgy csevegni, mintha még mindig rendetlen kamaszok lennénk…
ettől lett emlékezetes ez a találkozó.

Ezután az iskola konyháján elfogyasztottuk a Baginé Melinda és Kovácsné Vali által készített finom vacsoránkat.

Vidám, jókedvű beszélgetés közben előkerültek a fényképek az iskolás évekről, a családról.
Nagyon jó hangulatban telt el az este, köszönet illeti meg
Kasza Csaba Lászlóné Palya Irénkét és Bimbó Terit a találkozó megszervezésében nyújtott önzetlen munkájukért.
A két osztályból a találkozón részt vevők névsora:
A osztály: Balajti Mónika, Bárány István, Bimbó Terézia,
Csukás István, Hederics Piroska, Király Zsuzsanna, Kiss
Tünde, Kocsis Ferenc, Palya Edit, Palya Mónika, Radics Éva,
Vanyur László, Vincze Tibor.
B. osztály: Balogh Magdolna, Budai Eszter, Dávid Géza,
Dobos Erika, Erős Róbert, Hanti Irén, Hegedűs Ambrus,
Héda Éva, Kiss Melinda, Nagy Bálint, Palya Irén, Sopajti Attila, Szakál Anita.

Az osztályfőnöki óra után „jó gyermekek módjára” lehetőségünk nyílt az udvari játékok kipróbálására is.

Egyik volt osztálytársam gondolataival zárom soraimat:
„Bár ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. Egy ponton
összeköt a sorsunk: az életben bármerre is haladunk, mi már
örökre osztálytársak maradunk!”
Béres-Deákné Szakál Anita

SULI HÍREK
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Ünnepi műsor
Az 1956-os forradalom 62. évfordulóján
az idei évben is lélekemelő megemlékezésnek lehetett részese, aki ellátogatott a művelődési Házba.
Gévai Imre Tagintézmény-vezető ünnepi beszédében személyes emlékeket és
kocséri vonatkozású történéseket elevenített fel.

Az Általános Iskola irodalmi színpada
dr. Lakatosné rozsnyói Anikó vezetésével
két jelenetben idézte fel az ’56-os eseményeket.

Az iskola énekkara Juhász Anikó felkészítésével az ünnephez illő zeneszámokat
adott elő.
A ünnepi koszorúzáson az önkormányzat nevében bodnár András polgármester,
Barabás Ferenc , az ’56-os lovagrend tagja
és a Kocséri Népkör képviselői helyezték el
az emlékezés virágait.

Diáktüzérek a Hősök terén
2018. szeptember 16-án
vasárnap a kocséri diáktüzérek is közreműködtek
a Nemzeti Vágtán.
A fonyódi és szombathelyi kishuszárokkal együtt
napközben a gyermekhuszártáborban fogadták a
nézelődőket, megismertették az érdeklődőket az
1848-as fegyverekkel.

Délután pedig a kishuszár vágta döntője előtt vonultak fel sok
ezer néző előtt a Hősök terén kialakított versenypályán – bizonyítva, hogy a katonai hagyományőrzésnek megvan az utánpótlása.
A kocséri csapat tagja volt: Deák Dániel, Kiss Roland, Mészáros
Norbert és Bognár Bálint. A csapat vezetője: Gévai Imre.

Bábeli zűrzavarban

A Felvidéken jártunk
Az énekkar alkalmi kamarakórusa szeptember 26-án szerdán testvérközségünkben, a szlovákiai Udvardon tett eleget egy
meghívásnak.

A Majthényi Adolf Alapiskola első alkalommal szervezte meg
a „Nyelvek európai napja” rendezvényét. Minden felső tagozatos
osztály választott egy nemzetet, és bemutatta kultúrájukat, ételeiket, nevezetességeit.
Mi a magyar nyelvet mutattuk be verssel, népdallal, könnyűzenével és egy kis néptánccal!
Színvonalas, megható műsort adott a kocséri „delegáció”,
melynek tagja volt: Juhász Anikó énekkarvezető, Etli Bianka, Gévai Anna Badari Alexandra, Schors Regina, Biró Norbert, Nagyszombati Petra, Venyingi Luca, Németh Anna, Varga Hanna,
Döme-Kis Orsolya koreográfus.

SULI HÍREK
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Szüreti mulatság – 2018
Szeptember 29-én szombaton, éppen
Szent Mihály jeles napján tartotta iskolánk a szüreti mulatságot. Az idő kicsit
barátságtalan volt, de a hangulat annál
barátságosabb.

Felszalagozott kopjafával és vidám nótaszóval vezette az énekkar a menetet. A
közös munkával szépen feldíszített fogatokkal nagy büszkeség, nagy élmény végigvonulni a falun. A felvonulásba a Kocséri
Népkör vidám csapata is bekapcsolódott.
A kisíró megnyitója és a lovasok köszöntése még a főtéren hangzott el, és a csőszöktől is a téren lehetett gyümölcsöt csenni, de
a kellemetlen időjárás miatt a mulatságra
már a Tornacsarnokban került sor.
A csípős szél viszont sem a szőlőpréselést,

sem a tűzgyújtást nem tudta megakadályozni.
„Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon…”
így zárult a szüreti mulatság.

Elismerés jár a kocsidíszítésben közreműködő szülőknek, a fogatosoknak, a sütivásár
során vagy a büfében szorgoskodó anyukáknak.

Emléktúra, akadályverseny, parasztolimpia
2018. szeptember 28-én pénteken ragyogó időben látogatott ki
az iskola teljes közössége az Útmenti lakhoz.
A szokás szerint ágyúdörgéssel és egy kis ünnepséggel indult a
nap, de a szokásoktól eltérően a nagyobb osztályok most nem kerékpárral, hanem akadályverseny keretében gyalog közelítették
meg Hriagyelné Balla Vera néni tanyáját.

A 6.-osok a homokkal küzdenek a kocséri határban

A 7.-esek szerepjátéka az egyik akadálynál
Nagy-nagy köszönet a vendéglátóknak, Hriagyel Csaba alpolgármester úrnak és Vera néninek, a főzésben közreműködő lelkes szülőknek, valamint a biztonságunkról gondoskodó Szelei
László iskolarendőrnek és a polgárőröknek.

Parasztolimpián ügyeskedtek a kicsik

SULI HÍREK
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Gábor Áron Napok - 2018

Szemünk fénye

A palatáblától a tabletig

Taskovics Adél látássérült ifjú hölgy és édesanyja, Romanek
Inka kocséri származású festőművész látogatott el iskolánkba
szeptember 24-én hétfőn. Adél saját életén, élményein keresztül
engedett bepillantást a látássérültek világába.

Rendhagyó
rajzszakkör volt szeptember
24-én
hétfőn délután iskolánkban.
Szijné Fajka Ágnes
tanárnő szakköröseihez és a csatlakozó érdeklődőkhöz
Kecskemétről, a Ráday Múzeumból érkezett két remek múzeumpedagógus, Zsuzsa néni és Kata néni, és interaktív módon a
régi iskola eszközeivel, sajátosságaival ismertették meg a kocséri
gyerekeket. Előkerült a palatábla, a töltőtoll, de azért a tablet is.
És mivel az iskolában régen sem csak tanultak, de játszottak is a diákok, így a foglalkozás végén pörgettyűket, zúgattyúkat és egyéb
más, lassan a feledés homályába vesző gyermekjátékokat készíthettek a résztvevők.

Bemutatta Adél a Braille-írást, a csörgőlabdát, a beszélő mobiltelefont, mesélt a fehér bot használatáról és a városi közlekedés nehézségeiről. És beszélt Adél az egyetemi évekről és arról is, hogy
édesanyja tapintható festményei miképp hozták közelebb számára a láthatatlan világot.
Örömteli, megható, de
vicces pillanatokban is bővelkedő, kedves találkozás volt: Kedves Adél és Inka, szeretettel köszönjük a
ránk szánt időt, fáradságot.

Szentek oltalmában
Az 1. osztály és az 5. osztály szeptember 26-án szerdán Hernádi László plébános atya és Patonai Gábor igazgató úr számára
egy-egy rövid kis jelenettel, műsorral mutatta be az osztály védőszentjét.

Fedél nélkül
A fenti program keretében szeptember 25-én kedden Balog
Gyula és hajléktalan sorstársa, Ilona látogatott el a kocséri iskolába, hogy a 7-8. osztályos diákokkal egy rendhagyó osztályfőnöki óra keretében beszélgessenek a hajléktalanságról, az okokról és a lehetőségekről.

Szituációs játékok segítségével hozták közelebb a diákok számára a
fedél nélkül élők problémáit.

Az elsősök kedves kis énekkel, jelenettel idézték
meg Szent Antal alakját.

Az 5.-esek Szent Mártont választották az osztály védőszentjének,
aki a köpönyegét is megosztotta a koldussal.
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Tündérkerti hírek
Régi hagyományunkat folytatva 2018. szeptember 25-től megkezdődött a nagycsoportos
Csicsergők vízhez szoktatása a lakiteleki Népfőiskola Gyarmati Dezső Tanuszodájában.

Az oktatónk változatlanul Gergely Péter, aki nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. Ebben a nevelési évben arra a felismerésre jutottunk, hogy már óvodáskorban nagy jelentősége van
annak, hogy férfi pedagógussal is kapcsolatba kerülnek a gyerekek. Az idén is 8 alkalomra van erre lehetőségünk, a gyermekek elszállítását az uszodába az Önkormányzat és a szülők együttes segítségével tudjuk megoldani.

A záró foglalkozás december 6-án lesz, erre Péter bácsi minden
évben meghívja a szülőket, akik megnézhetik a kis „úszóbajnokokat”.
Alig száradt meg az első alkalom után a gyerekek fürdőruhája, szeptember 27-én, csütörtökön reggel útnak indultunk Kecske-

métre Király Dini autóbuszával. Úti célunk a kecskeméti Planetárium, majd utána a gyönyörű Arborétum volt.
A Planetáriumban részt vehettünk az óvodás korosztályhoz igazodó Csillagmese című interaktív előadáson, amely során a gyermekeink játékosan fedezhették fel a bolygókat, a Napot, a Holdat
és a csillagokat is.

A színpompás Arborétumban tett séta során felfedezhettük az
őszi erdő szépségeit, sok „kincset” – falevelet, terméseket – gyűjtöttünk a földről, ezzel gazdagítva csoportszobánk élősarkát. A közös tevékenységek, és a kirándulás során szerzett élmények közösségépítő hatással voltak a csoportra.
Izgalommal várjuk a májusra tervezett budapesti kirándulásunkat is!
Különleges nap volt az óvodások életében október 25-e.
Ezen a délutánon a családok
bevonásával szépítettük óvodánk udvarát. Bár az időjárás
nem volt barátságos velünk, a
lelkes anyukák és apukák kisgyermekeikkel és az óvó nénikkel közösen, jó hangulatban
szalmabábukat készítettek.
A nagy munka után igazán
jól esett a dajka nénik által készített zsíros kenyér lilahagymával és
meleg teával. Az anyukák által behozott sütőtököt a konyhás nénik
megsütötték, amit jóízűen elfogyasztottunk.
A szalma bábuk kedves vendégeink lettek,
nap, mint nap fogadják a
Tündérkert óvoda lakóit.
Hagyományainkhoz
híven idén is megrendezzük jótékonysági óvodavacsoránkat. Szeretettel
várunk 2018. november
17-én, szombaton minden kedves érdeklődőt,
hogy együtt bulizzunk az
óvodásainkért!

Kocséri Híradó
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Népköri hírek
Sok-sok program jellemezte az utóbbi hónapokban a Népkör
életét, rengeteg meghívásnak teszünk eleget.

Szeptemberben a szüreti felvonuláson vettünk részt, ahol saját
lovas kocsit díszítettünk és nótaszóval csatlakoztunk az általános
iskola hagyományőrző programjához. A felvonulás után énekkarunk a szokásokhoz híven szüreti dalokkal szórakoztatta a résztvevőket.
Októberi első találkozónkon megemlékeztünk az aradi vértanúkról, beszélgettünk a szabadságharc magyar történelemben elfoglalt helyéről, 1848-as dalok közös éneklésével zártuk „történelem óránkat.”

egymás mellett 50 éven
keresztül.
Arany „lakodalom”
volt a javából vőfél�lyel, menyasszony kereséssel, közös vacsorával,
maskarákkal,
ajándékokkal, hatalmas
tortával. Úgy igazán a
hagyományoknak megfelelően.
Köszönjük Marika és
Dini bácsi a meghívást
és a vendégül látást.
Bodnár Andrásné
elnök
Fogadják szeretettel, és gyönyörködjenek az évszak szépségében
a Népkör tagjának, Csőke Miklósnénak őszi verseiben!

Ősz
Megérkezett itt van hát újra,
Lehullott már mind a fák lobja.
Varjak kárognak, fekete sereg
A dermedt föld felett ködfátyol lebeg.
Ősz te csodálatos száz színű évszak
Hűvös borongós, még is olyan szép vagy,
Szivárvány színeit szórod a vidékre,
Ezüst fátyolt húzol a ragyogó égre.
A fák tar ágain didereg a cinke,
Csak lenne még meleg csak még egy picinyke,
Azután megbékél, szökken az ágak közt,
Jó kedvvel, vidáman köszönti az őszt.

Őszi eső
A mai kor szellemének jegyében „csapatépítő” összejövetelt tartottunk Hriagyel Csaba alpolgármester úr tanyáján, köszönet érte.
Közös szalonnasütés, nagyszerű beszélgetések, jó hangulatú mulatozás jellemezte a késő estébe nyúló délutánt. Köszönjük Laczi Dénes muzsikálását.
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 október közepén is, amikor a Népkör delegációja a Jászapáti Honismereti Szakkör meghívásának tett eleget. Örömmel gratuláltunk ahhoz, hogy szervezetük elnyerte a Jász Egyesület 200.000 Ft-os támogatását, melyből
hagyományőrző kukoricatörést rendeztek.
November 8-án megható meghívásnak tettünk eleget. Laczi Dénes és felesége Kalló Mária 50 éves házassági évfordulóját ünnepelhettük közösen. Példaként állhatnak mindannyiunk előtt azért
a sok-sok szeretetért, amit egymástól kaptak, és hogy kitartottak

Kipp-kopp, kipp-kopp, kopog az ablakon
Kipp-kopp, kipp-kopp énekli bús dalom.
Cseppek kergetőznek a szemem előtt
Komor hangulat vesz rajtam erőt.
Zenélve pattognak a sima üvegen,
Tiltóan emelem fel előttük a kezem.
Elhárítanám a monoton zenét,
Mely megzavarta, a szép emlékezést.
Őszi permetező, nyomasztó eső,
Mi tudná elűzni, mi az az erő?
Felvillantom újra emlékeimet,
Mely a ragyogó nyárba elvezet.
Esik az eső, lassan csepeg még,
Nem hallani már csupán lágy neszét.
Emlékeimben a hegyi patak zúg,
s a fenyőfák között, szerelmes gerle búg.

KÖZÉLET
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Aranylakodalom, gyémántlakodalom
Bodnár András polgármester és Hriagyel Csaba alpolgármester három kocséri házaspárt köszöntött, akik 50 éve kötöttek házasságot.
Egyetlen házaspár van jelenleg Kocséron, akik 60. házassági évfordulójukat ünneplik, őket is köszöntötték e jeles alkalomból.
Az arany- és gyémántlakodalmukat az idei évben ünneplő házaspároknak jó egészséget, és még sok boldog együtt töltött esztendőt kívánunk a Kocséri Híradó olvasói nevében.

Vágó István és Mondi Sarolta

Bugyi Miklós és Mészáros Erzsébet

Laczi Dénes és Kalló Mária

Csőke Miklós és Üllei Kovács Mária
gyémántlakodalmukat ülték az idei évben.

20 éves általános iskolai osztálytalálkozó
20 évvel ezelőtt, 1998-ban ballagtunk el a kocséri iskolából, számomra felejthetetlen évekkel az életemben, úgyhogy nagy örömmel vállaltam fel az osztálytalálkozó megszervezését. Végül is
ugyan kis létszámban voltunk jelen, de legalább a kemény mag,
akik 5 évvel ezelőtt is ott voltak, azok most is megtisztelték jelenlétükkel ezt a szép kerek évfordulót. Sajnos utolsó héten több mindenki lemondta az osztálytalálkozót, de páran írtak magukról nekem, azokat tudtam tolmácsolni a többieknek. Annak idején 1.
osztálytól 4. osztályig Ragó Ági néni volt az osztályfőnökünk, Ő
tanított meg minket az írás, olvasásra és alapokra, amelyek az induláshoz kellettek kis életünkhöz. Nagyon sok szép emlék fűződik az új, alsós iskolai épülethez, az osztálytermünkhöz, az ebédlőhöz, az udvarhoz, ahol rengeteget játszottunk. Elég aktív osztály
voltunk, ugyan jött hozzánk a 4 év alatt több új osztálytárs is, de
ők valahogy eltűntek és 17-en folytattuk tanulmányainkat a régi iskolai épületben, ahol már ugye a felsősök voltak. Ötödiktől kezdve pedig Rozsnyói Anikó néni kezdte meg velünk pedagógiai pályafutását, mi voltunk az első osztálya!!! Anikó néninek, most már
csak „Anikónak” is nagyon sokat köszönhetünk, rengeteg közös
élmény, számtalan verseny, felejthetetlen színjátszó szakkörök és
ezt követő előadások teszik számunkra felejthetetlenné ezeket az
éveket! Anikó néni vezetésével osztályunk anno 1 millió forintot
nyert az iskolának a Légy jó Mindhalálig elnevezésű versenyen,
aztán pedig itthon is megrendeztük a versenyt iskolai keretek kö-

zött! Szuper volt ez is, és tényleg örök emlék! Jó volt így 20 év után
nosztalgiázni megint, illetve jó volt hallani, hogy legtöbbünknél
már van gyermek, család, jó munkahely hál isten! Van, aki közülünk pedig valóra váltotta azt, amit már általános iskolás korában
megálmodott magának…

Rozsnyói Anikó, Varga Brigitta, Radics István, Ragó Ági néni, Zöldi Éva,
Barta Attila, Tajti Anikó és Szabari Réka

Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon köszönjük
azt a sok sok energiát, amit belénk fektettek annak idején, ezeket
az éveket sohasem fogjuk elfelejteni!
Csonó-Szabari Réka

Kocséri Híradó
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Gólyahír

Bagi Benett Milán
Szülei: Bagi Gergő és Potyó Anikó

Erdős Jázmin
Szülei: Erdős Attila és Kis Erzsébet

Kudri Zara Anikó
Szülei: Kudri Zoltán és Farkas Hajnalka

Nagy Bálint
Szülei: Nagy Bálint és Gáspár Erzsébet

Radics Kristóf Attila
Szülei: Godó Erika és Radics Attila
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Szent Márton-dal
Szent Márton hóban lovagolt,
lova a szélnél is gyorsabb volt.
Szent Márton lovagolt vígan,
meleg köpenybe burkoltan.
A hóban koldus vacogott,
nem viselt mást, hitvány rongyot.
„Ó, légy a segítségemre,
vagy megvesz az Isten hidege!”
Húzza Szent Márton a gyeplőt,
megáll a didergő előtt.
Szent Márton éles szablyája
a meleg köpenyt szétvágja.
Felét Szent Márton od’adja,
koldus hálásan fogadja,
de Szent Márton már vágtat el
köpenye másik felével.

EZ+AZ
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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 tanács
adó 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

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

Orvosi ügyelet

hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő
06-53/359-040
Hétköznap 16 órától reggel
8 óráig, ill. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 06-53/350377, 104
Védőnő:
Tóth Zsuzsanna 06-70/559-8395

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.
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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.: 06-53/359-401
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel,
ipari árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel.
Érd.: 06-70/538-1691
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár:
12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi
utca végén. Érd.: 06-53/715-165
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses,
összkomfortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.:
06-53/359-401
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.: 0620/412-3383
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdeklődni este 18:00 után. Tel.: 06-20/800-6490
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
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területtel házat keresek. Tel.:
06-20-440-6643
Kocséron anyakecskék és ivartalanított fiú gidák Eladók. Tel.: 06 53 715-182 esti órákban.
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 53-358-110
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

Kocséri Híradó
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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

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
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
Kocséron, Szabadság út 117. szám alatt eladó:
kályhák, boros bekötött üvegek, tányérkészletek, poharak, vizeskannák, taliga, régifajta
szétnyitható tükör, szőnyegek, televízió, 3 részes ülőgarnitúra stb. Érd.: 06-53/359-691,
20/491-4549
Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószobabútor. Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, mely 3-4 kerekű mopedbe való, szintén
eladó. Érdeklődni a 359-953-as telefonon lehet.
Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa Érd.:
06-20-350-4023

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
Jó állapotú összecsukható járóka belerakható
matraccal és baba ágyneművel eladó. Érd.:
53/359-691 az esti órákban.
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.: 0653/715-182
Jártató pónikocsi eladó, 4 személyes. Tel.:
30/355-4805
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
Eladó 1000 m²-es építési telek a rendőrség
előtt a Jókai utcában. Érd.: 06-20/629-5282

Nagykőrösi telephelyre keresünk

BÚTORASZTALOST

és férfi betanított munkást, egy műszakos munkarendbe.
Jelentkezni a

butorszer@gmail.com

e-mail címen vagy a
06-70/698-9659-es telefonszámon lehet.

KOC SÉ R I HÍ R A D Ó
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Bodnár András Levélcím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1. ISSN 1789-7564
Szerkeszti: Hajagos Mária E-mail: kohir@freemail.hu
Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. – Nagykőrös, Béke útja 5. Tel.: 06-53/356-650

