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Falugyűlés
A 2016. október 27-én lezajlott falugyűlés napirendje a követke-
ző volt:
1.)  Tájékoztató Kocsér Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
3.) Települést érintő aktuális problémák

1.) Tájékoztató Kocsér Község Önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről 

Bodnár András polgármester
Elmondja, hogy a település pénzügyi helyzete stabil, likviditási 
problémák ebben az évben sem volt és előreláthatólag nem is lesz. 
Adóbevételek alakulása: tervezett adóbevétel 25.300.000 Ft, eddig 
befolyt összeg: 20.636.568 Ft. 
Tartós betétbe lekötött pénzösszeg: 12 M Ft. A folyószámlán lévő 
pénzösszeg: 15.321.409 Ft

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

Bodnár András polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket a 2016. évben történt fejlesztésekről, 
beruházásokról.
Ivóvíz minőség javító beruházás II. ütem KEOP nettó össz. költ.: 
104.952 eFt, önerőt nem kellett biztosítanunk.
Járda felújítás a Szabadság u-ban bruttó: 2.400 eFt önerős beru-
házás
Napelemes tanyák, bruttó: 20.000 eFt 10% önerő
Benyújtott pályázatok a következők:
Óvoda energetikai felújítása KEHOP, bruttó: 42.097 eFt
Iskola energetikai felújítása tervezői költségvetés szerint: 
 25.150 eFt
Konyha energetikai felújítása KEHOP, bruttó: 27.147 eFt
Konyha teljes belső felújítása bruttó: 39.419 eFt
Egészség sportpark (Közösségi ház udvar) kb. bruttó 5.000 eFt
Összesen bruttó: 138.813 eFt
Előkészített pályázatok:
Orvosi rendelő felújítása bruttó: 29.960 eFt 
Külterületi földutak javítására GRÉDER beszerzés bruttó: 
 6.997 eFt
Külterületi földutak stabilizálása kb. bruttó: 26.000 eFt
Belterületi utak javítása felújítása kb. bruttó: 70.000 eFt
Településrendezési eszk. felülvizsgálata bruttó: 4.762 eFt
Összesen bruttó: 137.719 eFt
Még ebben az évben a rendelkezésre álló pénzösszegből ingatlan 
vásárlás fog történni a Falumúzeum átköltöztetéséhez. A Szabad-
ság u. 55. szám alatti ingatlant a Petőfi Szövetkezettől fogjuk meg-
vásárolni 2.300 e Ft-ért. Az adásvételi szerződés elkészítés alatt 
van. 2017. március 31-ig kell a jelenlegi múzeum épületéből ki-
költözni. 
Szeretnénk járdafelújítást is végezni a Szabadság utca Nemzeti Do-
hánybolt – Orvosi Rendelő közötti szakaszon, illetve a Kossuth 
L. u. 7. szám alatti ingatlan – Református templom közötti szaka-
szon. A költségvetés elkészítése még folyamatban van, pontos ösz-
szeg még nem ismert. 
A meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére is szükség van. 4 
db rendszámfelismerő kamera és 1 db beltéri egységre kértünk ár-
ajánlatot, melynek összege 2.353 e Ft. 
A Képviselő-testület a jövő héten dönt a felsorolt beruházásokról. 
A fejlesztésekre a fedezet biztosítva van. 

Tájékoztatja a jelenlévőket az év hátralévő részében megvalósuló 
programokról
2016. november 9. Márton napi kézműves foglalkozás az önkor-
mányzati konyha ebédlőjében 14.00 órától
2016. november 26. hagyományőrző disznóvágás reggel 8 órától
2016. december 4. Mikulás váró délután a Művelődési házban a 
korábbi évekhez hasonlóan holland lakosok támogatásával 14.00 
órakor
2016. december 16. Általános Iskola Angyalváró műsora a Műve-
lődési Házban
2016. december 20. Nyugdíjas karácsony az önkormányzati kony-
ha ebédlőjében 15.00 órától
2016. december 22. Római Katolikus Templomban karácso-
nyi koncert Szabó István pánsípművész közreműködésével, majd 
fénygyújtás. Koncert után kigyúlnak a karácsonyi fények, forró tea 
és forralt bor mellett kívánunk áldott ünnepeket mindenkinek. 

Kéri a lakosságot, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.
Dávid Gézáné: Mikorra várható, hogy kiépül Kocséron a szenny-
vízcsatorna? 
Bodnár András polgármester: Elmondja, hogy ma délutáni az in-
formáció, hogy a szennyvízcsatorna ügye kormányközi egyezteté-
sen van. A megfelelő dokumentációk elkészültek a kormányülésre. 
Jövő nyárra kiderül, hogy lesz-e belőle valami. 
Damó Júlia: A zsákokban összegyűjtött zöldhulladék elszállítására 
van-e lehetőség az ingatlanokról?
Az útkereszteződésben elhelyezendő sárga villogó táplálása ho-
gyan fog történni?
Bodnár András polgármester: Igen, a zöldhulladék elszállítására 
vonatkozó lakossági igényt az önkormányzatnál jelezni kell, ebben 
az esetben elszállításra kerül az összegyűjtött falevél.
Elmondja, hogy az utolsó baleset után az általános iskola, a lakos-
ság és az önkormányzat is levelet írt a Közúti Közlekedési Köz-
pontnak illetve a Nagykőrösi Rendőrkapitányságnak. Ezt követően 
helyszíni szemlére került sor, ahol jelen volt: a Közúti Közlekedé-
si Központ részéről egy munkatárs, a Magyar Közút részéről a ceg-
lédi üzemmérnökség vezetője, körzeti megbízottunk, iskola igaz-
gatója és az önkormányzat részéről én. Hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Szentkirály felőli oldalon az elsőbbségadás tábla helyére STOP 
tábla kerül, 2 előjelző tábla lesz kihelyezve és a stop tábla tetejé-
re lesz szerelve a sárga villogó, ami 12 V-ról működik. A táblák 
már meg vannak rendelve, minden költséget az önkormányzat áll. 
A Kőröstetétlen felöli oldalon hasonló megoldás lesz, de egyelőre 
az anyag még erre az oldalra nincs megrendelve. Két gyalogátke-
lőhely létesítéséről is volt szó, de ez egy hosszabb folyamat, hiszen 
meg kell terveztetni.  Az írásbeli visszajelzésre várunk. 
Bugyi Lászlóné: Elmondja, hogy a Kinizsi utca folytatásaként, ha 
az út tovább lenne építve, akkor nagyobb lenne a forgalom és zajos 
lenne. A villanyoszlopok miatt szűk az út, egészen a kerítésig köz-
lekednek a járművek. 
Bodnár András polgármester: A villanyoszlopok áthelyezése óriá-
si összeg, az önkormányzatnak az elkövetkezendő időben biztosan 
nem lesz erre pénze. Azt az utat is szeretné az önkormányzat újból 
aszfaltozni. Egy dolgot lehetne tenni – ami a lakosság részéről biz-
tos nagy felháborodást okozna – egyirányúsítani azt az utcát.
Godó István: A mellékutcák járdáinak felújításáról kérdezi a polgár-
mestert. Van, ahol az utcán a lejtés nem jó, így ráfolyik a víz a járdára.
Bodnár András polgármester: A mellékutcák járdáit egyelőre csak 
a járdalapokkal tudjuk javítani, kicserélni. A csapadékvíz elvezeté-
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90. születésnap

Antal Domokosné Urbán Ilona nyugalmazott tanár, Jászságért- 
díjas helytörténész 1927. január 2-án született. Isten éltesse so-
káig a 90. születésnapját ünneplő Ica nénit! Kocsér Község Ön-
kormányzata, a Kocséri Híradó szerkesztői és olvasói nevében is 
nagyon boldog születésnapot kívánunk!

Állandó háziorvos Kocséron!
Nagy örömmel fogadtuk a hírt, miszerint az új évtől végre 

megint állandó háziorvos rendel községünkben.
Dr. Lantos Tibor szívesen fogadta megkeresésünket, hogy né-

hány mondattal bemutathassuk Őt a Kocséri Híradó olvasóinak.
– 1989-ben végeztem a budapesti Semmelweis Orvostudományi 

Egyetemen. Pályafutásom kutatóorvosként kezdtem. Külföldi ösz-
töndíjjal kutattam Párizsban és Oxfordban, de egyetemi oktató is 
voltam Bristolban. Közel négy évig dolgoztam patológusként Bu-
dapesten és Kecskeméten – ez fontos állomása volt a gyakorlati or-
voslásra való felkészülésemnek.

Mindig szerettem emberekkel foglalkozni, ezért úgy gondolom, 
hogy az elméleti kutatásnál közelebb áll hozzám a háziorvosi szak-
terület annak minden feladatával, kihívásával együtt.

Jelenleg az Országos Alapellátási Intézet Praxis I. programjában 
veszek rész, hogy megszerezzem a háziorvosi szakvizsgát. Az el-
múlt hónapokban folyamatos gyakorlati képzésen vettem részt a 
ceglédi Toldy Ferenc Kórház kardiológiai osztályán. Az elkövet-
kező időszakban is hetente egy napot (szerda) képzésen töltök a 
POTE Családorvosi Tanszék képzési terve szerint. Ennek során 
igyekszem megismerni a környező kórházak osztályait és az ott fo-
lyó munkát, reményeim szerint ez nagyban segíti majd kocséri be-
tegeim hatékony szakorvosi ellátáshoz való juttatását.

– Hogyan alakul Kocséron a rendelési idő?
– Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8-tól 12 óráig rendelek. 

Délután 16 órától a központi ügyelet hívható. Délután van arra lehető-
ség, hogy a rendelőbe bejutni képtelen betegekhez kimenjek. Hangsú-
lyozni szeretném, hogy nem sürgősségi ellátásról van szó, ha ilyen eset 
merül fel, akkor továbbra is a mentőket kell közvetlenül értesíteni!

Szerdai napokon 12.30-tól 14.30-ig helyettesít dr. Papp Kornél 
vagy Dr. Lakatos Attila, amíg én a képzésen veszek részt.

– Milyen tapasztalatai vannak eddig Kocséron?
– Az emberek nagyon kedvesek és én igyekszem az őket és prob-

lémáikat megillető időt és figyelmet maradéktalanul rájuk fordítani.
Ezzel együtt fontosnak tartom elmondani, hogy a hozzám elju-

tó esetek igen nagy százalékban nem orvosi, hanem sokkal inkább 
szociális vagy ápolási problémákra vonatkoznak. Ezeken nem fel-
tétlenül tudok segíteni, és nem is az én feladatom ez.

Nagyon jó dolog emberekkel foglalkozni, igazán jól érzem itt 
magam és remélem, hogy minden beteg bizalommal fordul majd 
hozzám a jövőben is.

Kocsér Község Önkormányzata által 
2017-re tervezett programok

2017. március 15. nemzeti ünnep
2017. május 1. majális, sportpálya
2017. május második fele néptánctalálkozó a Szent István téren
2017. július 22-23. II. Aratófesztivál, Sportpálya
2017. augusztus 20. Szent István ünnepe, Szent István tér
2017. október 20. nemzeti ünnep
2017. november 25. Hagyományőrző disznóvágás
2017. december VIII. Mikulásváró ünnepség, Idősek karácsony, 
angyalváró, karácsonyi koncert)

(Előzetes információ, a pontos dátumokról, helyszínekről  
folyamatos tájékoztatást adunk)

Tájékoztatás az Önkormányzat által elnyert pályázatáról
Kocsér Község Önkormányzata az idei évre elnyerte a Nem-
zetgazdasági Miniszter – a Belügyminiszterrel és az Emberi 
Erőforrások Miniszterével egyetértésben meghirdetett „Ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályá-
zatát, 40.000.000 Ft támogatási összegben. A 6.839.284 Ft 
önerő biztosításával beruházás megvalósításának költsége 
46.839.284 Ft. 
A közbeszerzési kiírás megtörtént, a beérkezett ajánlatok el-
bírálását követően a konyha-felújítás kivitelezés várható ide-
je 2017. június 17 és 2017. augusztus 20. időszakra tehető.

sére megoldás lehet az átvágás az út alatt. Így a járdáról lefolyik a 
csapadékvíz a csatornába. Átvezetjük az út alatt a csatornába a vi-
zet. Legkésőbb tavasszal megoldásra kerül a probléma. 
Czeczon Istvánné: Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottaknak kö-
szönhetően nagyon szépen rendben van tartva a temető. A régi ra-
vatalozó viszont nagyon csúnya. Urnafalat lehetne építeni a helyére.
Bodnár András polgármester: A temető az egyházé. A régi rava-
talozó lebontása nem a mi feladatunk. Meg kell beszélni az atyá-
val. Ha az egyház a beleegyezését adja, akkor az Önkormányzat se-
gít a bontásban.
A temetőben nagyon komoly gondot jelent a szeméttároló a teme-
tő túlsó végén. Valamit kezdeni kell vele, úgy nem maradhat. Nem 
lehet meggyújtani. Az elszállítása több százezer forintba kerülne. 
Ádám Zoltánné: Készülnek az új dűlő táblák. Igényelni kell? Vagy 
majd mindenki kap?
Bodnár András polgármester: A régi táblák leszedésre kerültek és 
felújítjuk őket. Néhány tábla még nem került kihelyezésre. Az ello-
pott táblák helyett újakat kell gyártatni. 

Az egészségügyi ellátásról tájékoztatja a lakosságot
2017. január 1-től dr. Lantos Tibor fog rendelni a településen. Je-
len pillanatban a ceglédi kórházban dolgozik, mivel nincs még há-
ziorvosi szakvizsgája. Leghamarabb 27 hónap elteltével teheti le a 
szakvizsgát. Az OALI-val köt szerződést, az ő alkalmazottja lesz. 
Minden nap ő fog rendelni 8-12 óra között, egy napon délután. 
Helyettese és mentora dr. Papp Kornél. Lehetőség lesz 4 órás mun-
karendben asszisztens felvételére is. 
Az orvos itt szeretne életvitelszerűen élni. Itt fog lakni a volt rend-
őrségi lakásban. 

Bodnár András polgármester megállapította, hogy a lakosság ré-
széről több felvetés, kérdés nem volt, megköszönte a lakosság rész-
vételét és a falugyűlést bezárta.

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
..... ünnepség, nyugdíjasok karácsonya...... a karácsonyi koncert után nincs zárójel!
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Karácsonyi koncert
Az ünnepvárás felemelő idő-

szakában remek alkalom volt 
egy csendes, szívmelengető estét 
együtt tölteni a katolikus temp-
lomban, ahol Steve Taylor-Sza-
bó (Szabó István) pánsípművész 
karácsonyi koncertjén vehettünk 
részt.

A zord idő ellenére szép szám-
mal érkeztek érdeklődők, hogy 
meghallgassák az alkalomhoz il-
lő zeneszámokat.

A meghitt koncert után az ünnepi fények gyúltak a parkban.

Csőke Alexandra immár negyedik alkalommal készült égő mé-
csesekkel fenyőfát kirakni.

Mindenkit szeretettel várt az Önkormányzat az ünnepi fényár-
ban úszó parkba, ahol térzene szólt. Mindenki koccinthatott isme-
rőseivel, barátaival egy pohár finom forralt borral vagy teával, sza-
loncukor és finom frissen sült pogácsa is várta az érdeklődőket. 

A templomkertben felállított Betlehem, valamint a parkban égő 
adventi gyertya a karácsonyi fények idén is színfoltjai voltak az ün-
nepre készülő falu életének.

Az Önkormányzat köszönetét fejezi ki Galgóczi Gábornak, aki 
a rendezvényre felajánlotta a finom frissen sült sajtos pogácsát, 
Revuczky Bélának aki a bort ajánlotta fel a rendezvényre.

Köszönjük a konyha dolgozóinak a mézeskalácsot és a szalon-
cukrot, és a segítséget Járvás Lászlónak, Járvásné Dudás Ágnes-
nek, Tóth Ferencnek, Tóthné Héda Máriának, Tóth Istvánnak és 
Mészáros Ferencné Valikának!

Nagyon sok ember munkájának köszönhetjük a szépen feldíszített 
karácsonyi faluközpontot. Köszönet a munkálatokban résztvevőknek.

Ezen felül az Önkormányzat köszönetét fejezi ki mindenkinek, 
aki a program megszervezésében és lebonyolításában részt vett. 
Köszönjük önzetlen munkájukat!

November 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Ma-
gyarországon. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, 
a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent kö-
zeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint 
Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké 
akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal.

Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték Pannóniában. 
A hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és 
az országot, ezért Szűz Mária után Tours-i Szent Márton lett Ma-
gyarország patrónusa. 

Az idén szakítottunk a hagyományokkal. Mivel jobban magun-
kénak érezhetjük ezt a napot, úgy döntöttünk a halloweeni tök-
faragás helyett 2016. 11. 09-én 
Márton napi kézműves foglal-
kozást tartottunk a konyhán. A 
gyerek és a vállalkozó kedvű szü-
lők elkészíthették saját kis lám-
pásaikat, amiben a meggyújtott 
mécsesek lángja Szent Márton 
emlékét őrzi, és a jó cselekedete-
ket szimbolizáló fényt juttatja el 
az emberekhez.

De készíthettek még ajtó vagy 
ablakdíszeket, hajthattak papír-
ból libát vagy egyszerűen színez-
hetett is, akinek kedve volt. 

Persze a „fáradságos munkát” a konyhás nénik jutalmazták! 
Mindenki ehetett libazsíros kenyeret ihatott meleg teát.

Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik bármi módon hozzá-
járultak rendezvényünk sikeréhez (segítő szülők, nevelők, konyhai 
dolgozók, üveget felajánlók...).

Reméljük, mindenki jól érezte magát, és jövőre ismét találko-
zunk a „liba napi” kézműves foglalkozáson.

Tajti Zsanett

Márton napi kézműves délután

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Márton-napi

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
 egyik se legyen félkövérrel szedve!
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Karácsonyi készülődés

A hagyományos karácsony-váró progra-
mok közül mindig nagyon kedves esemény 
a karácsonyi mézeskalács-díszítés a kony-
hán. Ez 2016-ban sem maradhatott el.

Hriagyelné Balla Veronika és a konyha 
minden dolgozója nagy szeretettel fogad-
ta az iskolás gyerekeket, akik saját ízlésük 

szerint dekorálhatták a már előre megsü-
tött mézeskalács-figurákat, gömbölyíthet-
ték a kókuszgolyókat és a vállalkozó ked-
vűek segíthettek Vera néninek vékonypitét 
sütni!

Amíg a gyerekek a süteményekkel fogla-
latoskodtak, addig Ádám Istvánné Esztike 

néni gyönyörű horgolt karácsonyfa- és sü-
teménydíszeket készített.

Minden résztvevő gyerek nevében kö-
szönjük a lehetőséget és a sok-sok finom 
falatot a konyha dolgozóinak!

2015. december 20-án kedd délután ke-
rült megrendezésre a községi nyugdíjas 
karácsony, melyet Kocsér Község Önkor-
mányzata szervezett. 

A szépen megterített asztaloknál szaloncu-
kor és narancs várta az érkezőket. A vendé-
geket Bodnár András polgármester és Földi 
László országgyűlési képviselő köszöntötte. 

A Tündérkert óvoda nagycsoportosai-
nak és az általános iskola énekkarának mű-
sorát követően Ady Endre Karácsonyi ének 
című versét olvasta fel Csőke Miklósné, 
fellépett a Kocséri Népkör énekkara, majd 

Csőke Alexandra kedveskedett mindenki-
nek verssel és egy apró ajándékkal.

A vidám, jó hangulatú beszélgetés köz-
ben mindenkinek jól esett a meleg tea, bor, 
a diós és mákos kalács, melyet a konyha 
dolgozói készítettek.

Hazaindulás előtt Bodnár András pol-
gármester mindenkinek egy-egy nagy, fő-
ként tartós élelmiszereket tartalmazó aján-
dékcsomagot adott át.

Községi nyugdíjas karácsony
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Disznótor
Nagy volt a készülődés a második kocséri 
hagyományőrző disznóvágást megelőzően. 
Már a hét közepén szorgos kezek sütötték 
a konyhán a finomabbnál finomabb hájas 
süteményeket.

A nagy nap reggelén az érdeklődők köré-
ben némi „fogópálinka” bátorító hatásá-
ra leszúrták a disznót, majd lezajlott a szal-
más és parazsas pörzsölés.

Birkás István és hozzáértő segítői szin-
te percek alatt végeztek a bontással, majd 
következett a hagyományos módszerekkel 
történő feldolgozás: bélmosás, kézi darálós 
darálás stb.

Az érdeklődők kedvükre kóstolhatták a fi-
mon falatokat: reggelire mindenki sült vért 
ehetett, délelőtt a forró tea és a forralt bor 
melengette nem csak a lelkeket.

Még meg sem emésztettük a fenséges gril-
lezett oldalast, mikor már tálalták az ebé-
det: orjalevest csigatésztával és töltött ká-
posztát.

Már ebéd előtt meghallgathattuk a Kocséri 
Népkör vidám hangvételű műsorát, majd 
ezt követően estig Kiss Zoltán élő zené-
vel szórakoztatta a megjelenteket. A há-
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A szokásos klubfoglalkozásokon átlago-
san a résztvevő tagok száma 30-35 fő.

Az elmúlt két hónapban 5 alkalommal 
találkoztunk. Örömömre szolgál, hogy tag-
jaink változatlanul igen aktívak.
2016. november hónap

Számunkra fontos eseményre készül-
tünk. November 24-én következett un. 
batyus estével a mindenki név- és szüle-
tésnapjának a megünneplése. Szokásaink 
szerint ezen az estén egymást köszöntjük, 
kívánnunk jó egészséget és azt, hogy ilyen 
jó hangulatban sokáig együtt tölthessünk 
közösen szép napokat.

Rendkívüli esemény volt, hogy körünk-
ben köszöntöttük Bagi Imréné Ica nénit 
90. születésnapja alkalmából, aki megha-
tottan szeletelte fel a tortáját. Isten éltesse 
sokáig.

A vacsorára közös készülődéssel bir-
ka pörkölt és sok finom házi sütemény 
készült. Remek hangulatban tombola-
húzással és meglepetés műsorral tettük vi-
dámmá az estét.
A december az advent jegyében telt el.

Kedves meghívás érkezett Mikulás nap-
ra az egyik tagunktól a Hriagyel családtól 
2016. december 9-ére a tanyájukra, ott tar-
tandó közös Népköri klub estre.

A hideg idő miatt azonban az önkor-
mányzat konyháján, ebédlőjében került 
sor a megvendégelésre, s a finom vacsora 
elfogyasztása után közös énekléssel, jóízű 
beszélgetésekkel és vidám visszaemléke-
zések elmesélésével kellemes estét töltöt-
tünk el.

December 20-án kedden délután a köz-
ségi „Idősek karácsonya” ünnepségen kö-
zel minden tagunk megjelent. Megha-
tó műsort hallgathattunk meg az óvodás 
nagycsoport és az iskolai énekkar előadá-
sában. A gyerekek gondoskodtak a nagy-
mamák és nagypapák karácsonyi hangula-
táról. Színvonalas műsort adtak.

Köszönjük az önkormányzatnak a min-
denki számára átadott tartalmas ünnepi 
csomagot.

Befejezésül a népkör énekkara is elő-
adott karácsonyi dalokat.

A következő esemény a katolikus temp-
lomban tartott december 22-i koncert.

Ezt követően a fényfűzérekkel díszített 
központban a gyertyanyújtás mellett, a fé-
nyek alatt forralt-bor és forró tea koccintá-
sával kívántunk egymásnak

Áldott békés karácsonyi ünnepeket.

Magam és a választmány nevében szeret-
ném megköszönni a rendezvényeikhez va-
ló hozzájárulásukat mindazoknak, akik se-
gítették egyesületünk tevékenységét.

Köszönetet mondok minden Népköri 
tagnak a 2016 évben végzett munkájáért 
és önzetlen részvételéért a népkör éves 
tevékenységében. 

Találkozunk 2017. január 5-én, az első 
csütörtökön. BUÉK.

Járvás Józsefné, Népkör Elnöke

Népköri események 2016. november – december

jas sütemények kóstolása sem maradhatott 
el, majd a konyhán felállított színpadon a 
Nagyabonyi Színkör előadásában megnéz-
hettük Kéri Ferenc Meghalsz banya! című 
színművét.

 És aki még estére sem dőlt ki a sok finom-
ságtól, azt hurka, kolbász, sült hús és friss 
tepertő várta.
Köszönjük mindazoknak az áldozatos 
munkáját, akik nélkül az egész rendezvény 
nem valósulhatott volna meg!
Támogatóink: Birkás István, Birkás Kriszti-
án, Birkás Dániel, Dávid László, Csató Dé-
nes, Ádám István, Kása László, Sáfár Lász-
ló, Radics István, Kiss József, Rapi Zoltán, 
az ÁMK konyhájának dolgozói: Hriagyel-

né Balla Veronika, Csőke Miklósné Piros-
ka, Bagi Istvánné Melinda, Mocsai Lajosné 
Zsuzsika, Márton Lászlóné Terike, Szabó 
Lászlóné Ildikó; Csőke Annamária, Dávid 
Gézáné, Seres Ferencné, Bodnár András, 
Bodnár Andrásné Hriagyel Csaba, Kenye-
res Bálint, Barabás Ferenc, Revuczky Bé-
la, Földi László, Balajti Béla, Zöldi Jánosné 
Harnos Andrásné, Csató Dénesné, Ádám 
Istvánné, Juhászné Ilike, Rusvainé Borika, 

Faragó Jánosné, Hojsza Lászlóné, Ország-
né Molnár Katalin, Dér Gabriella, Csőke 
Alexandra, Gyarmati Sándorné, Patonai 
Ferencné, Bölcz Mihály, Tajti Györgyné, 
Tóth Ferenc, Tóthné Héda Mária, Tóth Ist-
ván, a Kocséri Népkör tagjai, Mészárosné 
Valika, Juhász Anikó, Gál Gergő, Pásztor 
Tibor, Vágó Tibor, Galgóczi Gábor, Várko-
nyi Ferenc, a polgármesteri hivatal dolgo-
zói és közfoglalkoztatott munkatársai.
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Anyakönyvi hírek 
2016. második félév

            Születések

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

Kelemen Márk (Kelemen István és Mihály 
Renáta)

Kiss Blanka (Adnan Etemi és Kiss Éva)
Tordai Sándor (Tordai Sándor és Mező Me-

linda)
Ádám Zoltán (Ádám Zoltán és Babicz Ani-

kó)
Csató Zsanett (Csató Csaba és Német Zsa-

nett)
Szentirmai Ivett (Szentirmai Viktor és Ki-

rály Brigitta)
Bretus Bettina (Bretus József és Szűcs Edi-

na)
Szabó Ádám (Szabó Endre és Béres Deák 

Mariann)
Tóth Dorina Viktória (Tóth Zsolt és Mező 

Viktória)
Berdó Boglárka (Berdó István és Vecsei 

Gyöngyi)

      Házasságkötés

Király Dénes – Vizi-Nagy Annamária

                Halálozások

Agócs István (76 éves)
Bagi Sándor József (61 éves)
Bagi István (68 éves)
Biczó Dezsőné  

(szül.: Ragó Veronika 61 éves)
Bognár Ferenc (52 éves)
Bognár Ferencné  

(szül.: Kiss Katalin Aranka 51 éves)
Bugyi Dénesné  

(szül.: Utasi Irén Anna 68 éves)
Czeczon István (54 éves)
Csató Dénes (72 éves)
Egriné Bereczki Edit (69 éves)
Eszes Zoltán (59 éves)
Farkas Ferencné (92 éves)
Király Józsefné (Pintér Erzsébet 84 éves)
Kőházi Mihály (67 éves)
Nagy Bálint (72 éves)
Radics Imréné  

(szül.: Regdon Erzsébet 91 éves)
Regdon József (71 éves)

„Kocsériak a kocsériakért!”

Karácsonyi adományozás
2016. decemberében a Kocséri ÁMK 

kezdeményezésére karácsonyi adomány-
gyűjtés kezdődött a falu több boltjában ki-
helyezett gyűjtőpontokon. Az adományok 
nagyon szép számmal gyűltek össze, kö-
szönhetően a lelkes összefogásnak.

2016. december 20-21-én kerültek ki-
osztásra, 28 család részesült élelmiszercso-
magban.

A Kocséri ÁMK Tündérkert Óvodájá-
nak óvodásai, hagyományosan az óvóné-
nik kezdeményezésére szüleikkel együtt ci-
pősdobozokat gyűjtöttek, benne sok – sok 
meglepetéssel.

A gyönyörűen becsomagolt dobozokat 
az ovisok az óvónénik kíséretében hozták 
át a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat 
irodájába, ahol csilingelő karácsonyi kö-
zös éneklés után adták át, azzal a kéréssel, 
hogy  azok olyan helyekre kerüljenek ahol 
örömet szereznek vele egy – egy kisgyer-
meknek.

23 kisgyermekes család 51 gyermeke ka-
pott a cipősdobozokból, amellyel remélhe-
tőleg szebbé varázsolhattuk a karácsonyi 
ünnepüket.

Borzák Margit és Nagy István felajánlá-
saként tartós élelmiszerekből összeállított 
csomag került 10 egyedülálló idős ember 
karácsonyfája alá.

2016. december 22-én megkeresés ér-
kezett Kőröstetétlenről a Barna Bárból, 
miszerint olyan családokat keresnek kör-
nyező településekről, akiket szívesen meg-
vendégelnének karácsonykor, 2 család ré-
szesült vendéglátásukban.

Köszönet illeti a kocséri Tanyagondno-
ki Szolgálat tanyagondnokát Tóthné Héda 
Máriát, aki önzetlen, lelkiismeretes mun-
kájával nyújtott segítséget az adományok 
kiszállításában. 

Minden kezdeményezést, jószívű fel-
ajánlást köszönök mindenkinek, aki vala-
milyen formában hozzájárult ahhoz hogy, 
együtt ismét kicsit szebbé varázsolhattuk a 
karácsonyi ünnepeket néhány idős ember, 
egyedülálló és gyermekes család számára!
„Adjál akkor is, ha kevés van neked is,
adjál akkor is, ha neked is szükséged lenne 
rá,
adjál akkor is, ha neked nem adtak,
adjál akkor is, ha a szavaknál többre van 
szükség -
és közben észrevétlenül a reménység embe-
révé leszel!”

B. Deákné Szakál Anita családsegítő
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(Az iskolai oldalakat összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető)

Mennyből az angyalok

Fel nagy örömre, ma született!
December 24-én este a 10 órakor 
kezdődő „éjféli mise” előtt mu-
tatták be betlehemes játékukat 
az alsó tagozatos diákok a temp-
lomban – könnyeket csalva sokak 
szemébe…
A betlehemes játékot Tajtiné Ka-
sza Anikó hitoktató tanította be.

Szent József: Stób Richárd, Szűz Mária: Ország Kitti
Angyalok: Székely Roxána, Mészáros Dóra, Nagy Nóra,  

Ádám Viktória, Király Anna, hátul: Etli Bianka, Schros Regina.
Közreműködött még a betlehemes játékban:  

Pető Róbert és Fekete Benjamin.

A pásztorok ébresztése: Vanyur Levente, Németh István, 
Kása Márk, Csigi Tamás, angyal: Balajti Vanda 

A háromkirályok: Ország Tamás, Radics Martin, Vágó József.
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A mi 56-unk
December 8-án csütörtökön Barabás Ferenc 56-os elítélt, 

nyugalmazott polgármester volt iskolánk vendége. 
A 7. és 8. osztályosok előtt tartott rendhagyó történelemóra ke-

retében Feri bácsi felidézte az 50-es évek történéseit, a Császártöl-
tésen átélt forradalmi napokat és a részvételért kapott büntetés ke-
serű hónapjait.

A diákok megtekinthették a börtönhónapok emléktárgyait, a ke-
nyérből készített sakkfigurákat, a rendszerváltás után kapott kitün-
tetéseket, de szóba kerültek persze az 56-os kocséri események is.

Az élményszerű, emlékezetes beszámoló nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a diákok jobban megértsék az 56-os forradalom je-
lentőségét.

Diákolimpiai hírek
Január 7-én szombaton a kocséri csapat nagy lelkesedéssel és re-

ménnyel indult, aztán a hagyományokhoz képest kicsit kevesebb 
sikerélménnyel, de azért jó hangulatban tért haza az Érden ren-
dezett tollaslabda diákolimpia megyei döntőjéről. Érmet vagy to-
vábbjutást érő helyezést az idén nem sikerült szerezni, de tapaszta-
latot és néhány szép győzelmet igen.

Az alsó tagozatban a tollaslabdaórákat szeptembertől Szabó At-
tila tartja – nagy igyekezettel és jó érzékkel.

Köszönjük a fuvart Tóth Feri bácsinak – a tél egyik leghidegebb 
napján.

Balról: Benke József, Gévai Imre (kísérők), Szabó Dávid, Nagyszom-
bati Petra, Gévai Anna, Zerbes Olivér,

Birkás Dániel, Stób Richárd, Vágó József, Drotár Natasa, Palotai 
Gergő, Szabó Dávid (edzők), elöl: Vanyur Levente, Csigi Tamás.
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Egész este szólt a zene…

És csak ropták, csak ropták a táncosok!
November 19-én szombaton este 6 órától a tiszakécskei Arany 

János Művelődési Központban rendezték meg a IV. Kécskei Nép-
tánctalálkozót. 

A nagyszabású rendezvényen nemcsak a kécskei néptánccso-
portok és citerazenekarok léptek fel, de táncoltak kiskunfélegyhá-
zi, szentesi, tiszaalpári csoportok is, és természetesen ott voltak a 
kocséri néptáncosok - és a nézőtéren a szülők, barátok is. 

A zenét Tormási Elek és barátai szolgáltatták, de besegítettek 
többször a citerazenekarok is. 

A kocséri legények osztják a csapásokat

A kocséri Csicsergők többször közösen léptek színpadra a kécs-
kei Nagy-Tisza táncegyüttessel, ami a többéves barátság és a közös 
nyári táborok ismeretében nem is meglepő. 

Felléptek persze a Táncoló talpak, az ifjabb kocséri táncosok is, 
nem is egyszer.

A színpadi műsor után közös vacsorával, majd táncházzal, haj-
fonó- és táncversennyel folytatódott az este.

Csend volt – Budapesten
A Kerekasztal Társulat meghívásának 

köszönhetően a kocséri 7. osztály novem-
ber 30-án szerdán Budapesten drámape-
dagógiai előadáson vehetett részt a Mar-
czibányi Téri Művelődési Központban. 

A Csend című előadás, mely Balázs Bé-
la novellája nyomán készült, mélyen meg-
érintette, elgondolkodtatta és be is vonta a 
diákokat. 

Az előadás után dr. Lakatosné Rozsnyói 
Anikó osztályfőnök vezetésével egy kis sé-
tát tett az osztály a Hősök terén, majd ellá-
togatott a Vajdahunyad várba a Mezőgaz-
dasági Múzeumba is.

Nálunk is járt  
a Mikulás

A legkisebb iskolásokhoz, az első osztályo-
sokhoz az 5.-esek segítségével talált oda a 
jóságos Mikulás.

A rendezvény főszervezője 
Kis Orsolya volt, aki a kocséri 
csoportokat is évek óta vezeti 

töretlen lelkesedéssel.
A hajfonó verseny kocséri 

résztvevői
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Adventi gyertyagyújtás 2016

Hit, remény, öröm és szeretet
December 16-án pénteken a koraesti órákban Adventi gyertya-

gyújtás címmel mutatták be ünnepi műsorukat az iskola művé-
szeti csoportjai a Művelődési házban. 

Az adventi koszorú gyertyái a hitet, a reményt, az örömöt és a 
szeretet jelképezik. Karácsonyhoz közeledve a nézők mindegyik-
ből kaptak egy kis ízelítőt, sőt még egy kis vidámságot is – mind-
ezt az ügyes kocséri gyerekeknek és lelkes felkészítő nevelőiknek 
köszönhetően.

A nagykőrösi zeneiskola kocséri növendékei Százdiné Szecsei 
Anikó és Horogszegi Jánosné vezetésével teremtették meg az alap-
hangulatot. A szolfézscsoport karácsonyi dallamokat énekelt, a 
zongoristák egy-egy darabot adtak elő.

Az irodalmi szakkör két művet is színpadra állított – dr. Laka-
tosné Rozsnyói Anikó rendezésében. Először a Mosolyország újra 
él c. mesejátékot, majd Arany János klasszikusát, a Fülemülét lát-
hattuk, igazi szórakoztató átdolgozásban.

Péter és Pál emlékezetesen zsörtölődött a színpadon 
(Gál Gergő, Farkas Zsolt)

Juhász Anikó néni furulyás tanítványai karácsonyi dallamokat 
adtak elő, hol szólóban, hol remek összhangban.

Színpadra léptek az egyre ügyesebb kis néptáncosok is, a Csi-
csergők pedig a moldvai táncokat mutattak be - a szakkörvezető-
jük Kis Orsolya.

Az énekkar Juhász Anikó vezetésével musical betétdalokat adott 
elő (szólót énekelt Varga 
Hanna), majd a műsor a 
Karácsonyi álom című dal-
lal és emlékezetes színpad-
képpel zárult.

Az előtérben a rajzszak-
körösök Szíjné Fajka Ágnes 
vezetésével a saját készítésű 
díszeiket, ajándéktárgyai-
kat árulták – nagy sikerrel.
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Köszönet a felajánlásért!

Ezúton szeretnénk megköszönni Hojsza Lászlónénak és csa-
ládjának, hogy a náluk feleslegessé vált számítógépet fel-
ajánlották a Kocséri ÁMK számára. Igyekszünk majd úgy el-
helyezni, hogy az a lehető leghasznosabb legyen.

TÜNDÉRKERTI HÍREK
Ha november: az óvoda vacsora. Az idén november vé-

gén a görög stílusban rendeztük meg a szokásos zenés 
mulatságunkat. A szülők nagy lelkesedéssel fogtak neki a 
szervezésnek, ennek köszönhetően igazán szép létszám-
mal jöttünk össze. A vacsorát, az idei évben a tiszakécs-
kei fazekas Vendéglő biztosította, a talpalávalót az Angyal 
együttes és Pálinkás Márk húzta.

Az ízletes vacsora után a szülők „szellemes”, fergete-
ges tánca szórakoztatott bennünket, melyre heteken ke-
resztül kitartóan készültek, Csőke Alexandra irányításával. Az éjfél 
utáni tombolahúzás után, hajnali 4 óráig roptuk a táncot.

Köszönjük Vanyurné Tóth Krisztina segítségét a büfé megszer-
vezéséhez, ellátásához.

A vacsora bevételéből a gyerekek kirándulásait, programjait tá-
mogatjuk, óvodánkat tehetjük szebbé, ezért köszönetet mondunk 
mindazon szülőknek, támogatóknak, akik bármilyen módon, 
munkájukkal, felajánlásukkal, részvételükkel támogatták rendez-
vényünk sikerét.

2016-ban támogatták óvodánkat: Parázs-Bau Bt, Burai Ti-
bor és családja, Tóth József húsbolt, Graph-Art Kft Bednár Zoltán, 
Százdiné Szecsei Anikó, Tajti Tímea és családja, Galgóczi Cseme-
ge Élelmiszer (Trosker Sütöde Kft), Ifj. Bereznai Kristóf és szülei, 
Bartáné Csontos Anita, Bodnár András polgármester, Földi Lász-
ló országgyűlési képviselő, Kocsér Község Önkormányzata, Cson-
gár József és családja, Kocséri Gyógyszertár, Barabás Ferencné Vi-
rágbolt, Hriagyel Csaba és családja, Venyingi Zoltán, Iskola SZMK, 
Magyar Gábor és családja, Vanyur László és családja, Vadásztársa-
ság Kocsér, Tóth Anikó és Sipos Zsolt, Gál-Rusvai Halparadicsom 
Kft., Konyha dolgozói, Csőke Alexandra, Vágó-Molnár Melinda és 
Vágó Tibor, Tajti Péter, Posta dolgozói, Kocséri Népkör, Ádám Zol-
tán és családja ,Mogyorósi Rita és Mészáros Attila egyéni vállalko-
zó, Molnár Márkó és szülei, Győrfi Ferenc, Szabó Ferenc, Járvás Jó-
zsef és családja, Ország Tamás és családja, Juhász Anikó és Peter 
Anker, Nagyné Király Szilvia és családja, Ifj. Balajti Béla és családja, 
Kenyeres Bálint, Gévai Imre és családja, Farkas Béla, Molnár Móni-
ka, Birkás István és családja, Varga József és családja, Fekete-Fóris 
Brigitta, Balogh Borika fodrász, Király Dénes és családja, Legyünk 
Kocsér Jó Gazdái, Jan, Richard, Marion, Gabi, Mészáros Noémi és 
szülei, Nagy Miklósné, Szabó Zsuzsanna és családja, Nagy István, 
Berdó Gyula és családja, Habon Imréné nagyszülő, Petőfi Szövet-
kezet Dr. Nyitrai Gabriella, Lacziné Kocsány Zsuzsanna és családja, 
Szentirmai Viktor és családja, Tóth Pál Zsolt és családja, Oláh Pál, 
Oláhné Godó Erika, Hajagos Mária és családja, Pálinkás Józsefné és 
családja, Pintér Petra és szülei, Ádám István és családja, Mezei Vi-
rág és szülei, Kaszap Kft., Ézsiás Tibor és családja, Habon László és 
családja, Radics Ferenc és családja, Katrucs Mária és családja, Szar-
vas Sándorné, Pásztor Pálné, Szőke Dániel és szülei, Székely Milán 
és szülei, Németh Zoé és szülei, Badari József és családja, Dr. Ma-
dács Márk fogorvos, Oláh János és családja, Marsa Ferenc, Mészá-
ros Józsefné, Horkai Viktor és szülei, Tajti Róbert és családja, Re-
vuczky Béla és családja, Holland Bau Kft, Zöldi János és családja, ifj. 
Radics István és családja, Erdős Viktória és szülei, Dr. Modor Péter, 
Szilágyi Viktória és szülei, Karikó György és családja, Bálint Valéria.

Köszönjük támogatásukat!
A szülők mulatozása előtt november közepén a gyerekek is mu-

latságot tartottak az ősz búcsúztató Alma-bálat, melyet az idén a 
Mosoly Birodalom népi gyermekjátékai tettek színesebbé. Közben 
megbeszéltük az őszről „tanultakat”, programot egy közös, „ferge-
teges” táncolás zárta be. 

December 6-án óvodánkba is megérkezett a várva-várt 
Mikulás. Előtte Zsuzsi óvó néni, Timi óvó néni és Erika 
óvó néni bábjátéka fokozta a várakozást, melyben elme-
sélték mi minden történt a Mikulással az erdőben.

A Mikulás mindhárom csoportba ellátogatott, ahol a 
gyerekek versekkel, dalokkal, zenével köszöntötték. Mivel 
a mi Tündérkertünkbe csupa jó kisgyerek jár, mindenkit 
megajándékozott a Mikulás, és virgácsot senki sem ka-
pott. A kitisztított csizmácskákba is belecsempészett egy-

-egy kis ajándékot, melyet a gyerekek nagy örömmel fedeztek fel.
Ezután elérkezett az Advent, a várakozás, a felkészülés, a csen-

desség és békesség ideje. Mindennap meggyújtottuk az Adven-
ti koszorúinkon a gyertyákat, beszélgetünk, meséltünk Kis Jézus 
születéséről, a szeretet erejéről.

Ebben az évben a nagymamákkal együtt sütöttük a mézeskalá-
csot, nyújtottuk, szaggattuk, díszítettük, majd megkóstoltuk a ki-
sült finomságot. Megmutattuk a nagymamáknak milyen dalokkal, 
versekkel, tánccal készülünk a Karácsonyi ünnepélyre.

21-én elsétáltunk a templomba, ahol a megnéztük a felállított 
Betlehemet, el is meséltük hozzá a kis Jézus születésének történe-
tét.

20-án reggel nagy meglepetésre érkeztek a gyerekek, az Angya-
lok éjszaka meghozták a feldíszített karácsonyfát. Tágra nyílt, csil-
logó gyermekszemek felejthetetlenné tették ezeket a pillanatokat. 
Tízórai után közösen ünnepeltünk, ez alatt, a karácsonyfa alá be-
kerültek az új játékok. Gyerekeink nagy várakozással, bontogatták 
ki a dobozokat, örömmel vették birtokukba az ajándékokat.

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a sok új játékkal nagy 
örömet szerezhettünk 67 kisgyereknek.

Délután az óvodás „angyalok” köszöntötték műsorukkal a köz-
ség nyugdíjasait. A büszke nagymamák és nagypapák csillogó, 
időnként könnyes szemmel figyelték unokáikat.

Tartalmas, mozgalmas két hónapot tudhatunk magunk mögött, 
reméljük a gyerekek is felejthetetlen napokat töltöttek el csoport-
társaikkal, óvó- és dajka nénikkel, szüleikkel együtt.

Bodnár Andrásné óvodavezető
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Gólyahír

Szentirmai Ivett 
(Szentirmai Viktor és Király Brigitta)

Bretus Bettina 
(Bretus József és Szűcs Edina)

Szabó Ádám 
(Szabó Endre és Béres Deák Mariann)

Tóth Dorina Viktória 
(Tóth Zsolt és Mező Viktória)

Berdó Boglárka 
(Berdó István és Vecsei Gyöngyi)

Nyaralni ment a Mikulás

Mikulásváró délután

A hagyományokhoz híven 2016-ban is 
megrendezésre került a falusi Mikulás- 
váró ünnepség a Művelődési Házban.

Mint mindig, idén is nagyon sokan meg-
tisztelték jelenlétükkel műsorunkat. Na-
gyon látványos és vidám kis mesejátékot 
adtak elő a „Mikulás segédei”.

Az előadás után a parkban vártuk a Mi-
kulást, aki elhozta a gyerekeknek az aján-
dékokat, de mielőtt megkapták, a bátrab-
bak verssel és énekkel köszöntötték őt. 
Majd a konyhás nénik finom diós és mákos 
hajtottat sütöttek, de a hidegre való tekin-
tettel forró tea is várta a résztvevőket.

Támogatóink: Marion, Richard, Dér 
Gabriella és Jan – Köszönet nekik, hogy 
minden évben jut valami ajándék a Miku-
lás zsákjába!

Köszönjük az óvoda és az iskola szü-
lői munkaközösségének a szaloncukor fel-
ajánlást.

Akik a műsorban részt vettek: Nagy Ár-
pád, Tajti Bianka, Deák Attila, Tóth Ad-
rián, Gál Gergő, Juhász Anikó, Lengyel 
Dorina, Csőke Alexandra, Várkonyi Ale-
xandra, Tajtiné Kasza Anikó, Csőkéné Pi-
roska, Mogyorósi Rita, Csőke Miklós.

Valamint köszönetet mondunk az Ön-
kormányzatnak és a Közmunka Program-
ban résztvevőknek, hogy ennek a felejthe-
tetlen délutánnak a részesei lehettünk.
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs kamarai tanácsadó és Zsi-
day Péter falugazdász a Nagykőrös, Sza-
badság tér 4. szám alatti Területi Irodá-
ban érhető el. Tel.: 06-53-550-375

Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491

Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 06-53/359-040 
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. 
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 
06-53/350-377, 104

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.

I.) Kormányablak Osztály
VEZETŐ:	 Szöllősiné dr. Patonai Judit 
CÍM:	 2750	Nagykőrös,	Szabadság	tér	4.
TELEFONSZÁM:	 +36	53	550	392
FAX:	 +36	53	550	393
E-MAIL:	 kab.nagykoros@pest.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:	
	 	H:	07:00-17:00,	K:	08:00-18:00,		

Sz:	08:00-20:00,	Cs:	08:00-18:00,	
P:	08:00-16:00

II.) Hatósági Osztály
VEZETŐ:		 dr. Módra Lilla
CÍM:	 2750	Nagykőrös,	Szabadság	tér	4.
TELEFONSZÁM:	 06	53	550	390
FAX:	 06	53	550	393
E-MAIL:	 jaras.nagykoros@pest.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:	
	 	H:	08:00-16:00,	K:	08:00-12:00,		

Sz:	08:00-18:00,	Cs:	08:00-12:00,	
P:	08:00-12:00	

III.) Gyámügyi Osztály 
VEZETŐ:	 dr.	Pásztor	Lilla
CÍM:	 2750	Nagykőrös,	Szabadság	tér	4.
TELEFONSZÁM:	 +36	53	550	374
FAX:	 +36	53	550	393
E-MAIL:	 jaras.nagykoros@pest.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:	
	 	H:	08:00-15:00,	Sz:	15:00-18:00,		

P:	08:00-12:00

IV./Földhivatali Osztály
VEZETŐ:	 dr.	Sebestyén	Gyula
CÍM:	 2750	Nagykőrös,	Ceglédi	út	16/B	fsz.	2.
TELEFONSZÁM:	 +36	53	351	279
FAX:	 +36	53	351	279
E-MAIL:	 foldhivatal.nagykoros@pest.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:	
	 	H:	13:00-15:30,	Sz:	08:00-12:00	és	

13:00-15:30,	P:	08:00-12:00

A Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatala

(2750	Nagykőrös,	Szabadság	tér	4.)

2017.	január	1.	napjával	az	alábbi	szervezeti	struktúrában	látja	el	feladatait:
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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

Ha nem is hamuban, de helyben, frissen sült 
ropogós pogácsával várjuk kedves vásárlóinkat 

a Galgóczi Csemegében!
Kínálunk: sajtos, tepertős, burgonyás pogácsát, vala-

mint mini kakaós csigát 1399 Ft/kg egységáron.

Előrendelést felveszünk a Galgóczi Csemegében  
személyesen vagy a 359-141-es telefonszámon.




