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Gyérezüst csillagok
Megjelent Gulyás Katalin verseskötete Kocsér Község Ön-

kormányzata kiadásában, amely már elérhető a Községi 
Könyvtárban és az Önkormányzati Hivatalban.

A mindeddig „csak” a Kocséri Híradóban megjelenő ver-
sek most Berente Teréz, Gyóni Ilona és Gyóni Borbála szer-
kesztésében, Damó István grafikusművész által készített bo-
rítóval, Király László grafikáival és Csányi Rudolf fotóival 
illusztrálva megjelent kötet 500 Ft-os áron már beszerezhe-
tő.

Kocsér a facebookon
Néhány hete már működik a Képes Kocséri Krónika el-
nevezésű facebook-oldal, ahol Utasi Imre munkájá-
nak köszönhetően igyekszünk a lehető leggyorsabban 
megosztani a község lakosságával a minket érintő friss 
híreket, tudnivalókat.
Bízunk benne, hogy lehetőségeik szerint sokan olvas-
sák az oldal híreit.

ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!

(népköltés)
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Befejeződött az Egészségház felújítása Kocséron

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

A Támogatási Szerződés száma: PM_EUALAPELLATAS_2017/26

A kivitelezési munkálatok 2018.05.16-án kezdődtek meg. A projekt keretében többek között fűtéskor-
szerűsítés, az orvosi váró akadálymentesítése és bővítése, a védőnői váró belső átalakítása, a sze-
mélyzeti mosdók bővítése, a tetőhéjazat bontása és cseréje, homlokzati és belső nyílászárók cseréje, 
a külső falak hőszigetelése, valamint a födém hőszigetelése valósult meg. 
A kivitelezési munkálatokat a P-Solaris Kft. végezte. A sikeres műszaki átadás átvétel 2018.11.22-én 
megtörtént. A kivitelezés befejezését követően 2018.11.29-én a projekt ünnepélyes zárórendezvénye 
is megtartásra került.
A projekt elsődleges és legfontosabb célja az volt, hogy a települési egészségügyi ellátás megfelelő 
színvonalú legyen, melynek eredményeképp korszerű szolgáltatást tudunk biztosítani a település lako-
sainak. Jelen fejlesztés hatására büszkén mondhatjuk, hogy ez a célunk megvalósult.
A felújítást követően megszűnt az épület alul és túlfűtöttsége. A szigetelésnek köszönhetően az épület 
energia ráfordítása töredékére csökken. A fejlesztés, mind a szolgáltatás minőségében, mind az ellá-
tást végző orvosok, asszisztensek, védőnők munkakörülményeinek javulásában hoz pozitív változást, 
illetve a beruházás hatására a páciensek méltó körülmények között várakozhatnak és juthatnak egész-
ségügyi ellátáshoz.
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Készült: 2018. november 15-én a Művelődési Házban 
megtartott falugyűlésről. 
Jelen vannak: A lakosság részéről kb. 35 fő
Jegyzőkönyvvezető: Venyinginé Tajti Erika
Bodnár András polgármester
Köszönti a falugyűlésen megjelenteket. Elmondja, hogy a 
falugyűlés meghirdetett napirendje a következő:   
Napirend:
    1.)  Tájékoztató Kocsér Község Önkormányzat pénzügyi 

helyzetéről 
    2.)  Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról, be-

nyújtott pályázatokról
    3.)  Települést érintő aktuális problémák
Javasolja a meghirdetett napirendi pontoknak megfele-
lően tájékoztatni a megjelenteket, majd ezt követően ke-
rül sor a kérdésekre, észrevételekre, esetleges problémák 
megbeszélésére.  

Napirend:
1. Tájékoztató Kocsér Község Önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről 
Bodnár András polgármester
Kocsér Község Önkormányzat pénzügyi helyzetének ál-
talános értékelése során elmondható, hogy az önkor-
mányzat legfontosabb feladata 2018. év során is a ki-
egyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a finanszírozási 
megtakarítások maximális felhasználása volt.
Az állami támogatások havi rendszerességgel nettó finan-
szírozás keretében időben megérkeztek az önkormányzat 
számlájára, a helyi adóbevételek a tervezettnek megfelelő-
en alakultak, a dolgozók munkabére és a szállítói számlák 
határidőre kifizetésre kerültek.

Röviden tájékoztatja a jelenlévőket a 2018. évi tervezett és ténylegesen be-
folyt adóbevételek alakulásáról 2018. október 31-ig.

Adónemek 2018. évi tervezett 
bevétel

2018. október 31-ig 
tény

Teljesítés 
%-a

Építményadó 3 000 000 Ft 2 278 336 Ft 75,94

Telekadó 1 000 000 Ft 1 060 195 Ft 106,02

Kommunális adó 4 000 000 Ft 4 077 585 Ft 101,94

Helyi iparűzési adó 12 000 000 Ft 13 100 779 Ft 109,17

Gépjárműadó 4 200 000 Ft 4 637 104 Ft 110,41

Pótlék 60 000 Ft 31 111 Ft 51,85

Összesen: 24 260 000 Ft 25 185 110 Ft 103,81

2018. évi költségvetési tervszámunk: 247.385 e/Ft, mely 
teljesítése időarányosan megtörtént.

A mai napon az önkormányzat pénzkészlete:
Főszámlán levő pénzkészlet 15.989 e/Ft
Beruházási számlán lévő pénzkészlet 29.128 e/Ft
Önkormányzat összesen: 45.117 e/Ft
ÁMK pénzkészlet 208 e/Ft
Mindösszesen 45.325e/Ft

2. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról, be-
nyújtott pályázatokról

Bodnár András polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket a 2018. évben történt fejlesz-
tésekről, beruházásokról, benyújtott pályázatokról a köz-
ségben. 

1. PM_EUALAPELLATAS_2017 „Önkormányzati tu-
lajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű 
pályázat keretében felújítottuk az orvosi rendelőt – egész-
ségházat –, mely összesen 83.328 e/Ft-ba került, 79.161 
e/Ft állami támogatással és 4.166 e/Ft önerővel valósult 
meg. 8 M Ft értékben új eszközöket, orvosi műszereket, 
berendezéseket is vásároltunk. December első munka-
napján a rendelés már az új rendelőben lesz.

2. Pest Megyei óvodafejlesztés pályázat keretében 
83.328 e/Ft összköltségből 79.161 e/Ft támogatásból 4.166 
e /Ft önerő hozzáadásával felújítottuk az óvodát – meglé-
vő vizesblokkok, szennyvíz rendszer újjáépítése, felújítá-
sa, új vizesblokk építése, új konyhabútor, teljes fűtésrend-
szer cseréje, udvaron 10 db uniós szabványnak megfelelő 
udvari játék, beltéri játékok, kerítés. 2018. november 22-
én lesz a felújított egészségház és az óvoda műszaki átadá-

sa, november 29-én az ünnepélyes 
átadásra kerül sor.

3.  Megtörtént az általános iskola 
járda felújítása a József Attila utca fe-
lől 1.549 e/Ft állami támogatásból.

4. 700 e/Ft támogatást nyertünk 7 
db I. világháborús hadisír felújításá-
ra, ami a napokban készül el.

5. Pályáztunk és megvalósult a kis 
iskola udvarán a mini erősítő par-
kunk, mely 5.000 e/Ft-ba került. A 
kapu nyitva van, bárki bemehet és 
használhatja. 

6. Szociális tűzifa támogatására 3.396 e/Ft-t kaptunk, 

Falugyűlési jegyzőkönyv
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315 e/Ft önerő biztosításával összesen 3.711 e/Ft értékű 
fa kerül szétosztásra – 191 erdei m3 – a rászoruló csalá-
dok között.

7. Örvendetes hír, a napokban értesültünk róla, hogy a 
belterületi utak fejlesztésére, felújítására benyújtott pá-
lyázatunkkal – a Hunyadi utca egy részére a Szabadság út-
tól a Kinizsi utcáig és a Kinizsi utca teljes hosszára vonat-
kozóan – 75.397 e/Ft támogatást nyertünk, 3.968 önerő 
biztosításával összesen 79.365 e/Ft- ba kerül a felújítás. A 
támogatási szerződés még nem érkezett meg, ezt követően 
kerül sor a közbeszerzési eljárás megindítására. Elképzel-
hető, hogy csak a jövő év tavaszán kezdődik meg a felújítás.

8. Pályázatot nyújtottunk be az étkezde udvar rendezé-
sére, fűszerkert kialakítására és napelem felszerelésre, 
mely összköltsége 31.080 e/Ft, mely elbírálásra is került, 
de csak 2.000 e/Ft támogatást állapítottak meg, melyet 
csak úgy használhatunk fel, ha hozzátesszük a 29.000 e/
Ft-ot. Ezért a megállapított támogatás összege miatt fel-
lebbezést nyújtottunk be. Választ még nem kaptunk, még 
feldolgozás alatt van. 

Ebben az évben összesen 
    • elnyert pályázati összeg: 244.364 e Ft 
    • önerő:  12.544 e Ft
    • mindösszesen:  256.907 e Ft 

9. Pályáztunk továbbá – járda felújításra, a Kossuth La-
jos utca mindkét oldalán szeretnénk a járdát felújítani 
könyvtártól a Tóth Pali boltjáig, illetve a másik oldalon a 
központtól a Napsugár presszóig. Az összes beruházás ér-
téke 15.442 e/Ft, melyből a támogatás összege 14.707 e/Ft 
és az önerő 735 e/Ft. Bízunk abban, hogy még ebben az 
évben elbírálásra kerül a pályázat. 

10. Az aratófesztivál támogatására beadott pályáza-
tunk elbírálása 2.000 e/Ft értékben még a mai napig fo-
lyamatban van.

11. Már benyújtott pályázatunk a Hunyadi utcai lakás 
felújítására, még nem került elbírálásra. Az igényelt tá-
mogatás összege: 10.000 e Ft. Ha az egészségház és az 
óvoda felújítása teljes egészében befejeződik, akkor hoz-
zákezdünk a Hunyadi utcai lakás felújításához. 

12. A jövőben szeretnénk pályázatot benyújtani:
–  a múzeum tetőcseréjére és az udvaron kialakítandó tu-

risztikai megállóhely kiépítésére 6.000 e/Ft értékben
–  a jövő évi arató fesztiválra 3.000 e/Ft értékben
–  a faluprogram keretén belül: 
–  Nagykőrös-Kocsér közötti útfelújításra a közigazgatási 

határtól a megye határig,
–  új művelődési ház építésére, 

Napirend:
1.) Egyebek
Bodnár András polgármester
Kéri a lakosságot, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket. 

KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK
Tóth Ferenc
Megkérdezi, hogy a településen lesz-e állandó háziorvos? 
A régi halottas ház környezete elviselhetetlen, van-e 
valami előrelépés ezzel kapcsolatban? 

Bodnár András polgármester
Jelen pillanatban van orvos a településen Dr. Szabó László 
helyettesítő háziorvos személyében. 2019. március 31-ig van 
vele érvényes szerződése az önkormányzatnak. Testületnek 
ígéretet tett, hogy minden nap ő fog rendelni, ezzel szemben 
heti több alkalommal helyettesítő orvosok rendelnek. 
A régi ravatalozó épülete helyi védettség alatt állt, de már 
nem tartozik a helyi védett épületek közé. Hernádi Lász-
ló atyával egyeztetésre kerül. Ha az időjárás engedi, akkor 
tavaszig lebontásra fog kerülni. A „madárfészek” meg fog 
szűnni.

Palya Jánosné
Rendelési időben nem fogadnak az ügyeleten, azt mond-
ják menjünk a háziorvoshoz. Kórházba csak beutalóval 
mehetünk. 

Bodnár András polgármester
Helyettesítő orvos esetében 2 órát kötelezően rendel és 2 
órát készenlétben van az orvos. 16.00 – 08.00 között pedig 
az ügyeleten látják el a betegeket. 

Godó István
Járdafelújítás felől érdeklődik a mellékutcákban, ahol né-
hol nagyon rossz állapotban vannak a járdák. 

Bodnár András polgármester
Járdalap van, ahol legrosszabbak a járdák, ott folyamato-
san újítjuk fel. Arra se pénz, se ember, hogy a faluban az 
egész járda felújításra kerüljön. 

Tóth Ferenc
Nagyon szépen megcsinálta az önkormányzat a Hunya-
di utca és a Vörösmarty utca sarkán lévő ingatlannál a jár-
dát. Lassan azonban ugyanúgy eltűnik a járda. Jelezte a 
tulajdonosnak, hogy a kereszteződésnél az út szélén lévő 
bokrot vágják le, mert nem lehet belátni a kereszteződést. 
A tulajdonosoknak azért illene a ház környékén, az utcán 
rendet tartani. 

Bodnár András polgármester
Egyetért az elhangzottakkal. Az útkereszteződésekbe nem 
vagy nagyon nehezen lehet kilátni.  Sajnos sok esetben az 
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útkereszteződésekbe ültetett fákat, tujákat sem nyírják a 
lakók, a kereszteződés nem belátható. A képviselő-testü-
let is foglalkozott ezzel a kérdéssel, sőt az is felvetődött, 
hogy alkosson a testület rendeletet, hogy a kereszteződés 
mindkét oldalán mennyire szabad ültetni a fákat, bok-
rokat, virágot. Kéri a lakosságot, hogy a kereszteződések 
beláthatóságát akadályozó növényzetet szedjék ki, vagy 
nyírják le, vágják le a belógó ágakat. 

Palya Jánosné
A kutakkal kapcsolatban a bejelentési kötelezettségről ér-
deklődik.

dr. Bicskei Krisztina jegyző
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a jelenleg hatályos jogsza-
bályok szerint az engedély nélkül létesült, illetve az enge-
délytől eltérő módon létesült, akár ásott, akár fúrt kútra 
fennmaradási engedélyt kell kérni az állampolgároknak. 
A jegyzőhöz akkor tartozik a fennmaradási engedélyké-
rés, ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/
év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingat-
lanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvíz-
igény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút 
nem gazdasági célú vízigényt szolgát, akkor a fennmara-
dási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Ezeknek 
a feltételeknek együttesen kell teljesülnie. Amennyiben az 
előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem 
a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatás-
körébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása. 
A fennmaradási engedély kérésének a menete a követke-
ző: van egy kérelem nyomtatvány, ami a hivatalban besze-
rezhető. Ehhez a kérelemhez egy arra jogosult mérnökkel 
készíttetett tervet is kell csatolni. Csak így lehet kérelmez-
ni a kutak fennmaradási engedélyét 2018. december 31-
ig. Ezeknek a terveknek az elkészítése komoly összegbe 
kerül. Egy ajánlat már érkezett a hivatalhoz egy budapes-
ti cégtől, aki 25.000,-Ft+ ÁFA összegért készíti el a doku-
mentációt.  

Bodnár András polgármester
Mint polgármester, mint politikus elmondja, hogy je-
len pillanatban a tulajdonosoknak nincs semmilyen kö-
telezettségük, teendőjük. Az Országgyűlés előtt van egy 
törvénymódosítási javaslat, amelyet várhatóan december 
első hetében tárgyalnak. A határidőt két évvel, 2020. de-
cember 31-ig szeretnék meghosszabbítani. A jogalkotó 
feladata még az eljárási rend tisztázása, azaz, hogy pon-
tosan mit kell tenniük az ilyen kutak tulajdonosainak. A 
végrehajtási utasításról minden kocséri lakost tájékoztat-
ni fogunk a honlapon, újságban, szórólapon keresztül. 

Damó István
Az összegyűjtött, zsákokba tett falevelek csak egy ré-
szét szállítják el. A kitett 12 zsákból csak 2 zsákot vittek 

el. Megkérdezte Utassy Györgyöt, hogy a száraz falevelet 
ki lehet-e vinni az erdőbe és ott szétszórni? Azt mondta, 
hogy ha csak falevél van a zsákban, az nem gond. Mi a vé-
lemény? Szabad? Ez jogszabály ellenes vagy nem?

Bodnár András polgármester
Nem érti, hogy miért nem kerültek elszállításra a kitett 
zöldhulladékos zsákok. Megkérdezi hétfőn a cég képvise-
lőjétől. Az erdőbe való kivitelt nem javasolja. 

Kasza Csaba Lászlóné képviselő
A képviselő-testület előtt is szóba került már a lődomb 
mellett kialakult helyzet. Az önkormányzat a területéről 
oda hordja ki a gallyat és a füvet. Polgármester úr elmon-
dása szerint kérésre megengedik másnak is, hogy oda te-
gyék le a zöldhulladékot, de a lakosság nem fegyelmezett 
módon jár el ebben az esetben. Ellenőrizetlenül kikerül 
a nejlon, drót és egyéb. Ez már mostanra kezelhetetlen 
mennyiség lett és problémát jelent, esztétikailag is, más-
részről a rágcsálók is elszaporodnak ott. A hivatalban kell 
jelezni és polgármester úr engedélyezi csak a zöldhulla-
dék lerakását. 

Damó István
A levágott ágak, kisebb cserjék elszállítása felől érdeklő-
dik. Kérdezi, hogy valahogy nem lehetne véget vetni a te-
metői viráglopásoknak? Ez nem helyénvaló. 

Bodnár András polgármester
Amit az imént képviselő asszony elmondott, az az oka an-
nak, hogy egyenlőre a kiszállítás szünetel. Tényleg áldat-
lan állapotok voltak, vannak még. Több napja dolgoztak 
ott az emberek. Jelen pillanatban a komposztot kell szét-
rakni, az abban lévő gallyakat kell kiszedni. Tele volt pat-
kánnyal. Kéri a lakosokat, hogy engedély nélkül senki ne 
vigyen oda semmit. Ha rend lesz, ki fogja az önkormány-
zat hordani a házak előtt összerakott gallyakat. A lakos-
ságtól türelmet kér.
Sajnos képtelenség a viráglopást megakadályozni. Ami 
rongálás nemrégen a temetőben történt, a tettest pár órán 
belül a körzeti megbízott elfogta. 

Damó Júlia
Elmondja, hogy a forgalmi rend felülvizsgálatát régebben 
5 évente végezte a közlekedési hatóság. Vizsgálták a ke-
reszteződések beláthatóságát, ami útban volt azt ki kellett 
vágni. Véleménye szerint az önkormányzat tulajdonában 
lévő útszakaszokra telepített növényzet, amennyiben za-
varja a közlekedés biztonságát, kivágható. 

Bodnár András polgármester
Egyetért Damó Júlia véleményével. Ha a képviselő-testü-
let úgy dönt, hogy rendeletben szabályozza ezen kérdést, 
akkor végrehajtását garantálja. A rendelet megalkotásáról 
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a lakosok tájékoztatva lesznek.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mindenszentek előtt 
nagy közfelháborodást váltott ki, hogy a temetőben a hát-
só kapu be volt zárva, le volt lakatolva. Tudni kell, hogy 
a temető egyházi temető. Az önkormányzatnak sem-
mi köze hozzá. Elmondja, hogy látta a földhivataltól ki-
kért tulajdoni lapot, mely szerint a ház falától 170 cm még 
Karikó György tulajdona, aki szeretné az ingatlanát leszi-
getelni, felújítani. A problémát az jelenti, hogy a ház fa-
lához támasztják folyamatosan a kerékpárokat. Többszöri 
alkalommal kérte már Karikó György a temetőbe érke-
zőket, hogy ne oda tegyék a kerékpárokat, de a lakosság 
nem így tett. Ezután zárta le a hátsó kaput. Ez felháboro-
dást keltett a temetőbe látogatóknál. Trágár szavakkal ille-
ték őt, kiabáltak vele hogy ő jött- ment. Ez a viselkedés fel-
háborító a lakosság részéről.

Tóth Ferenc
Ha jól érti, akkor a tulajdonosnak még 1,7 m a tulajdona a 
ház mögött. Nagyon egyszerű a dolog, ha ez neki gondot 
okoz, akkor le kell neki keríteni. 

Bodnár András polgármester
Ez nem olyan egyszerű, mert akkor nem lehet bejárni 
a hátsó kapun a temetőbe, és sírok is esnek bele Karikó 
György telkébe.

Venyingi Zoltán képviselő
Felvállalja, hogy beszél Hernádi László atyával, illetve az 
ingatlan tulajdonosával annak érdekében, hogy a feleket 
egy asztalhoz ültetve, indulatok nélkül kompromisszu-
mos megoldás szülessen.

Bodnár András polgármester megállapította, hogy a la-
kosság részéről több felvetés, kérdés nem volt, megkö-
szönte a lakosság részvételét és a falugyűlést bezárta. 

Befejeződött a Kocsér óvoda felújítási projektje
Kocsér Község Önkormányzata 2017.10.20-án sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatása Pest megyében című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Ál-
lam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium. 
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és 
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott 
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirány-
zatból.
A 79,16 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kocsér, 
Kossuth Lajos utca 6. szám alatti Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda felújítása va-
lósult meg.

A Támogatási Szerződés száma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/25

A kivitelezési munkálatok 2018.06.15-én kezdődtek meg. A projekt kereté-
ben megvalósult a fűtött tereket határoló padlásfödémek hőszigetelése, az 
észak-nyugati bejárat akadálymentesítése, a belső akadálymentes mosdó 
és WC kialakítása, a fűtési és vízszennyvíz rendszerek korszerűsítése, vala-
mint vagyonvédelmi rendszer kialakítása. Ezen kívül új kerítést is kapott az 
óvoda, valamint kültéri és beltéri játékok és bútorok kerültek beszerzésre.
A kivitelezési munkálatokat a P-Solaris Kft. végezte. A sikeres műszaki át-
adás átvétel 2018.11.26-án megtörtént. A kivitelezés befejezését követő-
en 2018.11.29-én a projekt ünnepélyes zárórendezvénye is megtartásra ke-
rült.
A projekt célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgálta-
tások minőségi fejlesztése, valamint egy korszerűbb, a mai kor igényeinek 
és követelményeinek megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása volt. Jelen 
fejlesztés hatására büszkén mondhatjuk, hogy ez a célunk megvalósult.
A fejlesztés hatása és eredménye egy korszerűbb, a mai kor igényeinek és 
követelményeinek megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása.
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Hagyományőrző disznóvágás 2018

Támogatóink voltak: az ÁMK konyhájának dolgozói, Járvás József és családja, Revuczky Béla, Király Dénes, Rapi Zoltán, Kenyeres Bálint, 
Galgóczi Gábor, Bodnár András, Hriagyel Bence, Szabó László, a Kocséri Népkör tagsága, Birkás István, Birkás Dániel, Bagi István, Bagi 
Gergő, Bárány István, Kása László, Kócsó József, Radics István, Nagy István, Kiss József, Juhász Mihály, a közfoglalkoztatott munkatársak, 
a polgármesteri hivatal dolgozói, Godó József, Urbán László, Mészáros Ferencné, Ádám István, Balajti Béla, Király Istvánné, Tóthné Héda 
Mária, Hajagos Mária, Patonai Ferencné, Laczi Dénesné, Tóth Pálné, Tóth Zoltánné, „Segítő Kezek”, „Vasutasok”, a Kocséri Vadásztársaság.
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Tündérkerti hírek
November 17-én rendeztük meg hagyomá-

nyos jótékonysági vacsoránkat. A szülők és az 
óvoda dolgozói nagy lelkesedéssel fogtak ne-
ki a szervezésnek, ennek köszönhetően igazán 

szép számmal, támogatták óvodánkat részvételükkel. A jó hangulat 
megalapozásáról a vállalkozó kedvű szülők és barátaik gondoskod-
tak, akik heteken keresztül kitartóan készültek meglepetés táncuk-
kal, Ádám Istvánné Bretus Edit irányításával. Az ízletes vacsorát a 
már ismert bócsai Abonyi Fogadó biztosította, a talpalávalót pe-
dig Tóth Dániel Bence, Pálinkás Márk és Tóth Ferenc szolgáltatta.

Köszönjük Béres-Deák Mariann, SZMK elnök segítségét a bü-
fé megszervezéséért, ellátásáért, valamint Kocsány Istvánné segí-
tő munkáját, Tóth Józsefné Zsuzsi nagymama vendégváró sós „ro-
pogtatnivalójait.”

Köszönjük az Iskola támogatását, hogy rendezvényünk lebonyo-
lításához ingyen biztosította a Sportcsarnokot, illetve köszönjük 
Nagy Zsoltné Utasi Ildikónak áldozatkész munkáját. 

A vacsora bevételéből a gyerekek kirándulásait, programjait tá-
mogatjuk, ezért köszönetet mondunk mindazon szülőknek, támo-
gatóknak, akik bármilyen módon, munkájukkal, felajánlásukkal, 
részvételükkel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 
Támogatóink:

Béres-Deák Mariann és családja, Szabó Endre, Gál Károly, Rus-
vai László, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gábor 
Áron Tagiskolája, Iskola Szülői Munkaközössége, Bodnár András-
né Edit óvó néni, Bodnár András, Hriagyel Csaba és családja, Kocsér 
Község Önkormányzata, Mészáros Lili és Mészáros Péter és szüle-
ik, Mészáros Milán és szülei, Tóth Alexandra és szülei, Szarvas Sán-
dorné, Tóth Pál Zsolt és családja, Szabó Sebastian és szülei, Németh 
Zoé és szülei, Szőke Dániel és szülei, Magyarné Kiss Zsanett, Kósa-
-Fehérné Takács Erika, Székely Milán és családja, Varga Kevin és 
szülei, Lovas Gábor és családja, Potyó Mónika és Szélesi János, Ba-
logh István „Böbő” és családja, Borzák Margit és Nagy István, Ha-
bon László és családja, Toti Nyílászáró Nagykereskedés, Bretus Jó-
zsef és családja, Kaszap Zoltán, Szabó Zsuzsanna és családja, Kocséri 
Népkör, Nagy Miklós és családja, Barabás Ferenc, Oláh Pál és csa-
ládja, Oláh Kitti, Mészáros Attila, Radics-Kormos Krisztina és csa-
ládja, Mogyorósi Bence és szülei, Galgóczi Csemege, Mezei Virág 
és szülei, Molnár Márkó és szülei, Kocséri Posta dolgozói, Százdiné 
Szecsei Anikó, Hernádi László, Bene Kálmán és családja, Pintér Bé-
láné, Habon Hanna és szülei, Rapi Zoltán és családja, Szilágyi Vik-
tória és szülei, Pintér Petra, Virágsziget-Bíróné Forgács Bernadett, 
Tóth József-nagyszülő, Zöldi Orsolya és szülei, Petőfi Mg. Szövetke-
zet– dr. Nyitrai Gabriella, Burai Noel és szülei, Csongár József és csa-
ládja, Fekete Karina és szülei, Vásárhelyi Faragóné Kotroczó Móni-
ka, Komlós Mónika és családja, Oláh János és családja, Mészárosné 
Nagy Éva és családja, Bereznai Vanda és szülei, ifj. Balajt Béla és csa-
ládja, Karikó György és családja, Vikartóczkiné Bognár Sára és csa-
ládja, Graph-Art Kft – Bednár Zoltán, Novum Könyvkiadó-Németh 
Zsolt, Molnár Mónika és családja, Vágó Hanna, Molnár Melinda, 
Birkás („Bakos”) István, Király Dénes és családja, Tóth Józsefné Zsu-
zsi, Kasza Csaba és családja, Él-Pack Kft. Ádám István és családja, 
Bálint Istvánné – Napsugár Presszó,Vegyes Iparcikk – Utasi Tibor, 
Kocséri Vadásztársaság, Nagy Zsoltné, Berdó Annamária és szülei, 
Nagy Klaudia, Rapi László, Bátori Sándor és családja, Parázs Bau 
Bt., Ádám Zoltánné, Horkai Viktor és Horkai Dávid, Rácskai Ani-
ta és Kőrösi Gábor, Dér Gabriella és Jan, Marion és Richard, Szentir-

mai Viktor és családja, Balogh Borika, Győrfi Ferenc, Nagyné Király 
Szilvia és családja, Kovácsné Habon Valéria, Legyünk Kocsér Jógaz-
dái, Csőke Alexandra, Nyergesné Balogh Anita, Szrapkó Szilvia és 
Király Csaba, Mi kis falunk pizzaműhelye – Galgóczi Gábor, Járvás 
József és családja, Tóth Andrea, Pintér Márta és Kocsány Istvánné.

A báli vigasságokat folytatva Őszbúcsúztató bál keretében, a Ré-
pa Retek Mogyoró duó közreműködésével igazi fergeteges hangu-
lat kerekedett a Tündérkert Óvodában is. Köszönetünket fejezzük 
ki ezért a Szülői Közösségnek, akik anyagi támogatásukkal segítet-
tek bennünket.

November 29-én megtörtént a felújított óvoda ünnepélyes át-
adása. Földi László országgyűlési képviselő köszöntője után három 
nagycsoportos kisgyermek segítségével vágták át a nemzeti színű 
szalagot.
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A sikeres pályázatnak köszönhetően nemcsak az óvoda belső 
környezete újult meg, hanem sok szép, új benti és udvari játékkal 
gazdagodtunk.

Tündérkertünk minden „kis lakója” izgatottan várta december 
6-án a Mikulás bácsi érkezését. Az öltözőkben kitisztított kis csiz-
mák sorakoztak, így mindhárom csoportba ellátogatott a „nagy-
szakállú”, ahol a gyerekek versekkel, dalokkal köszöntötték.

Ezután elérkezett az Advent, a várakozás, a felkészülés, a csen-
desség és békesség ideje. Néhány vállalkozó kedvű anyuka segítsé-
gével mézeskalácsot sütöttünk, s mivel nemcsak kapni jó, hanem 
adni is, ezért a cipős doboz akció keretén belül, a szülők és a gye-
rekek bevonásával ajándékokat vittünk a Gyermekjóléti Szolgálat-
hoz. Beszélgettünk, meséltünk a kis Jézus születéséről, a szeretet 
erejéről, ellátogattunk a templomba a felállított Betlehemet meg-
nézni.

Az adventi koszorú gyertyái elhozták a meghittséget, vele együtt 
a nyugdíjasok karácsonyát, melyen a nagycsoportosok rövid kis 
műsorral köszöntötték községünk nyugdíjasait, valamint az óvo-
dai Karácsonyi ünnepélyt is.

A közös ünnepély után a gyerekek csoportjaikban csillogó sze-
mekkel bontogatták a karácsonyfa alatt az ajándékokat.

Köszönjük Csontos Csabának a felajánlott fenyőfákat.
Tartalmas, mozgalmas két hónapot tudhatunk magunk mögött, 

reméljük, a gyermekek is felejthetetlen napokat töltöttek el cso-
porttársaikkal, az óvó nénikkel, a dajka nénikkel és szüleikkel.

Boldog új évet kívánnak a Tündérkert Óvoda gyermekei és dol-
gozói a Kocséri Híradó minden olvasója számára!

Czeczonné Vágó Zsuzsánna óvodavezető
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December 23-án advent negyedik vasárnapján a szentmise előtt a 
templomban az alsó tagozatos diákok Tajtiné Kasza Anikó néni ve-
zetésével betlehemes játékot mutattak be – nagy izgalommal, kis el-
fogódottsággal – sokak örömére.

Fel nagy örömre!

December 19-én szerdán délután a Művelődési házban mutatkoz-
tak be az iskola művészeti csoportjai. Szülők, iskolatársak, érdeklő-
dők töltötték meg a termet – és kedves karácsonyi hangulat is egyre 
inkább, percről percre.

Az ötödikesek a Csodatévő fakéreg című mesejátékot adták elő. Mind-
három színpadi produkció rendezője: dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó.

A 6. osztályosok a Süket király című tréfás mesejátékot vitték színre. 
Az udvari zenészek produkciója sokat segített…

A színjátszó szakkör Charles Dickens klasszikus karácsonyi történe-
tével Londonba vezette el a nézőket. A mogorva, undok bankár (Ko-
vács Máté) még a karácsonyt is utálja.  Karácsony szelleme (Biró 
Norbert) azonban megjelenik Scrooge úrnak, aki a sorsfordító élmé-
nyek hatására egészen megváltozik…

Karácsonyi kabátban, karácsonyi hangulatban
Az énekkar közkedvelt karácsonyi slágereket adott elő, mint a Szürke 
patás vagy a Karácsonyi kabát, szakkörvezető: Juhász Anikó.

A rajzszakkö-
rösök munkái-
ból karácsonyi 
ajándékokat vá-
sárolhattak az 
érdeklődők. Szak-
körvezető Szijné 
Fajka Ágnes.
A néptánccsoport 
is karácsonyi dal-
lamokra ropta a 

táncot, szakkörve-
zető: Döme-Kis Or-
solya.
A zeneiskola 
kocséri növendékei 
karácsonyi dalla-
mokkal hangoltak 
az ünnepekre, Tóth 
Réka a Jingle Bells-
-t játszotta, zeneta-
nára Horogszegi Já-
nosné.
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Mosolygós kígyó a jégen
A tanulók templomba járását értékelő Kegyes verseny őszi fordu-
lóját holtversenyben az 5. és a 8. osztály nyerte meg, hozzájuk csat-
lakoztak még osztályonként a leglelkesebb templomba járók, így 
telt meg diákokkal a különbusz január 11-én pénteken déltájt. Az-
tán meg sem állt a busz a tiszakécskei jégpályáig, ahol nevelői fel-
ügyelet mellett tették próbára a diákok, hogy csúszik-e még a jég. 

És  
csúszott 
bizony…

„170 éves a magyar honvédség”

Újabb rajzos siker
December 12-én szerdán 
Szolnokon megtelt a Me-
gyeháza Nagykun terme, 
itt hirdették ki a Kormány-
hivatal, a Védelmi Bizott-
ság, Szolnok Város, az MH 
86 Helikopterbázis, a Dam-
janich János Múzeum és 
a Szolnoki Szablyavívó Is-
kola közös rajzpályázatá-
nak végeredményét – ün-
nepélyes keretek között és 
kocséri érintettel.
Az általános – és középis-
kolások számára meghirde-
tett rajzpályázat célja, hogy 
a diákok alkotásaikon ke-
resztül bemutassák, a kato-
nai hagyományok milyen 
fontos szerepet játszanak az ország, a megye életében.
Hét kategóriában 176 pályamű érkezett 11 iskolából.

Szijné Fajka Ágnes felkészítő neve-
lő és Venyingi Luca (6.o.),  

aki az 5-7. osztályos korcsoportban 
I. helyezést ért el.

VI. Kécskei Néptánctalálkozó 

Sok-sok kocséri fellépővel
November 17-én szombaton a tiszakécskei művelődési házban 
rendezték meg az VI. Kécskei Néptánctalálkozót, ahol a térség 
néptáncosai mutatkoztak be, és erősítették tovább a barátságo-
kat a hangulatos este során.
A fellépést va-
csora követte, 
a megvendége-
lés után pedig 
vetélkedés és 
táncház zajlott. 
A kocséri tán-
cosok vezetője 
és az est szerve-
zője: Döme-Kis 
Orsolya.

Anya-nyelv-csavar
November 29-én csütörtökön Cegléden az országos anyanyel-
vi verseny döntőjében az 5-6.-os korcsoportban a kocséri iskola 
csapata remek 5. helyezést ért el. 
A Szent Kereszt Katolikus Iskola által rendezett verseny döntőjébe 
10 csapat jutott be az ország minden tájáról, miután egy interne-
tes selejtezőn sikerrel szerepeltek. A döntőben változatos, izgalmas 
feladatok és a jól felkészült csapatok közt apró különbségek voltak.

A csapat tagjai voltak (balról): Nagyszombati Petra, Gévai Anna 
Liza, dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó felkészítő nevelő, Karikó Dó-
ra és Venyingi Luca.

Az igazgató és a kobold

A valóság és a képzelet mezsgyéjén
A kocséri 3. és 4. osztályosok január 7-én hétfőn drámapedagó-
giai foglalkozáson vettek részt. A győri RÉV Színház Mezsgye cí-
mű produkciójá-
ban a képzelet és 
a valóság határ-
vidékén, tündé-
rek, rejtélyek és 
varázsigék között 
kalandoztak a 
gyerekek – az is-
kolai környezet-
ben játszódó da-
rabban.
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Ezüstérem hazai pályán!
December 10-én hétfőn iskolánk rendezte IV. korcsoportos fut-
sal diákolimpia körzeti fordulóját 5 csapat részvételével. Színvo-
nalas, gyakran szoros, olykor szikrázó, de mindvégig sportszerű 
mérkőzések zajlottak a kocséri sportcsarnokban. 
Hazai csapatként 
remekül helytáll-
tak Ervin bácsi ta-
nítványai is, Kovács 
Máté vezérletével 
3 győzelmet arat-
tak, és csak a tor-
nagyőztes csapattól 
kaptak ki egyetlen 
góllal, így ezüstér-
mesek lettek. A tor-
na gólkirálya Ko-
vács Máté lett 12 
góllal!
Az ezüstérmes kocséri csapat tagjai: Deák Dániel, Kovács Máté, 
Mészáros Ervin edző, Rapi Roland, Várkonyi Levente, Kiss Roland, 
elöl: Ország Tamás, Kovács Gergő, Polyák András, Szücs Róbert.
Végeredmény:

1. Nagykőrös – II. Rákóczi Ferenc 12 p 17: 4
2. Kocsér – SZKKIÓ Gábor Áron 9 p 20:11
3. Jászkarajenő – Széchenyi IÁI 6 p 13:11
4. Törtel – I. István ÁI 3 p 16:20
5. Albertirsa – Evangélikus  0 p  3:23

Eredmények
Albertirsa – Törtel 2:7 Nk. Rákóczi – Jászkarajenő 2:1
Albertirsa – Kocsér 1:6 Törtel – Jászkarajenő 2:5
Nk. Rákóczi – Kocsér 2:1 Albertirsa – Jászkarajenő 0:4
Törtel – Nk. Rákóczi 2:7 Jászkarajenő – Kocsér 3:7
Albertirsa – Nk. Rákóczi 0:6 Kocsér – Törtel 6:5

Megküzdöttek az érmekért
2018. december 2-án vasárnap ren-
dezték meg az Újbuda karate kupát. A 
Power Karate Se kocséri csapata 5 fő-
vel képviselte magát.
Az ifjú kocséri karatékák, akik Tajti Bi-
anka vezetésével csak az ősztől tanul-
ják e küzdősport alapelemeit, életük el-
ső versenyén remekül helytálltak, több 
értékes helyezést szereztek: 
2. helyezést ért el: Halász Szibilla 8.o.
3. helyezést ért el: Rácz Jeremi 2.o., Ivá-
nyi Levente 2.o., 
Nagy Nóra 3.o., Venyingi Luca 6.o. 

A csapat tagjai voltak (balról): Király Anna, Halász Szibilla, 
Magyar Fruzsina, Tajti Bianka edző,  

Nagy Nóra, Venyingi Luca, Rácz Jeremi, Iványi Levente.
Köszönjük a kocséri önkormányzatnak  a kisbuszt,  

mellyel eljutottunk a versenyre.

V. Kutyakaparó FutófesztiválLegyél te is hős!

Kocsér lakossága, önkormányzata és ifjúsága igyekszik méltón mó-
don ápolni nemzeti hagyományaikat és helyi értékeinket. Ennek 
kapcsán immár ötödik alkalommal rendezi meg a község Önkor-
mányzata a Kutyakaparó Futófesztivált, melyre szeretettel várunk 
minden mozogni vágyót és futóbolondot!
A rendezvény ideje: 

2019. március 30. szombat 14 óra
helye: Kocsér – Kutyakaparó csárda

A fesztivál célja: 
• nemzeti hagyományaink ápolása
• a térségi kapcsolat erősítése
• az egészséges életmód népszerűsítése

Program:
Gyülekező: a Sportcsarnoknál (Kocsér, Szent István tér 11.) 

12:30-tól 13:30-ig (átöltözés, bemelegítés) 
13:30-tól utazás a csárdához különbuszokkal

Start: 14 órakor a Kutyakaparó csárdától
Cél: a kocséri Sportcsarnok
A táv:  1848 méter (váltófutással, 3 fős csapattal) 

vagy 5 544 méter (egyénileg – 3x1848 m),  
vagy 10 000 méter (az igazi hősöknek – frissítőponttal)

Nevezési díj nincs, DE előzetes jelentkezés szükséges! 
Nevezéseket korlátozott számban, az érkezés sorrendjében 
fogadjuk.
Nevezni lehet a kutyakaparoff@gmail.com címen az alábbi 
adatokkal:

név, életkor, táv, pólóméret, település

A jelentkezéseket visszaigazoljuk!

Díjazás: minden résztvevő emlékpólót, érmet és egy tál papri-
kás krumplit kap jutalmul!
A rendezvény nem verseny, időt mérünk, helyezéseket nem hirde-
tünk. Viszont különdíjakat sorsolunk!
A rendezvény fővédnöke: Földi László országgyűlési képviselő
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Mikulás
December 5-én a Mikulás és segítője járta végig az utcákat, 
hogy a gyermekeket egy kis édességgel, gyümölccsel lepje meg.
De ezen az estén nem csak a gyerekek számára jutott meglepe-
tés, hanem a Mikulás is sok-sok verset, dalt, sőt rajzot kapott a 
rá váró gyerekektől.
A Kocséri Híradó hasábjain szeretne mindenkinek köszönetet 
mondani, aki fontosnak tartotta, hogy megköszönje a Mikulás 
kedvességét és üzeni a gyerekeknek, hogy már tervezi a követ-
kező télen való találkozásukat.

Karácsonyi koncert
A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium vegyeskara Albert Ágnes ta-
nárnővezetésével szívet, lelket melengető koncertet adott decem-
ber 20-án a Kocséri Római Katolikus templomban.

A magas színvonal előadást hosszan tartó tapssal jutalmazták a je-
lenlévők. 

Nyugdíjas karácsony
Kocsér Község Önkormányzata és a Kocséri ÁMK 2018. decem-
ber 18-án 15 órára nyugdíjas karácsonyváró délutánra hívta meg a 
településen élő nyugdíjasokat.

A művelődési házban a rendezvény kezdetére zsúfolásig megtelt 
a vendégváró asztalokkal berendezett nagyterem. Bodnár András 
polgármester üdvözlő mondatait követően Földi László ország-
gyűlési képviselő köszöntötte a megjelent vendégeket

Szívet melengető műsorral kedveskedtek a Tündérkert Óvoda Csi-
csergő csoportja és a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda Kocséri Gábor Áron tagiskola énekkara.

A Kocséri Népkör asszonykórusa egyedi dalcsokrot adott elő nagy 
sikerrel.
A műsort követő-
en uzsonnával kedves-
kedtek miden érdeklő-
dőnek a szervezők. A 
menyből az angyal ka-
rácsonyi ének közös el-
éneklésével karácsony-
váró hangulatban telt az 
estébe nyúló program. 
A hazainduló nyugdí-
jasok igen „nehéz” cso-
magot kaptak csupa tar-
tós élelmiszerrel, és a háztartásban felhasználható cikkekkel.

„Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be,  
boldogságnak légy forrása, szóljon erről Szenteste!”

KÖZÉLET
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Népköri hírek
November hónapban tartottuk az évi egyszeri alkalom-
mal megtartott a közös születés- és névnapokat. Ez a 
programunk egy igazán jó közösség építő program, kö-
zös vacsorával, tombolával énekléssel, táncolással.
Köszönjük Király Dénes felajánlását a vacsorához, La-
czi Dénes muzsikálását.
December elején hozzánk is mint minden évben meg-
érkezett a Mikulás, mindenkinek hozott egy–egy kis 
ajándékot. Köszönjük a vendéglátást Hriagyel Csaba 
alpolgármester úrnak, Nagy Istvánnak és Mészárosné 
Valikának a segítségét, amelyet a Mikulásnak nyújtot-
tak.

Az alapszabályunknak megfelelően részt vettünk a köz-
ség Adventi rendezvényein: nyugdíjas karácsony, az is-
kola Angyalváró műsora, karácsonyi koncert, közös te-
ázás, forralt borozás.
Népdalkörünk karácsonyi összeállítással köszöntötte a 
nyugdíjasokat a községi rendezvényen.

Áttekintve a2018-as évet nagyon tartalmas, mozgal-
mas, élményt- és új ismereteket, új barátságokat adó 
évet zárt közösségünk.

Bodnár Andrásné

Farsangi finomságok

Farsangi szalagos fánk recept
» 50 dkg liszt 
» 5 dkg vaj 
» 5 dkg porcukor 
» 2 tojás sárgája 
» fél liter tej 
» 3 dkg élesztő 
» 3 cl rum 
» csipetnyi só

A porcukrot, tojássárgákat, lisztet, olvasztott vajat, cuk-
ros tejben felfuttatott élesztőt összedolgozzuk és kelni 
hagyjuk. Lisztezett deszkára tesszük, kissé kinyújtjuk 
és fánkszaggatóval kiszaggatjuk. Ha pár percig pihen-
ni hagytuk, forró olajban először az egyik felét, majd a 
másikat sütjük meg. Így egy szép világos csík lesz a fánk 
körül.

Farsangi aprófánk recept
» 5 dkg vaj 
» 15 dkg liszt 
» 5 dkg cukor 
» 4 tojás 
» 1 citrom reszelt héja 
» só 
» porcukor 
» olaj

A vajat, csipetnyi sót, citromhéjat, 7,5 dl vizet felforra-
lunk, majd hozzáadjuk a lisztet és addig főzzük amed-
dig el nem válik az edény falától. Ezután hozzákeverjük 
a cukrot kanállal kiszaggatjuk és olajon megsütjük. Tá-
lalás előtt porcukorral hintjük meg.

Burgonyagánica sonkával
» 1 kg burgonya 
» 20 dkg liszt 
» 1 hagyma 
» 60 dkg füstölt sonka 
» fél dl olaj 
» 1 dl tejföl 
» pirospaprika 
» só

A burgonyát megfőzzük sós vízben, majd kevés víz hoz-
záadásával áttörjük, hozzáadjuk a lisztet. A felaprított 
hagymát megpirítjuk az olajon, és az ebbe mártogatott 
kanállal galuskákat szaggatunk a burgonyás tésztából, 
majd egy zsiradékkal bélelt tepsibe tesszük, tetejüket 
pirosra sütjük és sós tejföllel és sonkával fogyasztjuk. 
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Tehetséges Fiatalok  
Továbbtanulását 

Segítő Alapítvány 
hírei

Tájékoztatjuk a Kocséri Híradó olvasóit, hogy az 
alapítvány kuratóriuma 2018. októberi ülésén 15 te-
hetséges kocséri diák pályázatát részesítette kedve-
ző elbírálásban. A 2018/19-es tanévben a középisko-
lások 50.000,- Ft/tanév, a főiskolások és egyetemisták 
70.000,- Ft/tanév támogatásban részesültek. A második 
félévi ösztöndíj kifizetésére 2019. február hónapban ke-
rül sor. Ezúton kívánunk további sok sikert, eredmé-
nyes tanulmányokat a támogatott diákoknak!

Természetesen az alapítvány támogató tevékenysége 
nem valósulhat meg az Önök segítsége nélkül, ezért kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni önzetlen adományai-
kért.

2018. évben támogatóink voltak:
Dr. Laszlovszky Józsefné   5.000,- Ft
Figeczky Emese Marianna  15.000,- Ft
Farkas Mátyás   25.000,- Ft
Botyánszki Kázmér és 
 Botyánszki  Kázmérné   5.000,- Ft

Továbbá köszönjük azon jószándékú adózóknak a tá-
mogatását is, akik 2018-ban adójuk 1%-ával járultak 
hozzá az alapítvány eredményes munkájához.

A tehetséges fiatalok folyamatos támogatásának ér-
dekében tisztelettel kérjük a Kocséri Híradó olvasóit, 
hogy lehetőségükhöz mérten a továbbiakban is segítsék 
munkánkat. A legkisebb összegű felajánlást is jó szív-
vel fogadjuk. 

Számlaszámunk: Pátria Takarékszövetkezet 
65100383-10300040-0000000

„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Az SZJA 1%-ának felajánlásával 2019-ben  
is támogathatja tevékenységünket

Az alapítvány neve:
Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását  

Segítő Alapítvány
Adószámunk:  18662089-1-13

Alapítvány Kuratóriuma

Anyakönyvi hírek
2018. második félév

Születések
Kudri Zara Anikó  

(szülei: Farkas Hajnalka és Kudri Zoltán)
Nagy Bálint (szülei: Gáspár Erzsébet és Nagy 

Bálint)
Erdős Jázmin (szülei: Kiss Erzsébet és Erdős Attila)
Jancsovics Bence (édesanyja: Jancsovics Edit)
Mogyorósi Martin (szülei: Balogh Mónika és 

Mogyorósi Csaba)
Bagi Benett Milán (szülei: Potyó Anikó és Bagi 

Gergő)
Balogh Noel (szülei: Szabó Alíz és Balogh István)
Tóth Fruzsina (szülei: Gulyás Andrea és Tóth Imre)
Radics Kristóf Attila (szülei: Godó Erika és Radics 

Attila)
Kiss Pál Gábor (szülei: Urbán Angéla és Kiss Pál 

Gábor)

Házasságkötések
Bretus János és Selymes Melinda
Bugyi Orsolya és Bozsódi Brúnó Csaba
Cseh József és Szabóné Bakos Katalin
Kunos Sándor és Bugyi Julianna 
Takács Richárd és Lázár Tímea

Halálozások
Barhács László (1955.)
Berente Terézia (1957.)
Habon Miklós (1947.)
Horkai Béláné (sz.: Bőti Piroska, 1937.)
Greksa Györgyné (sz.: Tamás Mária Magdolna 1956.)
Gyöngyi Mihályné (sz.: Páli Rozália, 1926.)
Leleszi János (1956.)
Lőrincz Jánosné (sz.: Szűcs Anna, 1933.)
Mihályi Béla (1961.)
Nagy Mihály Imre (1957.)
Péli Andrásné (sz.: Ádám Erzsébet, 1930.)
Pesti Kálmánné (sz.: Kovács Etelka 1934.)
Selymes Béláné (sz.: Szűcs Erzsébet, 1965.)
Seres Ferencné (sz.: Gulyás Mária, 1940.)
Szabó Józsefné (sz.: Schmidl Magdolna, 1956.)
Tajti Zoltán (1953.)
Vincze Sándorné (sz.: Besenyei Terézia (1936.)
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A kocséri 
Gábor Áron Tagiskola 

Nevelőtestülete és Szülői Munkaközössége 
meghív minden érdeklődőt

2019. február 16-án 19 órai kezdettel 
megrendezésre kerülő jótékonysági 

„A” menü: 
RETRO 

WHITE & BLUE 
PARTY-ra 

a kocséri Tornacsarnokba 
Ha van kedved öltözz 

kék-fehérbe! 

Marhapörkölt, 
pásztortarhonyával, 

savanyúsággal „B” menü: 
Sajttal, sonkával töltött 
sertésszelet, pikáns sült 

csülök, rántott sertésszelet, 
Jegyek kaphatók: 

Molnár Melinda 20/332-7278 
Magyarné Kiss Zsanett(Virágüzlet) 

20/242-6344 
László Éva 70/244-5347

gombafejek rántva, vajas 
burgonyapüré, 
savanyúsággal 

DJ 
BEATMAKERS 
Simon&Subway 

Lacziné Pap Anikó (iskolatitkár) 
20/344-2013 

Vacsorajegy : 3.600 Ft 
Támogatójegy: 1.000 Ft 

„C” menü: 
Rántott sajt, 

gombafejek rántva, 
szezámmagos karfiol 

bundában, 
burgonyapürével, 

savanyúsággal 
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KOCSÉR
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK

2019.  ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom 
hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2019.
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

29. 26. 26. 9.; 23. 7.; 21. 4.; 18. 16.; 30. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22. 5.; 19. 17.

Fenyőgyűjtés: 2019. január 5. és 10.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft.
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 
cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 
ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával 
megegyező: 211 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 
kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű 
megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2019.
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

8.; 22. 5.; 19. 5.; 19. 2.; 16.; 
30. 14.; 28. 11.; 25. 9.; 23. 6.; 20. 3.; 17. 1.; 15.; 

29. 12.; 26. 10.; 24.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, 
sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete) 
zsákban is kihelyezhető!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on
történik! (Szent István tér)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő 
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

Kocsér
Polgármesteri Hivatal

Szent István tér 1.

hétfő:
8.00 – 10.00 - - -

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

hétfő: 8.00 - 20.00
kedd- csütörtök: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

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 Nagykő-
rös ügyeletes orvos 06-53/350-
377, 104

Védőnő:
Tóth Zsuzsanna 06-70/559-8395

Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos

 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 14-19 óra;  
kedd: 8-12 óra; csütörtök 14-19 óra 
Bejelentkezés: 06-20/540-0940

Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725

Rendőrség (Kocsér)
Szelei László  06-70/458-1687

Polgárőrség (Kocsér)
tel.: 06-70/458-1687

Volánbusz információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/350-993, 06-53/351-335

MÁV információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/351-211

Kábeltelevízió hibabejelentés 
tel.: 06-76/540-291
Forródrót: 1231

Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169

Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:

06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától: 

(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Bodnár Andrásné,  

a Népkör elnöke.

Közjegyző: 

Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429

Félfogadás:  
Hétfő 14-16; 

Kedd 830-1130; 14-16;  
Szerda 14-16

A Községi Könyvtár  
nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;

Kedd 9.00-12.00,  13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00; 

Csütörtök 10.00-12.00,  13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

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. 
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
Kacsa, liba, bronzpulyka továbbte-
nyésztésre 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 el-
adó. 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, gázfűté-
ses, 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, fürdőszo-
ba, folyosó, nagy kamra, kamra, 2 ól és 
nagy kert. Víz, gáz, telefon van. Irányár: 
4 millió Ft. Érd.: 06-20/412-3383

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Tanya eladó a Határ csárda közelében! 
Érdeklődni este 18:00 után. Tel.: 06-
20/800-6490

Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlő-
ben 450 négyszögöl zártkert, lakható 
épülettel (szoba, konyha, fürdőszoba, 
pince). Villany, fúrott kút van. Kocséri 
csere is lehetséges. Tel.: 20/5635-053

Kocsér községben mezőgazdasági te-
vékenységre 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 kukorica-
morzsoló eladó. Tel.: 53-358-110

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 tele-
fonom

Sopronban közel a belvároshoz, szép 
környezetben 60 m2-es téglaépítésű tár-
sasházban földszinti lakás eladó! 2 szo-
ba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A 
lakáshoz tartozik 1 kocsibeálló + 2 táro-
lóhely Irányár: 10.500.000 Ft Tel.: 06-
70/645-7317 E-mail: imre.lorant@free-
mail.hu

Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha terü-
let ebből 10 Ha erdő 12 Ha szántó 1 Ha 
két- két tanya. Állattartásra, turizmusra, 
gazdálkodásra kitűnő köves út mellett 
37 millió Ft irány ár Fizetési könnyítés 
lehetőséges. Dél Pest környéki kertes 
házat beszámítok. Tel.: 06-53/715-182

Kocséron a Hunyadi utcában 2 szobás 
összkomfortos családi ház eladó. Az in-
gatlanban 2 szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba, éléskamra, kamra található. 
A családi ház melegét gázkonvektor ad-
ja, a meleg vizet gázbojler biztosítja. A 
ház mellett közvetlenül kb 40 m²- es 
melléképület van, amely állattartásra, 
gazdálkodásra is alkalmas. Esetleg ösz-
szeköltözőknek külön lakás is kialakítha-
tó. A telek nagysága révén leválasztható, 
így építkezni szándékozók a CSOK-ot is 
igénybe vehetik. Érd.: 06-70/541-1245

Eladó 3 fázisú házi készítésű termény-
daráló. Érd.: 06-20/629-5282

Keresek megbízható vállalkozó brigádot. 
Erdő gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, 
villany szerelő, kőműves, festő, terület 
rendező, kerítésszerelő vagyis egy uni-
verzális mindent tudó brigádot. Létezik 
még ilyen brigád, vagy csak álmodozzak 
tovább? Telefon 06-30/407-9351

Eladó egy családi ház! Kocsér, Széche-
nyi u. 17. szám alatt. 3 és fél szoba, für-
dőszoba, spejz, előszoba, pince, mel-
léképületek. 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. Érdeklődni: 06-30/9256-
794.

Kocséron, Szabadság út 117. szám alatt 
eladó: kályhák, boros bekötött üvegek, 
szőnyegek, televízió, stb. Érd.: 06-
53/359-691, 20/491-4549

Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet háló-
szobabútor. Ugyanitt kettő darab hasz-
nált akkumulátor, mely 3-4 kerekű mo-
pedbe való, szintén eladó. Érdeklődni a 
359-953-as telefonon lehet.

Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa. 
Érd.: 06-20-350-4023

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.




