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FELHÍVÁS
Kérjük a 2018. augusztus 20. óta első diplomát,
nyelvvizsgát szerzett (vagy
az idei nyár folyamán szerző) fiatalokat, jelentkezzenek a Polgármesteri
Hivatalban, hogy a hagyományoknak megfelelően
az augusztus 20-i ünnepségen köszönthessék őket!
(Bizonyítvány másolatát
kérjük behozni!)
Ezzel kapcsolatban érdeklődni, felvilágosítást kérni a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a
359-080-as telefonszámon
lehet.
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Tájékoztató
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő.
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A
hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a
jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által
helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma
alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja:
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem
szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell
elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű
védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban
az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt
tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye

és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a
vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél
időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény-és
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel
fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól
5.000.000 Ft-ig terjed.
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem
művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek,
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények
(utak, vasút) melletti sávok.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a – bírságon túl – vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő
költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése
után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló
194/2008. (Vll.31.) Korm. rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak
összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy
valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak
végéig meg kell őrizni.
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Sajtóközlemény – Projektkezdésről

BELTERÜLETI UTAK KORSZERŰSÍTÉSE KOCSÉRON
Kocsér Község Önkormányzata 2018.04.23-án sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú belterületi
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018 azonosító számú felhívásra.
A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium, lebonyolítója a Magyar
Államkincstár.
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 előirányzatból.
Az önkormányzat a 75,40 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kinizsi és a Hunyadi utcát kívánja felújítani.

A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
A szerződött támogatás összege:
Támogatás mértéke (%-ban):
A projekt tervezett befejezésének dátuma:
A Támogatási Szerződés száma:

Kocsér Község Önkormányzata
Belterületi utak korszerűsítése Kocséron
75 396 666,- Ft
95%
2020.07.31.
PM_ONKORMUT_2018/33

A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2018. november 27-én küldte meg a Magyar Államkincstár. A Támogatási Szerződés, mindkét fél aláírását követően, 2019.02.08-án lépett hatályba.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja a Kinizsi és a Hunyadi utca felújítása és korszerűsítése, melynek megvalósulása nagy jelentőséggel bír a
településen, hiszen a község életét nagymértékben meghatározó vállalkozások működnek itt, köztük számos szolgáltató és kereskedelmi egység.
Mindkét utca gyűjtőút, napi szinten jelentős forgalom bonyolódik rajtuk a Kossuth, illetve a Szabadság utcák irányába.
A két érintett utca útfelülete már többször javításra került, ennek ellenére felületük hálós repedésű, padkái a vízelvezetést már nem biztosítják, a felületi megsüllyedések miatt várható az útfelület leszakadása a padka felőli részeken. A kivitelezés során felületzárás történik aszfalt felhordással, amely a hálós repedéseket és az útegyenetlenségeket kijavítja.
A projekt során összesen 1340 méter útfejlesztés, a kapcsolódó útburkolati jelek felfestése, fekvőrendőrök építése, továbbá facsemeték ültetése valósul meg, emellett kihelyezésre kerül 1-1 kerékpártároló is.
A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, ennek alapján a kivitelezési munkálatokat a
TERV-KÉSZ Kft. (2750 Nagykőrös, Ipar telep 1123/2.) végzi.
A vállalkozási szerződés, mindkét fél aláírását követően, 2019.03.28-án lépett hatályba.
További információ kérhető:
Varga Edit - sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu
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Ballagás, évzáró, Te Deum

Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít…
Június 15-én szombat délután forró légkörű, de meghitt hangulatú ünnepség keretében köszönt el a 8. osztály a kocséri iskolától.
A 7. osztályosok nevében Kenyeres András köszönt el a ballagóktól, majd az ünnepélyes zászlóátadás után Drotár Natasa és
Halász Szibilla kötötte fel a ballagók szalagját az iskolazászlóra. A
búcsúbeszédet Ország Tamás mondta, dallal Biró Norbert és Vágó Vanessza köszönt el. A ballagók egy-egy szál virággal köszönték meg a gondoskodást szüleiknek, Molnár Zsuzsanna osztályfőnöküknek és a tanáraiknak.

A ballagás során elismerésben részesült:
Nyolc éven át elért kitűnő bizonyítványáért Gábor Áron Emlékplakettet
vehetett át: Biró Norbert, Kovács Máté és Ország Tamás.
A Venyingi Zoltán önkormányzati képviselő által alapított Talentum-díj
díjazottja lett: Ország Tamás.
Jó tanuló jó sportoló díjban részesült: Kovács Máté.
A művészeti szakkörökben, az énekkarban, a néptánccsoportban és az
irodalmi szakkörben nyújtott kiemelkedő alakításaiért emlékplakettet vehetett át Biró Norbert.
Leszerelő diáktüzérként emlékplakettet vett át: Deák Dániel, Kiss Roland és Mészáros Norbert.
A Szülői Munkaközösségben végzett aktív tevékenységért Berdóné Drotár Andrea, Kissné Szántó Ildikó, Országné Molnár Katalin szülők.

hátul, balról: Kiss Roland, Kovács Máté, Deák Dániel, Szabó Dávid,
Mészáros Norbert, Nagy Tímea, Drotár Natasa,
elöl: Ország Tamás, Biró Norbert, Gévai Imre tagintézmény-vezető,
Hernádi László plébános, Molnár Zsuzsanna osztályfőnök, Patonai
Gábor igazgató, Halász Szibilla, Vágó Vanessza, Szöllősi Veronika

Bizonyítványosztás
2019. június 19-én szerdán
délután a katolikus templomban
tartotta tagiskolánk a 2018/19.
tanév évzáró ünnepségét.
Venyingi Luca verssel köszöntötte a vakációt, Gévai Imre
tagintézmény-vezető az újszerű
szöveges értékelés céljáról, szerepéről és a szivárványról is beszélt, Patonai Gábor igazgató úr
pedig tartalmas nyári időtöltést
kívánva zárta be a tanévet, de
csak azt követően, hogy a 38 színjeles bizonyítvány elérő kocséri diáknak átadta a kiérdemelt jutalmakat.
Végül Hernádi László plébános atya adta áldását a tanulókra, s zárásként pedig az
énekkar, Juhász Anikó vezetésével és Barta
Polli szólójával, a Legyetek jó, ha tudtok című dallal intett búcsút a tanévnek.
Kitűnő bizonyítvány értek el:
1. osztály: Balogh Balázs, Balogh Martin,
Barta Odett, Karikó Nóra, Szentirmai
Gréta;
2. osztály: Ádám Zsanett, Burai Levente,
Csigi Máté, Ország Katalin, Tajti Benedek, Vincze Irén;

3. osztály: Demeter Lőrinc, Járvás Zsombor, Mészáros Dóra, Mészáros Márton,
Nagy Martin, Nagy Nóra, Utasi Atina;
4. 
osztály: Ádám Viktória, Király Anna,
Radics Diána, Székely Roxána, Tajti Ramóna;
5. osztály: Balajti Vanda, Dobos Lili, Király
Nóra, Ország Kitti, Radics Martin, Vágó
József;
6. 
osztály: Gévai Anna, Karikó Dóra,
Nagyszombati Petra, Venyingi Luca;
7. 
osztály: Kenyeres András, Mészáros
Martin;
8. osztály: Biró Norbert, Kovács Máté, Ország Tamás.

Hálaadás és elismerés
Vácott
2019. június 24-én hétfőn délelőtt a váci székesegyházban Beer Miklós püspök úr
mutatott be tanévzáró hálaadó szentmisét
az összegyűlt
egyházmegyei
pedagógusok,
tanárok, óvónők előtt.
A szentmisét követően
a püspök atya
elismeréseket,
díjakat adott át
az egyházmegyei oktatásban kiemelkedően dolgozó
pedagógusoknak,
papoknak, közösségeknek.
Nagy örömünkre szolgált, hogy kocséri
pedagógus is elismerésben részesült: dr.
Lakatosné Rozsnyói Anikó tanárnő 25 éves
kiemelkedő pedagógiai munkájáért a Te
Deum-díj ezüst fokozatát vehette át.
Szeretettel gratulálunk!
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Diák élménybeszámolók

Határainkon innen és túl

A 7. osztály május 13. és 17. között a Határtalanul Program támogatásával és a ceglédi szentkeresztes 7.c. osztállyal közösen ötnapos erdélyi utazáson vett részt. Nemcsak az országhatárt lépték
át, de a hegymászások, túrák során olykor a saját teljesítőképességük határát is megközelítették, de ettől vált gazán emlékezetessé az
erdélyi kirándulás, melynek részleteiről Bagi Alexandra számol be.
Már hónapokkal előtte kérdezgettük tanárainkat, hogy mire számíthatunk. Rengeteg hasznos dolgot mondtak. És egyszer átmentünk
Ceglédre is játszani, megismerkedni az útitársainkkal. Mindenki egyre izgatottabb volt. Eljött május 13. hétfő, az a nap, mikor Imre bácsi kíséretében elindultunk Romániába, Erdélybe. Hosszú út állt előttünk, de
mindannyian tudtuk, hogy felejthetetlen élmény lesz.
Egy nagyváradi templomlátogatás és egy Király-hágón tett megálló után estére megérkeztünk a Torockó nevű kis falucskába, itt alud-

tunk egész héten. Elfoglaltuk a szállást, vacsiztunk, és belecsaptunk
a lecsóba. A hetet egy kiadós esti túrával indítottuk a falu körül. Aztán kedden az eső ellenére megmásztuk a Székelykövet. Tokától bokáig sarasak voltunk, de hát van mosógép… Szerdán egy kicsit pihenősebb napunk volt. Szétnéztünk Kolozsváron, és fagyiztunk is egyet.
Miután mindenki megette a maga kis fagyiját, mentünk tovább a Tordai sóbányába. Ott rengeteg időt töltöttünk el. Csütörtökön elmentünk a Tordai-hasadékhoz. Ez is nagy túra volt, de megcsináltuk, odafelé a hasadékban mentünk, de visszafelé a hegy tetején. Este volt egy
kis búcsúzó játék és beszélgetés.
Pénteken elindultunk hazafelé. Mindenkin látszott, hogy a hét teli volt izgalommal. Hazafelé
megálltunk még a dévai várnál és Bethlen Gábor szülőházánál is. A határnál bizony
nem keveset kellett várni, de
kibírtuk. Mikor már beléptünk Magyarország területére, bizony éreztük, hogy ennek vége. Elbúcsúztunk a
ceglédi hetedikesektől, akik
egyébként iszonyú jó fejek
voltak. Megérkeztünk a suli elé, és mindenki ment az
ágyikójába. Nyugodjon meg
mindenki, az alvással nem
volt gond.

A kardfogú tigris és a dagonyázás

Június 3. és 7. között a 6. osztály ötnapos
börzsönyi erdei iskolában volt a községi
önkormányzat és a szülői munkaközösség
támogatásával. Nemcsak az erdei állatokról, a növényekről, a vadászatról tanultak
sokat, de sokaknak ez volt ez első táborozási élménye is. A Csattogó-völgyben átélt
kalandokat Gévai Anna osztja meg az olvasókkal.

Nagyon jó volt ez az öt nap, élveztük minden percét, sok új élménnyel gazdagodott az
osztály. Sok jó emlék megmarad, ezek közül fogok párat megemlíteni.
Első nap este éjszakai túrán vett részt az
osztály, ahol lámpa nélkül mentünk végig. Sajnos nem találkoztunk állattal, de sok érdekes
dolgot megtudtunk, és még egy másik túrázó
csoportot is megvicceltünk. Másnap délelőtt
egy kalandpályán mentünk végig, ahol igazi
megpróbáltatás volt végigmenni. Volt pár ember, aki nem ment fel a pályára, ők lentről biz-

tatták a társakat. Miután megebédeltünk, szabadfoglalkozás volt, ahol röplabdáztunk, vagy
kosaraztunk, vagy csak beszélgettünk általában.
Aztán kettő előadás is sorra került, az egyik
a vadállatokról szólt, itt sok új dolgot megtudtunk, és eljátszottuk, ahogy régen vadásztak a
mamutokra. Mindenkinek jutott szerep, Ervin
bácsi például a kardfogú tigris volt, Dávid volt
a mamut, akit a végére sikerült levadászni. A
másik előadás egy íjászbemutató volt, ahol kiderült, hogy az osztály egész tehetséges az íjászat terén. Estére még úgy volt, hogy nyársalni
fogunk, ami majdnem elmaradt, ugyanis esett
az eső, de szerencsére nem annyi, hogy le kelljen fújni. A tábortűz sokáig égett, és egész jó
hangulat lett a végére.
Szerdán, miután reggeliztünk, elindultunk
a Nagy-Hideg-hegyre, ami elég hosszadalmas folyamat volt. Az osztály egész jól bírta,
és jó volt látni, hogy milyen figyelmesek vagyunk, mert annyi nyomot észrevettünk és
annyi gombát, lepkét és növényt felismertünk.
De azért, nem tagadom, voltak néhol holtpontok, de végül felértünk a hegyre. A táj engem
mindenért kárpótolt. Visszafelé az út gördülékenyebben ment, mint odafelé, még hajtányolni is volt időnk, amíg vártuk a vonatot. Az nap
még medencéztünk is. Csütörtökön azért még
páran érezték a lábukban az előző túrát, sze-

rencsére délelőtt szabadfoglalkozás volt, akkor
röplabdáztunk, kosaraztunk, beszélgettünk
és számháborúztunk. Délután egy kisállat-
bemutató következett, ahol mutattak nekünk
görényt, meg ázsiai mocsári békát, héját és egy
afrikai törpe sünt.

Pénteken még lementünk a Duna-partra, és
döbbenten néztük, hogy mennyire visszaapadt
a Duna. Ugyanis hétfőn is jártunk itt, és akkor
annyira fent volt a víz, hogy a fák tövét is elérte. Hétfőn még jót dagonyáztunk a sárban, de
pénteken már nem tudtunk, majd visszaindultunk a táborhelyre, fájó szívvel elbúcsúztunk,
és hazaindultunk.
Köszönjük a községi önkormányzat és a
Szülői Munkaközösség anyagi támogatását,
Ervin bácsi és Gabi néni gondoskodását, és
Tóth Feri bácsi fuvarozását.
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Elsőáldozás

Kézfogás – a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 16-án vasárnap 11 fiatal, köztük 9 kocséri iskolás diák lett elsőáldozó a kocséri katolikus templomban – Hernádi László plébános
atya és Tajtiné Kasza Anikó hitoktató felkészítésének köszönhetően.

Iskolánk is csatlakozott a felhíváshoz, és június 4-én kedden
délelőtt a katolikus
templomban tartott
trianoni megemlékezésünk során, melyen dr.
Lakatosné Rozsnyói Anikó történelemtanár idézte fel a szomorú eseményeket, az énekkar Juhász
Anikó vezetésével elénekelte Szarka Tamás Kézfogás című dalát.
Budapesten a Kossuth téren ugyanekkor több száz fiatal, szerte a
Kárpát-medencében közel kétszáz iskolában, többek között udvardi testvériskolánkban is, több ezer magyar diák énekelte egy időben, egy szívvel és egy lélekkel a dalt…

Első sor balról: Nagy Martin, Demeter Lőrinc, Nagy Nóra, Szabó Zoltán, Utasi Tímea, Dekkert Amina, Pintér Dóra, Fekete Kerubina, Mészáros Márton.

Bérmálkozás
Június 8-án szombaton Nagykőrösön
53 fiatal részesült a
bérmálkozás szentségében Beer Miklós püspök atya által.
A bérmálkozók között több mint húsz
kocséri fiatal is volt,
iskolánk jelenlegi és
egykori diákjai. Köszönjük Hernádi László plébános atya felkészítését, és Tajtiné Kasza Anikó hitoktató támogatását.

Polgármesteri köszöntés
Kocsér Község Önkormányzata az idei évben is megrendezte a
Gábor Áron Tagiskola legkiválóbb diákjainak ünnepélyes köszöntését. Bodnár András polgármester üdvözlő szavait követően elismerően szól a diákok múlt tanévben elért teljesítményeikről.
Érdeklődött az idei év eredményeiről, sok sikert kívánt a tovább
tanuló gyerekeknek, majd pohárköszöntőjében kellemes pihenést
kívánt az elkövetkező nyári szünetre. Ezt követően a kiváló tanulókat egy–egy vásárlási utalvánnyal jutalmazták, amelyeket dr. Bicskei Krisztina jegyző és Hriagyel Csaba alpolgármester adtak át.
A 2019. évben köszöntött diákok névsora: 1. osztály: Karikó Nóra, Balogh
Balázs, 2. osztály:
Ország Katalin, Tajti
Benedek, 3. osztály: Mészáros Dóra, Nagy Martin, 4. osztály: Király Anna, Tajti Ramóna, 5. osztály:
Király Nóra, Ország Kitti, 6. osztály: Nagyszombati Petra, Karikó Dóra, 7. osztály: Kenyeres András, Mészáros Martin, 8. osztály:
Biró Norbert, Ország Tamás, A tantestület által delegált kísérő nevelő: Győriné Virág Ildikó.

Katasztrófavédős gyereknap

Hőség! Riadó!
Június 14-én pénteket, az utolsó „tanítási napot” a nyolcadikosok babanappal, a szülői munkaközösség pedig gyereknappal tette emlékezetessé a kocséri diákok számára. A katasztrófavédelem
minden területéről, a polgárőrség, a rendőrség, a tűzoltóság és a
mentőszolgálat munkájából is látványos ízelítőt kaptak a gyerekek,
akik a nagy hőségben legjobban a tűzoltók vízsugarának örültek!
Köszönjük a főszervezőknek: Szelei
Lászlónak,
Magyarné
Kiss
Zsanettnek, Halasiné Sebők Arankának, Birkás Istvánnak és valamennyi
közreműködő szülőnek és támogatónak, továbbá a
tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat és a polgárőrség munkatársainak, hogy a
rekkenő hőség ellenére szórakoztatták és tanították a gyerekeket!

Szabó Bence 5.o. díjazott lett a tűzoltóság rajzpályázatán

Kocséri Híradó
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Népköri hírek
Sok-sok program jellemezte az utóbbi hónapokban a Népkör
életét, rengeteg meghívásnak teszünk eleget.
„Reggel bizakodva nagyon kellemes időben indulunk a Kocsér
Község Önkormányzat kisbuszán a ceglédi Gubodi Kertbe a
Magyar Szabadidősport Szövetség által rendezett Szépkorúak
sportfesztiváljára. Megérkezésünk idejére eleredt az eső, ezért a
tornacsarnokban Cegléd város polgármestere Takáts László, alpolgármester asszonya Hegedűs Ágota, a szövetség elnöke Schneider
Béla köszöntötte a megjelenteket és indították el a versenyt.

mét a csarnokban volt, ahol Földi László országgyűlési képviselő
úr, alpolgármester asszony, a szövetség elnöke illetve a fő szponzorok adták át a gyönyörű ajándékokat a legeredményesebb indulóknak. A rendezvényen először résztvevő kocséri csapat tagjai a
tisztes középmezőnyben végeztek, a képviselő úr személyesen üdvözölte a csapat tagjainak és a Kocsériakat. Köszönjük ezt a szép
emlékezetes napot.” ( Kocséri Képes Krónika)
A sport fesztiválra való felkészülés, edzés lehetőségét köszönjük
Utasi Imrének és kedves feleségének Terikének.
A szervezetünk fő célkitűzése a hagyományok ápolása ezen belül is jász identitás megőrzése, ápolása, megismertetése. Ennek jegyében egyre több jászsági településsel működünk együtt, közös
programokon veszünk részt. Így volt ez június utolsó szombatján
is, amikor a Népkör nagy létszámú delegációja részt vett a 24. Jász
Világtalálkozón Jászkiséren. Először a jászok ökumenikus szentmiséjén vettünk részt, melyet Ternyák Csaba egri érsek prédikált.
Ezt követte a Jász települések felvonulása. Az ünnepi műsor legfelemelőbb része az új jász kapitány beiktatása volt, amikor is Hortiné Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatójának vezetésével díszes jász
viseletbe öltöztetik a kapitányt, aki 1 évre átveszi „hivatalát” Ezen a
rendezvényen nagy sikerrel lépett fel énekkarunk.

A rendkívül változatos, ötletes, ügyességi próbatételek, szellemi játékok, sport feladatok tették változatossá és szórakoztatóvá a
közben szebbik arcát mutató napunkat.

Június közepén Tiszakécskén szerepeltünk Nyugdíjas Találkozón.

A nap során többször volt tombolasorsolás
értékes
ajándékokkal, illetve a szerencsekeréken is lemérhették
az ügyességüket a
megfelelő pontot elért sportolók kedves
emléktárgyakért. Az
eredményhirdetés is-

A népkör kórusa igyekezett a dalcsokrát úgy összeállítani, hogy
megismerhessék a részt vevők településünket, Jászsághoz való tartozásunkat. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, kitűnő vendéglátásban volt részünk.
Fotó: Utasi Imre és Utasiné Kovács Terézia
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Tündérkerti hírek
A Tündérkert Óvoda „lakóinak” a május,
június sok-sok programot tartogatott.
A tavasz legszebb ünnepén, május 7-én versekkel, dalokkal, szívünk minden szeretetével
köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat,
dédmamákat.
Május 18-án Dánszentmiklóson került megrendezésre a XII.
Kistérségi Ovi-olimpia, melyen nagycsoportosaink szép eredményt értek el.

Óvodásaink Bűnmegelőzési Program keretében betekinthettek
a Rendőrség és a Tűzoltóság munkájába is.

Köszönjük a szervezést Halasiné Sebők Arankának és Szelei
László körzeti megbízottnak.

A csapattagok személyre szóló ajándéka mellett Kocsér Község
Önkormányzatának és Bodnár András polgármester úrnak köszönhetően 100000 forintot kapott óvodánk, melyből mezítlábas
ösvényt készítettünk a szabadidejüket feláldozó szülők segítségével. Köszönettel tartozunk a segítségért Mogyorósi Csaba, Mészáros Rita, Varga József, Karikó György, Horkai István, Béres-Deák
Mariann, Csukás István, Csukásné Csányi Krisztina, Balogh Mónika, Molnár Ferenc, Botlik Éva és Radics Ferenc szülőknek.
Május 21-én a nagycsoportosokkal Budapestre kirándultunk,
hogy megismerjük fővárosunk kiemelt nevezetességeit. A konyhás nénik finom úti csomagot készítettek számunkra. Hajóztunk
a Dunán, megnéztük a Pálvölgyi barlang természeti szépségeit és
mivel az időjárás nem volt kedvező számunkra, a hazafelé vezető
úton a Felsőlajosi Magán Zoo lakóit látogattuk meg.

A hosszú nap után megfáradva ugyan, de rengeteg élménnyel
gazdagodva érkeztünk haza.

A Tűzoltó leszek rajzpályázaton négy nagycsoportosunk, Mészáros Noémi Rebeka, Kudri Zoé Anna, Mezei Virág és Szabó Natália rajza vett részt, melyet oklevéllel és ajándékokkal jutalmaztak.

Május 31-én, pénteken délután tartottuk hagyományos évzáró-
búcsúzó ünnepségünket. Mindhárom csoport nagy izgalommal
készült, hogy megmutathassa, mit „tanult” az év folyamán, milyen
ügyesek lettek. A vidám, zenés műsorok nagy tetszést váltottak ki
a nézők soraiban, amit sok-sok tapssal jutalmaztak.
Nagycsoportos – néhány kivétellel búcsúzó óvodásaink:

Kocséri Híradó
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Volt légvár, csillámtetoválás, horgászat,
csúszdázás-mászókázás, hintázás és lufi hajtogatás, amit Csongár József apuka
ajánlott fel. Köszönjük neki, valamint köszönjük Molnár Ferenc és Mogyorósi Csaba szülőknek a meglepetés légvárakat is.
Felső sor: Csongár Adrián Kálmán, Habon-Katrucs Mária dajka,
Hriagyelné Balla Veronika óvodapedagógus, Czeczonné Vágó Zsuzsánna óvodavezető,
Tajti Tímea óvodapedagógus, Király Józsefné dajka, Horkai Viktor István
Középső sor: Pityi Sándor, Hanti Miklós Viktor, Kudri Zoé Anna, Székely Milán Csaba,
Módra Piroska, Mészáros Péter, Mészáros Lili, Bárány Zsolt, Pintér Petra, Radics Kevin,
Fekete Annamária
Alsó sor: Balajti Bernadett, Varga Kevin József, Berdó Annamária, Molnár Márkó Ferenc,
Mezei Virág, Szőke Dániel György, Mészáros Noémi Rebeka, Berecz Sándor Kristóf
Hiányzik a képről: Szabó Natália
Június legvidámabb napja a gyereknap
volt, hiszen mi ezen a napon ünnepeltük
ovisainkat. Hriagyel Csabának és feleségének köszönhetően, már második éve tudtuk különlegessé tenni ezt a napot a gyerekek számára, ugyanis az ő tanyájukon, az
Útmenti- laknál tölthettünk el egy vidám
délelőttöt.
A reggeli elfogyasztása után indultunk
útnak, – a kicsik az Önkormányzat kisbuszával, a középsősök Radics Ferenc apuka
traktorával, a legnagyobbak pedig kerékpárral, rendőri biztosítással.

A tanyán sok program közül lehetett választani.

Az ebédet a vállalkozó kedvű anyukák,
apukák készítették, akik meglepetésként
palacsintát is sütöttek. Az ebéd elfogyasztása után fáradtan indultunk haza.
Június 3-tól június 14-ig szelektív hulladékgyűjtést (papír és pet palack) szerveztünk óvodánk javára. Köszönjük a lakosság
segítségét!
A nyári szünetre miden kisgyermeknek és
szüleiknek jó pihenést, sok családi programot, tartalmas együtt töltött időt kívánunk!
Czeczonné Vágó Zsuzsánna
Óvodavezető

EZ+AZ
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Tisztelt Magánfőző!
Tájékoztatom Önt, hogy 2016-ban megalakult a
Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesülete Szegeden. Az egyesület létrejöttének oka, hogy legyen
érdekképviselete azoknak a személyeknek akik
pálinkát, a hivatalos megnevezés szerint párlatot otthon főznek. Az Egyesület tagjai az ország
különböző pontjain főzik maguknak és családtagjainak, barátainak azt a nedűt, amely egyben
egy Hungarikum. A „hungarikum” a magyarság
csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. Mi
a Pálinka? A pálinka kizárólag Magyarországon
termett, húsos, magozott, bogyós gyümölcsből
készül.
A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének
égisze alatt terveink szerint 2019 július hónapban létrehozzuk a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesülete közép-magyarországi szervezetét.
A szervezet tagjai Budapesten és Pest megyében,
illetve a Pest megyével szomszédos megyékben
tevékenykedő magánfőzők lesznek. A szervezet
alakuló ülésén elnökséget választunk és meghatározzuk a szervezet tevékenységét. Meghatározzuk, hogy mikor szervezzen a közép- magyarországi szervezet pálinka és párlat versenyeket,
amelyre meghívjuk az ország határain belül és a
határokon kívül tevékenykedő magánfőzőket.
Önnek is mint minőségi pálinkát készítőnek ebben a szervezetben van a helye és az Ön javaslataira is szükség van. Legyen Ön is alapító tagja
ennek a szervezetnek és küldje el jelentkezését a
kezdeményező Dankó Gézának a következő elérhetőségek egyikére: Cím. 2330 Dunaharaszti, fő
út 150, e-mail: danko.epgep@pr.hu és kérdéseivel hívja a 06-70-417 5434-es telefonszámot. Az
ismerettségében lévő magánfőzőket is invitáljon,
hogy legyen tagja ennek a Magánfőzők érdekeit
képviselő szervezetnek.
A jelentkezési határidő: 2019 július 20.-a.
Dankó Géza a Magyar Magánfőzők Pálinka
Egyesületének alapító tagja, Pálinka lovagrend
ceremónia mestere.
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Hozzávalók

Nyári zöldségleves

• 2 kis fej hagyma
• 10 dkg sárgarépa (1 szál)
• 2 szál angol zeller
• 20 dkg karalábé (2 db)
• 20 dkg zöldbab
• 20 dkg zöldborsó
• 1 db húsos paradicsom
• olíva olaj
• só
• bors
• 1 csokor friss fűszernövény (petrezselyem, majoránna,
kakukkfű, bazsalikom, stb.)
• 1 dl tej

Elkészítés
A zöldségeket megtisztítjuk és nagyjából egyforma nagyságú kockákra vágjuk. Egy lábasban olívaolajat hevítünk és
megdinszteljük benne a hagymát, majd hozzáadjuk a sárgarépát, a zellert és a karalábét is. Megsózzuk, -borsozzuk és
lefedve 3-4 percig pároljuk.
Ezután hozzáadjuk a babot, a zöldborsót és a paradicsomkockákat. Ismét megsózzuk, -borsozzuk ízlés szerint, majd
kevergetve 2 percig fedő alatt pároljuk. Felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje a zöldségeket, és mérsékelt tűzön puhára főzzük azokat.
Közben a fűszernövényeket leöblítjük és apróra vágjuk.
Amikor már megpuhultak a zöldségek, hozzáadjuk a zöldfűszereket és a tejet is. Ezzel még 1-2 percig főzzük.
Hozzávalók

Cukkinis tócsni

• 2 db burgonya
• 1 kg cukkini
• 1 mk szódabikarbóna
• 30 dkg liszt
• 3 db tojás
• fehérbors, só
• 4-5 gerezd fokhagyma
• 1 fej vöröshagyma
• petrezselyemzöld
• szerecsendió
• bazsalikom
• majoránna
• olaj
• tejföl
• 1 csokor kapor

Elkészítés
A burgonyát és a cukkinit megtisztítjuk, majd lereszeljük,
megsózzuk, a levét kinyomkodjuk. Hozzáadjuk a szódabikarbónával elkevert lisztet, a felvert tojásokat, a fehérborsot,
a sót, a zúzott fokhagymát és a lereszelt vöröshagymát. Ezután belekeverjük a nagyon finomra vágott petrezselyemzöldet, szerecsendiót, bazsalikomot, majoránnát.
A masszából evőkanállal tócsnikat lapítunk, és forró olajban
mindkét oldalát pirosra sütjük. Kapros tejföllel kínáljuk.
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Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefonszámok: 06-53/359-080,
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs kamarai tanács
adó és Zsiday Péter falugazdász a
Nagykőrös, Szabadság tér 4. szám
alatti Területi Irodában érhető el.

Tel.: 06-53-550-375
Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491

Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos
Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9.
Rendelési idő: hétfő 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

Orvosi ügyelet

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

Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Bodnár Andrásné,
a Népkör elnöke.

Közjegyző:

Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429

Félfogadás:
Hétfő 14-16;
Kedd 830-1130; 14-16;
Szerda 14-16

A Községi Könyvtár
nyitva tartása:
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Telek eladó az Ady Endre utcában
(kb. 6500 m2). Érd.: Táncsics M. u. 3.
tel.: 06-53/359-290

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635053

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

Kocsér községben mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas területtel
házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643

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

Kocsér külterületén tanya eladó
1,4 ha földdel, ipari árammal, 3
fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.:
06-70/538-1691
240 literes új horganyzott fürdőkád
eladó. Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-20/3693687
4 db építésre is alkalmas telek
eladó a Kinizsi utca végén. Érd.: 0653/715-165
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 06-20/629-5282
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
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
Kocséron a VII. dűlőben 3 szobás
lakható tanya + 7 ha föld eladó – külön is. Érd.. 06-70/341-1677
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.

Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet
hálószobabútor. Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, mely 3-4
kerekű mopedbe való, szintén eladó.
Érdeklődni a 359-953-as telefonon
lehet.
Eladó tanya földdel Kocséron. 23
ha terület, ebből 10 ha erdő, 12 ha
szántó, két komfortos ingatlannal
kövesút mellett. Irányár: 35 millió Ft.
Egyben vagy külön eladó. Dél-Pest
környéki kertes házat beszámítok.
Tel.: 06-53/715-182Keresek megbízható vállalkozó brigádot. Erdő
gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, villany szerelő, kőműves, festő, terület
rendező, kerítésszerelő vagyis egy
univerzális mindent tudó brigádot.
Létezik még ilyen brigád, vagy csak
álmodozzak tovább? Telefon 0630/407-9351

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.
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