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24. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS – ÁPRILIS Ára: 120 Ft

Képviselő-testületi hírek

Tájékoztatás

• a Járási Okmányiroda működéséről

• a Járási Gyámhivatal működéséről

• a Hatósági Osztály működéséről 

Polgármesteri Hivatal visszaköltött 
eredeti épületébe

100. születésnapját ünnepelte 
Podmaniczki Gáborné

Megvalósult- és folyamatban lévő 
beruházások községünkben

Tündérkerti hírek

A Kocséri Nyugdíjas Egyesület hírei

Suli hírek

Katolikus és református hírek

Tartalom

Eseménynaptár 
2013. május – június hónapra
május 19.  1100 Elsőáldozás
június 1.  Községi Gyermeknap
június 8.  1030 Bérmálkozás (Nagykőrösön)
június 8. 1600  Óvodai tanévzáró és ballagás
június 15.  1730 Iskolai ballagás
június 21. 1700 Iskolai tanévzáró ünnepség

TÜDŐSZŰRÉS
Helye: Faluháza Kocsér, Szabadság u. 19.
Időpontja:

2013. május 9. csütörtök  800 - 1330

2013. május 10. péntek  800 - 1330

2013. május 13. hétfő 1130 - 1730

2013. május 14. kedd  800 - 1330

2013. május 15. szerda 1130 - 1730

2013. május 16. csütörtök  800 - 1330

2013. május 17. péntek  800 - 1330

2013. május 21. kedd  800 - 1330

Megérkeztek  
a falu gólyái

100. születésnapját ünnepelte 
Podmaniczki Gáborné

További képek és a beszámoló a 8. oldalon olvasható.

Az olvasók nevében ezúton szeretnénk születésnapja alkalmából 
sok boldogságot, egészséget kívánni neki.
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Napirend:
1./ Előirányzat főösszegének módosítása
2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
3./ Tornacsarnok felújításának közbeszerzési eljárása
4./  A helyi iparűzési adóról szóló 20/2012.(XII.21.) önkormány-

zati rendelet és a helyi építmény és telekadóról szóló 19/2012.
(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

5./ ÖKOVÍZ K�.-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesí-
tése
6./ Egyebek

Napirend:
1./ Előirányzat főösszegének módosítása
Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013.
(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 13/2012.
(X.31.) és a 12/2012 (IX.14.) rendelettel módosított 2012. évi 
költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) rendelet módosításáról.

1.§
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 34.§ (4) bekezdésének és a 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § felhatalmazása alapján a  
5/2012. (II.24.) számú rendelet 2. § bekezdését az alábbiak szerint 
módosítja
1/  A 2012.ktv. III. negyedévi módosított  

bevételi előirányzata 280 083 092 Ft 
Növekszik a 3. sz. melléklet alapján 108 474 197 Ft-tal 
2012. IV. negyedévi módosított bevételi 
előirányzata 388 557 289 Ft

2/  A 2012.ktv. III. negyedévi módosított  
kiadási előirányzata 280 083 092 Ft 
Növekszik a 3. sz. melléklet alapján 108 474 197 Ft-tal 
2012. IV. negyedévi módosított  
kiadási előirányzat 388 557 289 Ft

2.§.
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bodnár András   dr. Bicskei Krisztina
polgármester            jegyző

Napirend:
2./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. 
(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről 

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalma-
zása alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az aláb-
bi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya
1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kocsér Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületére és szerveire, Polgármesteri Hivatalára és az 
önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre.

2. §.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei  

és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

170.700 e/Ft. bevétellel
170.700 e/Ft. kiadással

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat rendelettervezetének főbb bevételi jogcím-
csoportjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a (1) bekezdésének a) 
pontja értelmében: (1.számú melléklet)

I.  Működési bevételek:
Önkormányzat 

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

A helyi önkormányzat általános 
működésének és ágazati feladatainak 
támogatása
Helyi adók
Átengedett központi adó 
(gépjárműadó)
Működési célú támogatás értékű bevétel
Működési célú bevétel
(MVH pályázat)
Felhalm.célú támogatás 
(MVH pályázat)
Egyes szociális feladatok kiegészítő 
támogatása
Egyéb sajátos működési bevétel

74.721 e/Ft
17.600 e/Ft

4.200 e/Ft
15.847 e/Ft

2.500 e/Ft

9.946 e/Ft

18.097 e/Ft
2.957 e/Ft

Összesen: 145.868 e/Ft
Általános Művelődési Központ

1. Egyéb sajátos működési bevétel 24.556 e/Ft
Polgármesteri Hivatal

1. Közhatalmi bevétel 276 e/Ft
Bevétel összesen: 170.700 e/Ft
Általános tartalék és céltartalék: nincs

(3) Az önkormányzat rendelettervezetének főbb kiadási jogcím-
csoportjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a (1) bekezdésének b) 
pontja értelmében: (2. számú melléklet)

II. Működési kiadás:
Önkormányzat 

1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatások és járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás    
Ellátottak pénzbeli juttatása
Rövid lejáratú  hiteltörlesztés

19.541 e/Ft
18.795 e/Ft

512 e/Ft
26.637 e/Ft
12.500 e/Ft

Összesen: 77.985 e/Ft
Polgármesteri Hivatal

1.

2.

Személyi juttatás, külső személyi juttatás és 
járulékok
Dologi kiadás

20.561 e/Ft
5.527 e/Ft

Összesen: 26.088 e/Ft

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. február 14-ei ülésének jegyzőkönyvéből
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Általános Művelődési Központ 
1.
2.
3.

Személyi juttatás és járulékok
Dologi kiadás
Egyéb folyó kiadás

35.768 e/Ft
30.359 e/Ft

500 e/Ft
Összesen: 66.627 e/Ft
Kiadások összesen: 170.700 e/Ft

3. §
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi be-
vételi-kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét a rendelet 
3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4. számú mel-
léklete szerint hagyja jóvá.

5. §
Kocsér Községi Önkormányzat saját bevételek három évre kivetí-
tett alakulását az e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. §
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítási jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosítás szükségességéről 
a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés 
módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. 
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – meg-
takarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével 
kerülhet sor.
(4) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek  pénzellá-
tásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. 

7. §
Az önkormányzat 2013. évi létszámkeretét 26 fő főállású és 1 
fő hatórás álláshelyben, valamint 20 fő közfoglalkoztatott lét-
számban állapítja meg.

Polgármesteri Hivatal  6 főállású-
 1 hatórás álláshely
Önkormányzat: 5 főállású álláshely
Védőnői szolgálat 1 főállású álláshely
Tanyagondnoki Szolgálat 1 főállású álláshely
Községgazdálkodási szolgálat  3 főállású álláshely
Közfoglalkoztatottak  20 fő
Általános Művelődési Központ 
Községi Könyvtár és 
Közművelődési Színtér   1 főállású álláshely
Óvodapedagógus álláshely 6  főállású álláshely
Technikai álláshely:    8 fő főállású álláshely

Záró rendelkezések

9. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba. 

Bodnár András   dr. Bicskei Krisztina
polgármester              jegyző

Napirend:
3./ Tornacsarnok felújításának közbeszerzési eljárása
4/2013.(II.14.) sz.Öt.h. H A T Á R O Z A T 
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, �gyelemmel a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra:
1.  A Kocséri Tornacsarnok felújítása tárgyában indítandó közbe-

szerzési eljárás felelősségi rendjét a melléklet szerinti tartalom-
mal elfogadja.

2.  Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések meg-
tételére.

Határidő:  azonnal  Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködő: jegyző

5/2013.(II.14.) sz. Öt.h. H A T Á R O Z A T 
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, �gyelemmel a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra:
1. A mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadásával a Kbt. 122.§. 

(7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít a Kocséri Tornacsarnok felújítása 
tárgyában.

2. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
- Diagonál 3000 K�. (2700 Cegléd, Világ u.24.)
- Generál Kontakt Bt. (2740 Abony, Bercsényi Miklós u.25.)
- P-Solaris K�. (2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.)

3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések meg-
tételére.

Határidő:  2013. február 15. Felelős:     polgármester
Végrehajtásban közreműködik:  jegyző  

4./ A helyi iparűzési adóról szóló 20/2012.(XII.21.) önkormány-
zati rendelet és a helyi építmény és telekadóról szóló 19/2012.
(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. 
(II.15.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rende-
letek hatályon kívül helyezéséről

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,  
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§-ában kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Hatályát veszti a helyi építmény és telekadóról szóló 19/2012. (XII. 
21.) önkormányzati rendelet. 

2. §
Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 20/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet.

3. §
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti.

Bodnár András   dr. Bicskei Krisztina
polgármester             jegyző

Napirend:
5./ ÖKOVÍZ K�.-ben lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítése
6/2013.(II.14.) sz.Öt. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Ceg-
lédi ÖKOVÍZ K�-ben lévő tulajdonrész értékesítéséről 
100.000 Ft névértéken a szintén tulajdonrésszel rendelkező Cegléd 
Város Önkormányzatának.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy az üzletrész
értékesítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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Napirend:
1./ Pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gon-

doskodást nyújtó szociális ellátásokról és �zetendő térítési 
díjakról szóló rendelet módosítása

2./ 2. számú tanyagondnoki szolgálat létrehozása
3./ Tornacsarnok felújításának közbeszerzési eljárása nyertesé-

nek kiválasztása
4./ Ivóvízminőség javítása beruházás közbeszerzési eljárása
5./ Balatonszárszói tábor hosszú távú üzemeltetése
6./ Egyebek

Napirend:
1./  Pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátásokról és �zetendő térítési dí-
jakról szóló rendelet módosítása

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.
(III.14.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a �ze-
tendő térítési díjakról szóló
13/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
132.§.(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §
A pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátásokról és a �zetendő térítési díjakról 
szóló 13/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 29.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

29.§.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi 
szociális intézmény által nyújtott szociális alapellátások térítési dí-
jait az alábbiak szerint határozza meg az ellátásban részesülő szá-
mára:
(1) Nappali ellátás
Az Időskorúak Klubja
Intézményi térítési díj: a.) étkezés nélkül   20 Ft/nap/fő

(2) A házi segítségnyújtás
Összegek forintban Gondozási díj Ft/óra

1. 0 – 42.750,- 100,-
2. 42.751,- – 62.000,- 150,-
3. 62.001,- – 85.500,- 260,-
4. 85.501,- – 104.000,- 400,-
5. 104.001,- felett 600,-

(3) A Szociális étkeztetés
Összegek forintban Étkezési díj Ft/nap

ÁFÁ-val
1. 0 – 42.750,- 200,-
2. 42.751,- – 62.000,- 350,-
3. 62.001,- – 85.500,- 485,-
4. 85.501,- felett 500,-

Étkezés térítési díja kiszállítás esetén 
Összegek forintban Szállítási díj Ft/nap

1. 0 – 42.750,- 50,-
2. 42.751,- – 62.000,- 60,-
3. 62.001,- – 85.500,- 110,-
4. 85.501,- – 104.000,- 160,-
5. 104.001,- felett 260,-

(4) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:  1.890 Ft/hó 

2. § 
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba és hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti.

Bodnár András   dr. Bicskei Krisztina
polgármester    jegyző

Napirend:
2./ 2. számú tanyagondnoki szolgálat létrehozása

Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  5/2013. 
(III.14.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 17/2007. 
(XII. 13.) rendelet módosítására.

1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) 

számú rendelete 1. rész 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A rendelet hatálya kiterjed Kocsér község I-XVI dűlőig 
terjedő külterületi közigazgatási területén élő az 1993. évi III. 
törvény 3. §-ában meghatározott személyekre. 

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó körzetek: 
a) I. körzet: Nagykőrösi határút, Szentkirályi határút , Tiszakécs-

kei határút valamint a VII. és VIII. dűlő közötti közút által beha-
tárolt külterületi rész: I. dűlő, II. dűlő, III. dűlő, IV. dűlő, V. dűlő, 
VI. dűlő és a VII. dűlő. 

b) II. körzet: Nagykőrösi határút, VII. és VIII. dűlő közötti közút, 
Tiszakécskei határút, Törteli határút és a Jászkarajenői határút 
által behatárolt külterületi rész: VIII. dűlő, IX. dűlő, X. dűlő, XI. 
dűlő, XII. dűlő, XIII. dűlő, XIV. dűlő, XV. dűlő és a XVI. dűlő.” 

2. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) szá-

mú rendelete 1. számú mellékletének „Szervezeti egység vi-
szonyai” második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szolgálatot körzetenként 1 fő közalkalmazotti jogviszony-
ban álló tanyagondnok látja el.”

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) 
számú rendelete 1. számú mellékletének „A szolgáltatás sze-
mélyi és tárgyi feltételei” helyébe az alábbi rendelkezés lép:

• „2 fő közalkalmazotti jogviszonyban lévő tanyagondnok
• személy és teherszállításra alkalmas 2 db gépjármű” 

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) 
számú rendelete 1. számú mellékletének „Az alkalmazás 
minimális feltételei” helyébe az alábbi rendelkezés lép:
•	 legalább általános iskolai végzettség
•	 tanyagondnoki tanfolyam elvégzése, egyéb továbbképzése-

ken való részvétel

2013. március 13. testületi ülés jegyzőkönyvéből
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•	 „B” vagy „D” kategóriás gépjárművezetői engedély és PAV 
II. alkalmassági”

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) 
számú rendelete 1. számú mellékletének „Tanyagondnoki 
szolgáltatás célja” második mondata helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
„A tanyagondnoki szolgáltatás a meglévő szociális rendszer-
rel Kocsér külterületén élő 513 lakosból az I. számú körzet 247 
főt, a II. számú körzet 266 főt céloz meg, olyan embereket, akik 
segítséget kapnak az alapellátás területén.”

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) 
számú rendelete 1. számú mellékletének „Az ellátottak ál-
talános jogai” címe és rendelkezése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
„Az ellátottak jogainak biztosítása a tanyagondnoki szolgálat 
működése során
A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevőnek joga van szo-
ciális helyzetére, egészségi és mentális állapotának megfelelő, 
és a szolgáltatás által nyújtható teljes körű ellátásra, valamint 
egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján 
az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánás-
mód követelményét be kell tartani.
A tanyagondnok a szolgálat által biztosított szolgáltatást 
olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igény-
be vevőket megillető alkotmányos alapjogok maradéktalan és 
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élet-
hez, emberi méltósághoz, a testi épséghez valamint a testi-lelki 
egészséghez való jogra.
A tanyagondnoki szolgáltatás adott időpontban történő igény-
bevételének indokoltságát a tanyagondnok ill. a fenntartó  az 
igénylő adott élethelyzete, rászorultsága alapján állapítja 
meg, függetlenül az igénybe vevő egyéb, az akut élethelyzetet 
nem feltétlenül befolyásoló körülményeitől (családi körülmé-
nyek, jövedelmi helyzet stb.). A tanyagondnoki szolgálat az 
ellátottak élethelyzetükből adódó szükségleteit köteles kielé-
gíteni.
– Az ellátást igénybe vevőnek joga van a szolgáltatás működé-
sével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. 
– Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak vé-
delme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem, 
különös tekintettel az egészségi állapotával, személyes körül-
ményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével kap-
csolatos információkra. 
– Panasztételi eljárás: Panasszal a fenntartó felé írásban be-
adott kérelemmel lehet fordulni. A panaszt a fenntartó/munkál-
tató vagy megbízottja 15 munkanapon belül köteles elbírálni 
és írásban megválaszolni. Amennyiben a szolgáltatás igény-
lője a választ nem tartja kielégítőnek, az ellátottjogi képviselő 
útján érvényesítheti jogait. 
– A területileg illetékes ellátottjogi képviselő: Csúzné Bara-
nyi Rozália, telefon: 06/20/489-9587, nevét, elérhetőségét az 
önkormányzati hivatalban jól látható helyen, jól olvasható 
nyomtatásban kötelező kifüggeszteni.”

(6) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) 
számú rendelete 1. számú melléklete az alábbi rendelkezés-
sel egészül ki:

A tanyagondnok helyettesítése
(1) A tanyagondnoki szolgálatot a tanyagondnok szabadsága, 
betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyette-
sítés útján kell biztosítani. 
(2) Az I. számú és II. számú körzet tanyagondnokai egymást 
helyettesítik.” 

3. §
(1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba. 

Bodnár András   dr. Bicskei Krisztina
polgármester    jegyző

Napirend:
3./ Tornacsarnok felújításának közbeszerzési eljárása nyertesé-
nek kiválasztása

9/2013.(III.13.) sz. Öt.h. H A T Á R O Z A T 
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, �gyelemmel a köz-
beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra a 
Bíráló Bizottság javaslata alapján „A Kocséri Tornacsarnok fel-
újítása” tárgyában indult közbeszerzési eljárás értékelése során 
megállapítja, hogy:
1. A Generál Kontakt Bt. (2740 Abony, Bercsényi Miklós u. 25.) 

ajánlata érvényes,
2. A P-Solaris K�. (2740 Abony, Tamási Áron út 4-6.) ajánlata 

érvényes,
3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvé-

nyes ajánlatot a Generál Kontakt Bt. (2740 Abony, Bercsényi 
Miklós u. 25.) tette,

4. Az eljárás eredményes volt,
5. Az eljárás nyertese a Generál Kontakt Bt. (2740 Abony, Bercsé-

nyi Miklós u. 25.),
6. Az ajánlatkérő nem jelöli meg nyertes ajánlatot követő legked-

vezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt,
7. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges 

többlet önerőt a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
8. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírá-

sára,
9. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések meg-

tételére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Napirend:

4./ Ivóvízminőség javítása beruházás közbeszerzési eljárása
11/2013.(III.13.) sz.Öt.h. H A T Á R O Z A T 
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, �gyelemmel a köz-
beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra:
1. A Kocsér Ivóvízminőség-javítási Programja II. ütem tárgyában 

indítandó közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.

2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések meg-
tételére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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12/2012.(III.13.) sz. Öt.h. H A T Á R O Z A T 
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, �gyelemmel a köz-
beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra:
1. A mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadásával a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos köz-
beszerzési eljárást indít a Kocsér Ivóvízminőség-javítási Prog-
ramja II. ütem tárgyában.

2. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
•	 Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi K�. (6000 

Kecskemét, Ceglédi út 62.)
•	 NEXUS-ÉP K�. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.)
•	 Water Solution K�. (2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.)

3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések meg-

tételére.
Határidő: 2013. március 14. Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Napirend:
5./ Balatonszárszói tábor hosszú távú üzemeltetése
13/2013.(III.13.) sz. Öt.h. H A T Á R O Z A T
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Balatonszárszói tábor üzemeltetésével kapcsolatos napirendet 
és döntött arról, hosszabb távon az IRMÁK Kiemelkedően Köz-
hasznú Nonpro�t Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albertirsa, 
Köztársaság u. 115.) működtesse.
Meghatalmazza Bodnár András polgármestert, hogy az ezzel kap-
csolatos üzemeltetési szerződést írja alá.
Határidő: azonnal  Felelős: Polgármester

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11-ei 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend:
1./ Ivóvízminőség javítása beruházás közbeszerzési eljárás nyerte-
sének kiválasztása

15/2013.(IV.11.) sz. Öt.h. H A T Á R O Z A T 
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva, �gyelemmel a köz-
beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra 
a Bíráló Bizottság javaslata alapján „A Kocsér Ivóvízminőség 
javítási Programja II. ütem” tárgyában indult közbeszerzési el-
járás értékelése során megállapítja, hogy:
1. A NEXUS-ÉP K�. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) aján-

lata érvényes,
2. A Hírös Mester K�. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.) aján-

lata érvényes,
3. A Water Solution K�. (2440 Százhalombatta, Iparos u.11.) 

ajánlata érvényes,
4. Az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot az 1. rész 

tekintetétében a Water Solution K�. (2440 Százhalombatta, 
Iparos u. 11.) tette,

5. Az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot az 2. rész 
tekintetétében a Water Solution K�. (2440 Százhalombatta, 
Iparos u. 11.) tette,

6. Az eljárás mindkét részre eredményes volt,
7. Az eljárás nyertese az 1. rész tekintetében a Water Solution 

K�. (2440 Százhalombatta, Iparos u.11.),
8. Az eljárás nyertese az 2. rész tekintetében a Water Solution 

K�. (2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.),
9. Az ajánlatkérő egyik rész tekintetében sem jelöli meg nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot.
10. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szüksé-

ges többlet önerőt a 2014. évi költségvetésében megtervezi.
11. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések alá-

írására,
12. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 

megtételére.
13. 
Határidő:  azonnal  Felelős: polgármester

Végrehajtásban közreműködik: jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
a Járási Okmányiroda működéséről

Tájékoztatom a Tisztelt ügyfeleinket, hogy a Nagykőrösi Járási 
Hivatal Okmányirodai Osztálya 2013. február 1-től kétműszakos 
munkarendben fogadja az ügyfeleket. Az ügyfelek az egész napos 
ügyintézés lehetőségét kihasználva reggel 8 órától este 20 óráig fo-
lyamatosan jöhetnek ügyet intézni.
Megvizsgáltuk a Volánbusz járatait, amelyek biztosítják a Járáshoz 
tartozó két település Kocsér és Nyársapát lakói számára is az egész 
napos ügyintézés igénybe vételét. 
Néhány szó a jogszabályi változásokról:
A vezetői engedély formátuma igazodott az Európai Unióban hasz-
nálatoshoz, ami a gyakorlatban a különböző kategóriák (A, B, C stb.) 
kibővítését (B1, B2 stb.) jelentette. Az új típusú vezetői engedélyek 
legyártását a KEK KH a rendelkezésére álló 20 nap (plusz postázási 
idő) alatt nem tudta elvégezni, ami azt eredményezte, hogy viszony-
lag nagy mennyiségű elkészült engedély érkezett hivatalunkhoz. 
2013. március 1-je óta az okmányirodai osztály ellátja A magyar 
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. módosítása alapján állam-
polgársági feladatokat, az alábbiak szerint:
a magyar állampolgárság megszerzése: -honosítás, visszahonosí-
tás, nyilatkozatok 
a magyar állampolgárság megszűnése: -lemondás
a magyar állampolgárság igazolása: -állampolgársági bizonyítvány 
kiadása 
Kérelmeket az előírt formanyomtatványon veszünk át, a szükséges 
mellékletekkel együtt. Kocsér és Nyársapát községekbe kijáró ügy-
segéd ilyen irányú kérelmeket nem vehet át. 
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítását követően 
illetékmentes a 65. életévét betöltött polgár személyazonosító iga-
zolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői 
engedéllyel nem rendelkezik. Korábban a 70. életévét betöltött pol-
gár személyazonosító igazolvány iránti kérelme volt illetékmentes. 
Az okmányiroda szakmai irányítását végző KEK KH szervnél 
2013. évben tovább bővült az E-ügyintézés lehetősége. WEBES 
ügysegédet az ügyfélkapu azonosítóval rendelkező ügyfelek vehe-
tik igénybe a www.kekkh.gov.hu keresztül.
Az okmányiroda ügyfélváró termében ügyfél elégedettségi kérdőív 
került kihelyezésre, amelyen várjuk az ügyfelek ügyintézés javítá-
sára vonatkozó javaslatait, észrevételeit.
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TÁJÉKOZTATÁS
a Járási Gyámhivatal működéséről

A Járási Gyámhivatalon folytatódnak azok a gyámhatósági felada-
tok ügyintézései, amelyek korábban a városi gyámhivatalnál és a 
jegyzői gyámhatóságnál történtek. E szerint tehát a járási gyámhi-
vatal hatáskörébe került a korábbi ügykörökön kívül a védelembe 
vétel, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése, a családi pótlék fel-
függesztése és természetben történő nyújtása, valamint a koráb-
ban mindkét hatóságnál is feladat- és hatáskörrel bíró ideiglenes 
elhelyezés is.
Ezért szeretnénk felhívni a lakosság �gyelmét, hogy a környeze-
tükben tapasztalt, a gyermek súlyos veszélyeztetését a járási gyám-
hivatalon jelezzék, a jegyzők ezzel a hatásköri feladattal nem ren-
delkeznek.
A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvé-
delmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az 
óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben marad-
nak, kérelmeiket a továbbiakban is a település jegyzőjénél nyújtsák 
be.
Természetesen a korábban a városi gyámhivatalon történt ügytí-
pusok vonatkozásában is állunk rendelkezésükre.
Ennek helyszíne a korábbi városi gyámhivatal: a Nagykőrös, Sza-
badság tér 4. szám alatti épület 209., 210. és 204. számú szobái.
Ügyintézőin a problémafelvetéseik vonatkozásában állnak rendel-
kezésükre: 

Nagyné Czakó Ilona gyámhivatal vezető  
(209. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-370 

Dr. Pásztor Lilla (204. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-374 
Farkas János Imréné (210.sz. helyiség) tel.: 06-53/550-371 

TÁJÉKOZTATÁS
a Hatósági Osztály működéséről

Az osztály ellátja a Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó 
településekre az alábbi főbb ügycsoportokat:
a)  egyes szociális igazgatási ügyek (időskorúak járadéka, egyes 

ápolási díjak megállapítása),
b)  egyes közgyógyellátással, egészségügyi szolgáltatásra jogosult-

sággal, valamint a hadigondozottak ellátásával összefüggő eljá-
rások,

c)  egyes menedékjogi eljárások és adatkezelések, valamint idegen-
rendészeti feladatok,

d)  a vásárokat, piacokat és a bevásárló központokat érintő egyes 
hatósági jogkörök gyakorlása,

e)  egyes kommunális igazgatási feladatok (pl. temetkezési szolgál-
tatások engedélyezése),

f)  kulturális örökséggel bíró leleteket érintő bejelentés közlése az 
illetékes múzeummal,

g)  rendkívüli szünet elrendelése nevelési, oktatási intézményben, 
eljárás igazolatlan iskolai mulasztás miatt,

h)  gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartás-
ból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó 
központ, és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számá-
ra,

i)  elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői 
vizsgálatokon való megjelenést, továbbá a szakértői vélemény 
alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő be-
íratást,

j)  a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-

lye szerint illetékes járási hivatal ellátja a tanköteles tanuló iga-
zolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által 
feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat,

k)  az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyer-
mekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hi-
ányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának,

l)  érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok,
m)  tanköteles tanulók tanulmányinak külföldön történő folytatá-

sát nyilvántartásban vezeti,
n)  szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a végrehajtására 
vonatkozó rendeletekben megfogalmazott, járási hivatal, mint 
általános hatáskörű szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó 
feladatok,

o)  az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédel-
mi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés helyi feladatai-
nak végrehajtását; 

p)  béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi hely-
zet és váratlan támadás idején szervezi és összehangolja a lakos-
ság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat; 

q)  közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli in-
tézkedésekből fakadó feladatok végrehajtásában; 

r)  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meg-
határozott feladatokat,

s)  egyes környezetvédelmi,- vízügyi,- állatvédelmi igazgatási 
ügyek, távhőszolgáltatási használati jog megállapítása,

t)  közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok ellátása,
u)  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatkörében az állan-

dó cirkuszi menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezé-
si eljárás lefolytatása,

v)  hajléktalanokkal való hatósági foglalkozás, 
w)  ingatlanvállalkozás felügyeleti,- és ingatlanfelügyeleti hatósági 

jogkör gyakorlása,
x)  mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési tá-

mogatásához szükséges előzetes vizsgálat,
y)  panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása
z)  a járási hivatalhoz tartozó községekben a hatósági osztályról ki-

járó ügysegéd feladatainak koordinálása
2013. április–május hónapban kiemelt feladatainkhoz tartozik az 
érettségi vizsgák lebonyolításában való közreműködés, feladatla-
pok átvétele, őrzése, kiosztása.

Helyi Védelmi Bizottság Közleménye!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tanyavilágban élők, illetve 
egyedül álló állampolgárok rendkívüli időjárással kapcsolatos 
veszélyek elleni védekezése érdekében, fordítsanak fokozott �-
gyelmet egymásra, szomszédaikra. Amennyiben a szokásostól 
eltérőt észlelnek, – úgy mint járhatatlanná vált utak, krónikus 
betegek vagy idős emberek bezárkózása, közműszolgáltatás ki-
maradása stb. – segítsenek és jelezzék azt az alábbi elérhetősé-
geken: 

Nagykőrös Rendőrkapitányság: 53/351-776
Nagykőrös Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság:

53/352-972
Dr. Nyíkos Tamás a Helyi Védelmi Bizottság elnöke: 

20/432-4045
Pető Ákos a Helyi Védelmi Bizottság referense:

20/278-6333
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100. SZÜLETÉSNAP
2013. március 9-én délelőtt emlékezetes esemény történt velünk. 

Podmaniczki Gábornét (szül.: Mihályi Margit), a településen élő 
legidősebb embert mentünk felköszönteni a 100. születésnapján. 
Nem sok ember él meg 1 évszázadot, életével átölelve két világhá-
borút is. 

Délelőtt 11 órakor indultunk a Kocsér határában lévő kis tanyá-
hoz. Együtt mentünk Bodnár András polgármester úrral, Nyikos 
Tamással a járási hivatal vezetőjével és Gévai Imre tagintézmény 
vezetővel.

Megérkezésünkkor a néni fia Podmaniczki János fogadott ben-
nünket. Belépve a ház-
ba a születésnapos az 
ablak előtt várt ben-
nünket. 

Bementünk a ház 
belső részébe, s ott 
egyikünk Vikor Enikő 
a Születésnapra című 
verset szavalta, mási-
kunk Vincze Karoli-
na pedig a Sok számos 
esztendő című népdalt 
énekelte el. 

A polgármester úr és 
a járási hivatal vezetője 
néhány szóval köszön-
tötték az ünnepeltet, 
majd átadták a tortát 
és a virágcsokrot. 

Megköszönte az ünnepelt jókívánságainkat, csapatunk pedig el-
búcsúzott, és megkezdtük utunkat visszafelé, elgondolkodván az 
élet értékén. Vikor Enikő és Vincze Karolina beszámolója

A „Polgármesteri Hivatal” visszaköltözött eredeti épületébe!
A Kocséri Önkormányzati Hivatalt immár Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal néven és az eredeti címen (2755 Kocsér, Szent 
István t. 1. sz.) új köntösben és megújult ügyféltérrel várja a lakosságot. A felújítás kapcsán megváltozott a település hivatalos hon-
lapjának arculata és tartalma aktualizálva lett. Itt tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Hivatal ügyfélfogadási rendje, valamint 
a telefonos elérése megváltozott.
A hivatal ügyfélfogadási rendje (amint a web lapon is található):  hétfő 8-12 óráig
 kedd 9-15 óráig
 csütörtök 9-15 óráig
 Szerdán és pénteken az ügyfélfogadás szünetel.
A jegyző dr. Bicskei Krisztina ügyfélfogadási rendje: kedden és csütörtökön de. 9-12 óráig és du. 13-15 óráig
Járási Ügysegéd Kocséri Ügyfélfogadási rendje:  minden kedden 8-13 óráig
Tanyagondnokok ügyfélfogadási rendje: minden  pénteken 11-12 óráig
Hivatal és intézményi telefonszámok változásai:  vezetékes mobil rövidesen induló új e-mail címeink
Bodnár András polgármester 06 53 359-080 06 70 3147064 polgarmester@kocser.hu
dr. Bicskei Krisztina jegyző 06 53 359-080 06 70 4304580  jegyzo@kocser.hu
Ádám Lászlóné igazgatási előadó  06 53 558-512 06 70 3231812 igazgatas@kocser.hu
Deák Józsefné igazgatási előadó 06 53 558-512 06 70 3232134  ado@kocser.hu
Laczi Béláné pénzügyi előadó 06 53 558-500 06 70 3231395 penzugy@kocser.hu
Utasi Imre műszaki előadó 06 53 558-500 06 70 3231200 muszak@kocser.hu
Általános Művelődési Központ  Konyha  06 70 3176922 

Óvoda  06 70 3177978 kocserovi@gmail.com
Tóth Ferenc tanyagondnok  06 70 3147202
Kovács Dénes tanyagondnok  06 70 3147109 
Csukás István mezőőr  06 70 3147490
Fax számunk változatlanul:  06 53 359-883
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Látogatás Kishegyesen
Március 23-án Bodnár András polgármester vezetésével kis kül-

döttség látogatott Kocsér képviseletében Kishegyesre, hogy ápolják 
a két falu közti baráti kapcsolatokat. A vajdasági község megalapítá-
sának évfordulója alkalmából megrendezett Falunapok rendezvény-
sorozat szombati napján finom ebéddel köszöntötték a különböző 
magyar településekről érkezett vendégeket. Délután rövid falubejá-
rást követően a program egy könyvbemutatóval folytatódott, majd a 
művelődési házba invitálták a megjelenteket, ahol a helyi óvodások 
rajzaiból összeállított kiállítás megnyitója után kitüntetések, köszö-
nőlevelek adományozására került sor. Végül a kishegyesi népdal-
éneklő együttes színvonalas lemezbemutató koncertjét hallgathat-
ta meg a népes közönség. A nap egy élőzenével kísért svédasztalos 
vacsora mellett baráti beszélgetésekkel és közös nótázással zárult.

Megvalósult- és folyamatban lévő beruházások községünkben
Megújult a Polgármesteri Hivatal épülete

Ilyen volt

és ilyen lett

Önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítési 
beruházása Kocséron

Kocsér Község Önkormányzata „Energiahatékony fűtés Ko csé-
ron” című KMOP 1.3.3.3-11-2011-0105 azonosító számú pályáza-
ton 95 940 624 Ft támogatási összeg elnyerését követően a Polgár-
mesteri Hivatal akadálymentesítése, fűtés korszerűsítése valamint 
az Óvoda és a Tornacsarnok fűtés korszerűsítési beruházása a be-
fejezéséhez közeledik. Az építő munkálatok láthatóan befejeződ-
tek, lényegében a gépészeti munkák készre szerelése van hátra.

A Hivatal akadálymentes megközelítésének lehetőségével, a kor-
szerű ügyfél fogadótér kialakításával alkalmassá vált a 21. sz. szol-

gáltatási elvárásainak. Lehe-
tővé vált az előadói szobák 
közös térből történő megkö-
zelítése, valamint az ügyinté-
zésre várakozás színvonalának 
javítása. A munkálatok során 
megtörtént a belső és külső 
felújítás is.

Az intézményi fűtőmű, megújuló energia felhasználásával, fa 
aprítékkal működő automata kazánok felszerelésével és beüzemelésé-
vel lehetővé válik a fosszilis energia hordozóktól való függetlenség. A 
helyben megtermelésre, illetve kitermelésre kerülő fa hulladékok köz-
vetlen vagy aprítás utáni eltüze-
lésével minimálisra csökkent-
hetjük a földgáz felhasználását. 
Mint a képen is látható, az impo-
záns csarnok jól illeszkedik az in-
tézményi környezetbe, ahol elhe-
lyezésre kerülnek a kazánok, un. 
puffer tartályok és több hónapra 
elegendő tüzelő anyag. A műszaki átadás kitűzött határideje 2013. július.

A Szent István tér északi oldalán a Tornacsarnokban is megkezdőd-
tek a felújítási munkák. A 20 éve épült csarnok több részletében meg-
érett a felújításra. A folyamatos átázások lehetetlenné tették a vizesblok-
kok használatát, így a rendeltetésszerű használatot. A homlokzati ajtókon 
több esetben már a havat is behordta a szél, ezért azok cseréje elenged-
hetetlen.  Ezek mellett cserére kerül az összes víz és szennyvízcsőháló-
zat, szerelvényeik és a szaniterek. Korszerű világító berendezéseket kap a 
teljesen felújított, újra lakkozott küzdőtér. Az energiafaló villany vízme-
legítőket lecserélik, és korszerű napelemek melegítik a használati meleg 
vizet. Az önkormányzat erre a felújításra több mint 17 814 000 forin-
tot nyert a sportlétesítmények felzárkóztatása pályázaton. A támoga-
tási keret 5% erejéig lehetővé teszi közfoglalkoztatottak alkalmazását a 
beruházás ideje alatt. Beruházás befejezési határideje 2013. július 30-a.

A Széchenyi Terv keretében Kocsér Község Önkormányzata pályá-
zatot nyert a „Kocséri Ivóvízminőség Javító KEOP  1.3.3.3-11-2011-
0019 jelű programjával. A pályázati lebonyolítást a Nemzeti Környe-
zetvédelmi és Energia Központ Nonpofit Kft. koordinálja. A beruházás 
teljes bekerülési költsége 102  259  000  Ft, amelyből az ERFA alapból 
92 033 100 Ft támogatást tud lehívni a beruházó. A projekt keretében 
a használati víz vas, mangán és a tartalék kút nitrát mentesítését fogják 
megoldani, végleges berendezések telepítésével. A Beruházás a kivite-
lező kiválasztását követően rövidesen indul. Utasi Imre
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Március 9-e nagy nap volt óvodánk életében. Ezen a napon ren-

deztük meg a XVI. Kistérségi Oviolimpiát. Még decemberben 
megkerestük dr. Simicskó István Sportért Felelős Államtitkár urat, 
hogy vállalja rendezvényünk fővédnökségét. Sajnos elfoglaltsága 
miatt személyesen nem tudott részt venni az eseményen. Az Ál-
lamtitkárságot, így Kiss Norbert Helyettes Államtitkár úr képvisel-
te, aki közvetlenségével, gyermek szeretetével, igazi olimpiai han-
gulatot varázsolt a versenyre az egész délelőtt folyamán.

A 6 résztvevő csapat – Dánszentmiklós, Csemő, Jászkarajenő, 
Nyársapát, Törtel és Kocsér - a kocséri ovis mazsorettesek felveze-
tésével történt bevonulása után, Kiss Norbert helyettes államtitkár, 
Földi László országgyűlési képviselő és Bodnár András polgár-
mester jelképesen meggyújtotta az olimpiai lángot, majd közösen 
bemelegítettek a versenyzőkkel.

A bemelegítést és az egész délelőtt irányí-
tását Hriagyelné Balla Veronika vezényelte le.

Öröm volt nézni, ahogy a különböző 
sportmezekbe öltözött gyerekek próbálják 
utánozni a levezető által szakszerűen össze-
állított gyakorlatokat. Vera néni gyermekközpontú, gyermekszere-
tő hozzáértése tette a délelőttöt gördülékennyé, izgalmassá és na-
gyon sportszerűvé! Köszönjük, hogy a segítségünkre volt.

Majd következett a verseny. 6 váltóversenyben mérték össze 
ügyességüket, gyorsaságukat a csapatok. Volt itt nyuszi ugrás, vár 
építés dobozokból, lovacskázás, karikán átbújás, napocska sugara-
inak kirakása ruhaszárító csipeszből, alagúton való átbújás és sok 
érdekesebbnél érdekesebb feladatsor.
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Igazi olimpiai hangulat alakult ki. A kü-
lönböző településekről érkező szurkolók is 
szinte egymással versengve biztatták saját-
jaikat.

3 versenyszám utáni szünetben a Bóbita 
csoportosok egy szélforgós tánccal hívtak 
játszani bennünket, melyet Veca óvó néni 
és Zsuzsi óvó néni tanított be. 

Lelkes segítőnk volt még Tajti Tímea 
óvó néni, Venyinginé Tajti Erika és dajka 
nénieink.

Az utolsó feladat után míg a verseny-
bíróság összesítette  az eredményeket a 
Nagykőrösi Karate klub tartott bemutatót, 
amelynek tagja Tajti Bianka kocséri ver-
senyző is, aki  óvodás életét nálunk töltöt-
te. Azóta már sok nemzetközi és hazai ver-
senyt nyert meg. Büszkék vagyunk rá!

A verseny végeredménye:
I. JÁSZKARAJENŐ
II. KOCSÉR  (Felkészítők: Kis Kati óvó né-
ni és Margit óvó néni.)
III. DÁNSZENTMIKLÓS
IV. NYÁRSAPÁT
V. TÖRTEL
VI. CSEMŐ

Az ünneplés a konyha ebédlőjében foly-
tatódott, ahol a konyhás nénik - Vágó-
né Marika néni és Mocsainé Zsuzsi néni - 
friss kaláccsal és teával várták a megfáradt 
versenyzőket. A meghívottak vendéglátás-
ban Csőkéné Piroska és lánya Szandi volt 
segítségünkre. A szép és ötletes hidegtála-
kat köszönjük nekik.

Köszönet nekik a fáradozásért!
A sportszerűség biztosítékaként verseny-

bírókat kértünk fel:
– Ábrahám Edit
–  Hriagyel Csaba alpolgármester, a 

Sportkör elnöke
– Gévai Imre  tagintézmény vezető
Minden csapat megelégedésére, a szabá-

lyok betartatásával vigyázták a versenyt, 
köszönjük munkájukat!

Nagy felelősség ilyenkor időmérőnek len-
ni, hiszen egy olimpián sorsdöntő egy-egy 
másodperc. A Kocséri Ovi-Olimpián olyan 
sportemberek közreműködtek, akik a min-
dennapokban tudják ennek fontosságát, így 
tökéletesen hajtották végre a fontos feladatot: 

– Mészáros Ervin tanár, fociedző
– Benke József tollaslabda edző
– Rusvai László sportbarát
Köszönjük lelkiismeretes munkájukat!
Rendezvényünket megtisztelték a tele-

pülések polgármesterei is, akik különdíjak-
kal kedveskedtek a csapatoknak.

Külön köszönetünket fejezzük ki Földi 
László Cegléd város polgármesterének, or-
szággyűlési képviselőnek, amiért mind a 6 
település  csapatát egy-egy 25.000 Ft-os já-
ték vásárlási utalvánnyal lepte meg.

Ezen a sport délelőttön vesztes nem volt, 
itt csak nyerni lehetett. A segítőkész támo-
gatók jóvoltából minden kisgyerek aján-
dékokkal megrakott táskával, sok-sok él-
ménnyel és reményeink szerint életre szóló 
versenytapasztalattal térhetett haza.

Köszönjük Hriagyel Csaba alpolgármes-
ter külön ajándékát óvodánk csapatának.

A legértékesebb ajándék mégis a kocséri 
óvodának jutott, mert a szülők segítőkész 
összefogásánál nincs értékesebb ajándék!  

Támogatóink: Emberi Erőforrás Minisz-
térium Sportért és Ifjúságért Felelős Állam-
titkárság, Petőfi Szövetkezet – Nyitrai Ferenc 
elnök úr, Szentkitályi Ásványvíz, Venyingi 
Zoltán, Tóth Pál, Mini ABC, Tupparware – 
Tóthné Hódos Katalin – Kecskemét, Birkás 
István, Hajagos Béla, Ézsiás Tibor, Kocsány 
Istvánné, Tajti Attila, Vanyúr Lajos, Horváth 
Zsuzsanna – Nyársapát,Colgate Palmolive, 
Vágó Tibor és Molnár Melinda, Ádám Corn 
Kft., Kozák Kft., Orbit rágógumi,Csőke 
Szilvia, Ország Tamás, Kenyeres Bálint, 
Polgármeteri Hivatal, Mc’Donalds- Kecske-
mét, Szent Kereszt Katolikus Általános Isko-
la és Óvoda Kocséri Gábor Áron Tagiskola

 
Óvodánkban már hagyománya van az 

1848. március 15-ről való megemlékezés-
nek. Dalokat tanulunk, hallgatunk, köny-
veket nézegetünk, történeteket olvasunk, 
képeket gyűjtünk, hogy megismerjük ho-

Kedves Nagycsoportos Gyerekek!
Kedves óvó nénik!

Vera néni és Csaba bácsi szeretettel vár 
Benneteket az Útmenti Lak Lovas ta-
nyára egy szép májusi napon, ahol egész 
napos szórakozás vár Rátok. 
Az ebédről sem fogunk megfeledkezni, 
mi főzünk Nektek valami finomat! 
Lehetőségetek lesz kipróbálni a lovaglást, 
azért versengeni itt is fogunk, meg sokat 
nevetünk, mókázunk. 
Szerintem, ha az óvó nénikkel megbeszé-
litek, aznap már nem is kell delelnetek az 
óvodában. 
Szeretettel:

Vera néni és Csaba bácsi
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik szeretett halottunk  

Csukás Istvánné
szül: Kratochwill Anna Mária

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek. 

A gyászoló család

EZ+AZ

REFORMÁTUS  
HÍREK

A magyar pünkösd szó a görög 
pentekoszté (jelentése: ötvenedik) szóból 
ered. Az ünnep neve azt jelzi, hogy húsvét-
hoz az 50. napon van. Eredetileg az aratás, 
illetve a törvényadás ünnepe. A 4. század-
ban bontakozott ki – az Ap. Csel.2. esemé-
nyének megfelelően – a Szentlélek külön 
ünnepe.

Modern korunkban fenyeget e harmadik 
főünnep jelentőségének elhalványodása. 
Félő, hogy majális, kirándulás, természet-
járás lesz csak belőle. Isten népének tud-
nia kell, hogy az „Áldott szép pünkösdnek 
gyönyörű ideje” szintén Isten kegyelméből 
való. A tavasz, a virágzás, a szépség mind 
a Szentlélek munkája; ugyanakkor nem fe-
ledhetjük el, hogy a Lélek nemcsak a ter-
mészetet, hanem az emberi szívet is újjá 
akarja tenni.

Ünnepi úrvacsorás istentisztelet Ko csé-
ron: május 19-én vasárnap, 10 órakor.

Ekkor kerül sor a konfirmáltak fogada-
lomtételére is.

Konfirmáló fiataljaink: Balogh Evelin, 
Halász Debóra, Márton Anita, Szöllősi Ri-
chárd, Urbán Angéla, Vincze Karolina.

KATOLIKUS HÍREK
•		2013.	 május	 19-én	 Pünkösdvasárnap	 7	

kocséri gyerek lesz elsőáldozó
•		2013.	június	2-án	ÚRNAPJA	Körmenet	a	

templomkertben
•		2013.	 június	 8-án	BÉRMÁLÁS	Nagykő-

rösön délelőtt 10.30-kor. 11 kocséri gye-
rek veszi fel a bérmálás szentségét. Bér-
mál: Dr. Varga Lajos segédpüspök A 
bérmálásra hivatalos Hajdú Jenő Apát úr 
a kocséri gyerekek hitoktatója.

•		2013.	május	 8-16	 között	 a	 templom	kó-
rus felöli oldala tatarozásra kerül, vala-
mint a sekrestye előtt lévő szélfogó lába-
zata, mennyezet javítása és festése.

Ha az utóbbi hetek, hónapok időjárá-
sát nézzük, ezzel a címmel bizony még na-
gyon-nagyon ráérnénk, de időközben azért 
csak közeleg a szezonnyitás ideje a Balaton 
partján, és nem olyan sokára egy szempil-
lantás alatt megtelik a környék nyaralni, ki-
kapcsolódni érkező családokkal, baráti tár-
saságokkal, vagy éppen táborozni készülő 
kis- és nagycsoportokkal, akik a szünidő 
végeztével, illetve a jól megérdemelt sza-
badság idejének elérkezése során nagy 
erőkkel vetik bele magukat a nyaralás önfe-
ledt habjaiba. És ez a folyamatos vidámság, 
pezsgés, mondjuk így „élet a Balaton part-
ján” – a vendégeket ellátó szolgáltatók nagy 
örömére – kitart egészen a hűvös őszi napo-
kig. És nem lesz ez másképp a Balatonszár-
szói Ifjúsági Tábor esetében sem, ahol az 
idei évben – az IRMÁK UTILIS Nonprofit 
Kft. üzemeltetésében ismét – 2013. június 
4. és 2013. szeptember 2. között lesz lehe-
tőség a Balaton partján táborozni, üdülni.

A tavalyi sikeres szezon után az idei év-
ben is bízunk benne, hogy a hozzánk érke-
ző családoknak, kis- és nagycsoportoknak 
ismét felejthetetlen élményben lesz részük 
ott tartózkodásuk során, melynek érdeké-
ben a tavalyi évhez hasonló kedvező árak-
kal (mindössze 105 Ft/fő/éj összeggel kerül 
többe, mint tavaly), rendezett környezet-
tel, lehetőségeinkhez igazodó elvégzett fel-

újításokkal, a ren-
delkező szórakozási 
lehetőségek bővíté-
sével, és a tavalyihoz 
hasonló szívélyes kiszolgálással várjuk ven-
dégeinket. Nagy örömmel tölt el minket, 
hogy számos visszatérő vendéget köszönt-
hetünk majd idén nyáron a Táborban.

Az ellátásért fizetendő díj 4-14 fős fahá-
zakban történő elhelyezést és napi három-
szori étkezést foglal magában, valamint a 
táborhoz tartozó saját strand, illetve sport-
pálya – számos sporteszközzel – vendégeink 
által történő térítésmentes használatát. Az 
idei évtől SZÉP Kártya elfogadására is van 
lehetőség, ezzel is valóra váltva egy hangsú-
lyos igényt tavalyi vendégeink részéről.

Bízunk benne – a szezonra történő fel-
készülés kellős közepén – hogy az időjá-
rás kellőképpen kárpótol majd bennünket 
a hosszúra nyúló hűvös, esős, olykor havas 
időkért, és a nyári kikapcsolódásnak, pihe-
nésnek, kirándulásnak, a felejthetetlen szép 
nyári élmények gyűjtésének ilyen téren sem 
lesz majd akadálya, és vendégeink kellemes 
élményekkel telve érkeznek majd haza nya-
ralásukból. És hogy néhány hét múlva, jú-
nius 4-én újra indul egy sikeres szezon, egy 
szép nyár Balatonszárszón, az IRMÁK által 
üzemeltetett Ifjúsági Táborban…

IRMÁK UTILIS Nonprofit Kft.

Néhány hét és itt a nyár!!! 

gyan is néztek ki a huszárok, ki is volt Pe-
tőfi Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór vagy 
Gábor Áron. Mind három csoport magyar 
zászlót, szívecskét, kokárdát, készített, amit 
a központon lévő szoborhoz kitűztünk. 
Természetesen minden kisgyerek kabátjára 
kitűztük a forradalom jelképét, a kokárdát.

Az idei tavasz jól megtréfált bennünket, 
mert a nyuszit is hóesésben várhattuk. A 
kellemetlen időjárás ellenére azért megér-
kezett az óvodánkba is és a közösen elké-
szített fészkekbe elhelyezte ajándékait.

A népi hagyományoknak megfelelően a 
„legények” verssel köszöntve meglocsol-
ták a leányokat illatos vízzel, amiért a fiúk 
piros tojást kaptak. És természetesen nem 
maradhatott el a vendégül látás sem.

Egy szép április végi napon a már ha-
gyományossá váló „egy gyermek – egy vi-
rág” családi délutánt tartottunk. A délutánt 
az anyukák által előadott mesejáték nyitot-
ta meg, mely szorosan kapcsolódott a köze-
li Föld napjához, a természet, az állatok és 
növények védelmére irányította a figyelmet. 

Köszönjük lelkes odaadásukat, ötletes jel-

mezeiket, melyet maguk készítettek el. Ez-
után az óvodánk udvarát szépítettük meg, 
virágok közös ültetésével. Minden elültetett 
kisvirág a Tündérkert egy- egy lakóját jel-
képezi. Az anyukák munkáját a gyerekekkel 
együtt egy közös dal eléneklésével köszöntük  
meg, melynek címe: Gyere ültess te is egy fát.

A Bóbita csoportosokkal Kecskeméten 
voltunk kirándulni. Megismerkedtünk a 
városi közlekedési eszközökkel és a közle-
kedés szabályaival. Legnagyobb örömünk-
re a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra is 
ellátogattunk, ahol igazi repülőkben is ül-
hettünk, és leszálló katonai repülőt is lát-
hattunk. A kirándulás végén Kecskemét 
Főterén játszottunk, délben megfáradva, 
élményekkel gazdagodva indultunk haza.
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A Kocséri Nyugdíjas Egyesület tájékoz-
tatja a község nyugdíjas lakosságát, azokat 
akik támogatásukkal segítik (pártoló ta-
gok) az egyesület, a szervezeti élet kibonta-
kozását a községben. 

2013. március 8-án az Egyesület megtar-
totta Nemzetközi Nőnap (100 éves) meg-
emlékezését. Az Egyesületben 57 fő hölgy 
– anya – nagymama van. Ebből a rendez-
vényen 33 fő jelent meg. Az ünnepelt höl-
gyeket virággal fogadtuk, 1 db piros szeg-
fűvel és a tavasz hírnökével, a barkával. A 
nőnap ünnepélyes hangulatban telt el, este 
vacsora, nótázás, tangóharmonika zárta az 
ünnepi műsort. 

2013. április 26-án a Kocséri Nyugdíjas 
Egyesület megtartotta éves beszámoló köz-
gyűlését. A közgyűlésre 74 fő részére küld-
tek meghívót, 46 fő jelent meg. Igazoltan 
betegség miatt távol maradt 6 fő, igazolat-
lanul 14 fő. A meghívó alapján a napiren-
di pontok szerint került levezetésre a Köz-
gyűlés. 

Az Elnöki beszámolót a 2012. év tevé-
kenységéről, az éves 4 megmozdulás is-
mertetésével – pénzügyi felhasználásával a 
beszámolót a tagság egyhangúlag elfogad-
ta. 

Az Elnök helyettest 2012. október 5-én 
az Elnökség 9 tagja beosztásából felmen-
tette, amit a tagság megszavazott. Elnök 
helyettesnek Lendér Józsefet az Elnök-
ség javaslata alapján a tagság egyhangúlag 
megválasztotta. 

Az Elnök ismertette, hogy Nyitra Ferenc 
a Kocséri Termelőszövetkezet elnöke tá-
mogatja egyesületünket a Szabadság u. 55. 
szám alatti épület bérbeadásával. 

Ismertette a 2012-es pénzügyi kiadáso-
kat.

A 2011-ről áthúzódó pályázat alapján 
355.000 Ft és 298.000 Ft volt az induló állo-
mány 653.000 Ft. A 2012. év kiadása a pá-
lyázat alapján 307.000 Ft volt.
Az egyesület kintlévősége:

Pest megyei Önkormányzatnál 307.643 Ft
MVH-nál 355.865 Ft

2012. évben kiadása az Egyesületnek:
posta költség 5.390 Ft
virágok-koszorúk 19.890 Ft
telefon 40.669 Ft
irodaszer, dekorációs anyag stb. 48.268 Ft
bérleti díj 54.000 Ft
fenntartási költség 92.337 Ft
élelmiszer 405.868 Ft

2013. évre 
tervezett kiadás 520.000 Ft
tagbevétel 106.000 Ft
tagi támogatás 110.000 Ft

A tagság egyhangúlag jóváhagyta a 2013. 
évi tervezetet.
Egyebekben:

-  Katolikus Egyház és az Egyesület terve 
2014 kezdetére (kolumbárium építése)

- Szociális segítők megszervezése
- Szociális Szövetkezet létrehozása

A Nyugdíjas Egyesület 
hirdetménye

Szociális szövetkezeti társulás szervezé-
sére, létrehozására, és működtetésére

A szociális gazdaságnak olyan speciá-
lis szervezeti forma, jellemző alapértékeit 
és olyan igények, szükségletek kielégítésé-
re törekszik, amelyekre a gazdasági szektor 
más területei nem alkalmasak.

Olyan személyek társulásai, akik ön-
kéntesen egyesülnek abból a célból, hogy 
közös gazdasági, társadalmi, oktatási és 
kulturális céljaikat együttműködésben, de-
mokratikusan irányított vállalkozásuk út-
ján valósítják meg.

A tag egyenlő joggal az egy tag – egy sza-
vazat elvén vesz részt a döntésekben, vég-
rehajtásban, ellenőrzésben, vezetői megvá-
lasztásában, vezető tisztséget tagjaik töltik 
be.

A munkanélküliség kezelésében, a fog-
lalkoztatás elősegítésében – különösen a 
hátrányokkal rendelkező társadalmi cso-
portok esetében a szövetkezeti formában 
való jövedelemtermelés megoldást jelent-
het.
1. A pályázati program célja:

Munkanélküli, illetőleg szociálisan hát-
rányos helyzetben lévő emberek számára 
munkafeltételeket teremtenek és közösségi 
alapjukból a tagjainak szociális helyzetük-
nek javítását segítik elő. 
2. Pályázók köre – célcsoportok:

Szövetkezet létrehozásához minimálisan 
7 fő szükséges

-  a célcsoport tagjai: legalább 3 hónapja 
regisztrált munkanélküli legyen

-  18 életévet betöltött tagok lehetnek.
Szociális szövetkezet minden olyan tevé-
kenységet folytathat, amelyet a törvény 
nem tilt. 

1.  Háztartásban ellátandó munkák kivál-
tása vásárolt szolgáltatással.

2.  Személyi, szociális, oktatási szolgálta-
tások

3.  Minden olyan közfeladat ellátása, 
melynek fenntartására, ellátására szer-
ződés köthető. (közmunka, közhasz-
nú, közcélú munka is) 

4.  Háziipari vagy kisipari szolgáltatások

5.  Termelés, feldolgozás, értékesítő, be-
szállító tevékenység (ipari és kereske-
delmi területen egyaránt)

A szövetkezet alapítási szándékát elhatá-
rozó alapító tagok szándéknyilatkozatot ál-
lítanak ki. Kijelölik a képviseletre jogosult 
személyeket. 

A szövetkezetben a tag foglalkoztatása 
történhet: 

- munkaviszonyban
- alkalmi munkavállalói könyvvel
- megbízási jogviszonyban.
Kedvező támogatási döntés esetén ala-

kuló közgyűlést tartanak és megfogalmaz-
zák a szövetkezet alapszabályát, szervezeti 
szabályzatát. A szövetkezeten kívüli szo-
ciális munkák koordinálását, beindítását, 
a területen lévő elvégzendő munkálatokat 
az egyesület szervezi 2014-től. A munkák 
nem szövetkezethez kötöttek, a lakosság 
körében szükségessé váló házi munkák, 
amelyek az elvégzett munkák óra- vagy át-
lagbérrel fizethetők 2-4 hetenként. 

Az egyesület a jelentkezéseket várja a 
munkát végző és munkát adó személyek 
részéről. Olyan telek tulajdonosok jelent-
kezhetnek, akik a földjükön, területükön 
mezőgazdasági munkát nem tudnak vé-
gezni. A terület megmunkálását, rende-
zését bérleménybe adnák vagy órabérek 
alapján kívánják elvégeztetni. (pl. fűvágás, 
gyomtalanítás, kertrendezés, virágültetés, 
vetés, kaszálás, kapálás, kert ásás, hó elta-
karítás, ebéd hordás, bevásárlás, ügyinté-
zés, temetői sírok gondozása)

Felhívás
A Kocséri Nyugdíjas Egyesület és a 

Kocséri Római Katolikus Egyház közös 
megegyezéssel a katolikus temető terüle-
tére egy kb. 50-60 darabos családi (2 fős) 
kolumbárium (urnatartó) falat szeretne (a 
tervezés, engedélyezés után) 2014. tava-
szán felépíteni.

Kérjük a község lakosságát, jelezzék tá-
mogatásukat a létesítmény tervezés, meg-
építés megkezdéséhez. Az urnatartó re-
keszek 10 és 20 éves távlatra bérelhetők. 
Azok, akik támogatásukról írásban jelez-
nek, a befizetett előleg a bérleti díjba bele-
számít és a nevezett részére névreszólóan 
igazolva lesz. 

Jelentkezni lehet a Római Katolikus Egy-
ház gondnokánál Siposné Szabari Panni-
kánál, vagy a Nyugdíjas Egyesület elnöksé-
génél 2013. október 1-ig bezárólag. 

Csányi Rudolf 
Nyugdíjas Egyesület elnöke

A KOCSÉRI NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
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Püspöki látogatás Cegléden 

Húszéves jubileum
Ceglédi anyaiskolánk, a Szent Kereszt Katolikus Általános Is-

kola és Óvoda 20 éve katolikus intézmény. Ennek alkalmából 
ünnepi rendezvénysorozat zajlott április végén, melynek kere-
tében dr. Beer Miklós váci püspök is ellátogatott Ceglédre áp-
rilis 26-án pénteken délután. Az eseményen ott volt a kocséri 
tagiskola valamennyi pedagógusa, valamint Bodnár András 
polgármester is, sok más jeles vendég mellett.

In hoc signo vinces (E jelben 
győzni fogsz) – ez volt a jubileu-
mi hét mottója, és ezt hangsúlyoz-
va köszöntötte az iskola tornater-
mében Rajta László igazgató úr a 
vendégeket, akik Életképek címmel 
színes műsort láthattak az iskola 
művészeti csoportjainak, osztályai-
nak előadásában. 

A kocséri tagiskolát a Csicsergő 
néptánccsoport képviselte. A vírus 
által némileg megtizedelt csapat so-
mogyi és széki táncokat mutatott be 

– nagy tetszést aratva. (a csoport vezetője: Kiss Orsolya.)
A műsor emlékezetes pillanata volt továbbá Vincze Karolina 

éneke, aki egy vallásos népi éneket és egy népdalt adott elő – olyan 

szépen, hogy azt a műsor után a püspök atya külön is megdicsérte 
(felkészítő nevelője Juhász Anikó).

A műsor záróakkordjaként a Hiszek egy ima szövegére muta-
tott be élőképet egy ceglédi osztály – hitről, egyházról, szeretetről.

Ezt követően dr. Beer Miklós püspök atya hálaadó szentmisét 
mutatott be a ceglédi katolikus templomban, mely során Bokros 
Levente ceglédi kanonok és Hernádi László nagykőrös-kocséri 
plébános atya is közreműködött.

Erőt adó, méltóságos, szép ünnepe volt ez a nap a katolikus is-
kolának.

A mosoly nagykövete
2013. április 19-én pénteken Magyarországra látogatott, a 

,,Mosoly nagyköveteként” emlegetett Nick Vujicic. A ceglédi ka-
tolikus iskola különbuszt szervezett a budapesti előadásra, mely-
hez Kocsérról három 8. osztályos fiú (B. Deák Bence, Deák Attila 
és Király Dávid) csatlakozott.

A végtagok nélküli ember nagyon 
jó humorú világhírű szónok. Bol-
dog, mert a hit segítségével sikerült 
át vészelnie ezt a traumát. Előadá-
sában hallhattuk, hogy sok gyakor-
lással és akaraterővel megpróbálta 
megoldani a mindennap előtte tor-
nyosuló feladatokat, de háromszor 
próbált meg öngyilkos lenni még 
gyermekkorában, aztán eszébe ju-
tott, hogy a szüleinek ezzel mekkora fájdalmat okozna. 

Tizenöt évesen elolvasta János evangéliumának 9. fejezetét, 
amely nagy hatással volt rá, megváltozott élete. Két lábujjának se-
gítségével megtanult írni, gépelni, a számítógépet használni, fésül-
ködni, fogat mosni és borotválkozni. Szakmát tanult, sőt ma már 
szörfözik, úszik, golfozik, focizik, családot alapított. 

Ezzel bebizonyította, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyből sok 
kitartással és akaraterővel nem lehet kijutni. Könyveket ír, ame-
lyekben arra bíztatja olvasóit, hogy soha ne mondjanak le Isten-
ről, a hitről. 

Az előadás során megismerhettük Nick izgalmas életét, amely 
példaként szolgálhat minden ember számára, melynek tanulsága 
hogy ,,Ne add fel”, van valaki aki hisz benned és úgy szeret téged 
ahogy vagy.

Béres-Deák Bence

Én és a hitem
A 20 éves jubileumi rendezvénysorozat keretében rajzpályáza-

tot is hirdettek Cegléden – Én és a hitem címmel.
A rajzpályázaton négy kocséri diák különdíjban részesült: Fehér 

Levente (3.o.), Gévai Eszter (5.o.), Nagy Klaudia (6.o.) és Hajagos 
Enikő (8.o.) (a kü-
lön elismerésben 
részesült felkészí-
tő nevelő: Szijné 
Fajka Ágnes). 

A díjakat az ün-
nepi hét nyitóren-
dezvényén április 
21-én vasárnap dél-
után, a ceglédi kato-
likus templomban 
rendezett koncert keretében adta ár Rajta László igazgató úr. A képe-
ket illetve az iskolatörténeti kiállítást is a ceglédi katolikus templom-
ban lehetett megtekinteni.

EMBLÉMA
Az évforduló kapcsán született meg az el-

határozás, hogy  iskolai nyakkendőt készít-
tet a Szent Kereszt Katolikus Iskola. A ceg-
lédi gyerekek, pedagógusok már az ünnepi 
alkalmakkor viselték is a fekete alapon az is-
kola emblémájával díszített nyakkendőt. A 
kocséri változat (Kocsér felirattal) az évzár-
óra készül el.
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Tarka tavaszi hírcsokor az iskolából
Tanszaki hangverseny

Március 7-én a nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola kocséri nö-
vendékei tanszaki hangversenyen mutatták meg tudásukat. Horog-
szegi Jánosné Mirka néni nyolc zongorista tanítványa, illetve Török 
Gyuri bácsi nyolc furulyása és egy trombitása lépett fel a koncerten.

Álló sor: Gyuri bácsi, Tillinger Alexandra, Pesti Laura, Nagy Lilla, 
Tóth Éva, Lengyel Dorina, Szelei Alex, Mirka néni;

Középen: Gál Gergő, Bíró Nikoletta, Pásztor Zsanett, Drotár Izabel-
la, Laczi Liza, Zámbori Dzsenifer, Gévai Eszter;

Elöl: Farkas Zsolti, Gévai Levente, Badari Anna, Pesti Mónika.
A legügyesebb növendékek március 20-án a nagykőrösi zeneisko-

la városkörnyéki minősítő koncertjén is színpadra léptek. Itt Laczi 
Liza (zongora) aranyminősítést szerzett, Bíró Nikoletta, Gévai Esz-
ter (furulya) és Gévai Levente (zongora) ezüstminősítést kapott.

Továbbá májusban, az egyébként 60. évfordulóját ünneplő zene-
iskola kottaolvasó versenyt is rendezett, amelyen Bíró Nikoletta, 
Badari Anna és Farkas Zsolt képviselte a kocséri zeneiskolásokat.

Kosaras dzsembori

Nagy élmény – a kicsi kosarasoknak
Március 24-én vasárnap 

Zsuzsa néni vezetésével a leg-
kisebb kosarasok Kecskemé-
ten a Bolyai iskolában kosaras 
dzsemborin vettek részt. Volt 
ott minden: sorverseny, totó, 
kosárra dobó verseny, sok-sok 
gyerek, sok kis ajándék és per-
sze igazi kosármeccs is. Pesti 
Dóri a kosárra dobó verseny-
ben 2. helyezett lett!

A csapat tagjai voltak: Kiss 
Hanna, Berdó Gyuszi, Vágó 
Barbi, Pesti Dóri, Badari Szabi-
na, Berdó Orsi, Szűcs Robi, Ko-
vács Gergő, Bagi Szandi, Barta 
Szili.

Győzelem – a jászok nyomában
A Jászkarajenőn április 27-én szombaton rendezett Jász ha-

gyományőrző napon honismereti verseny is szerepelt a prog-
ramban. A jász településekről érkező csapatok sokrétű, izgal-
mas versenyen mérték össze tudásukat, és a versenyben végül a 
kocséri csapat győzedelmeskedett – megelőzve többek között az 
anyatelepülés, Jászapáti csapatát is.

A győztes kocséri 
csapat: Vikor Eni-
kő (8.o.), Vincze Ka-
rolina (8.o.), Szelei 
Alex (6.o.) és Járvás 
Milán (6.o.). Felké-
szítő nevelő: Gévai 
Imre. 

Volt ott honismereti totó, képkirakó, kellett kölest válogatni, az elő-
zetesen elkészített prezentációt bemutatni, de ismerni illett a jász te-
lepüléseket, a jász himnuszt, de a régi eszközöket és a jász viseletet is. 

A verseny után vidám lazítás volt a főtéren a Kolompos együttes 
zenéjére.

Gyönyörűen énekeltek és remekül számoltak!
A tiszajenői Szent István Katolikus Iskola térségi tanulmányi 

versenyein április 25-én csütörtökön három megye sok iskolájá-
nak sok-sok tanulója vett részt. Kocsérról hét diák indult a ma-
tematikai és az énekversenyen, közülük hárman kerültek a díja-
zottak közé.

A matekosok közül Gróf Márk (6.o.) érte el a legjobb eredményt, 
2. helyezett lett (felkészítő nevelő: Csőke Istvánné), az énekesek 
7-8. osztályos korcsoportjában Vincze Karolina első helyezett lett, 
Lengyel Dorina második (felkészítő nevelő: Juhász Anikó).

A kocséri különítmény: Gróf Márk (6.o.), Laczi Liza (5.o.), Szelei 
Alex (6.o.), Török Sándor (5.o.), Lengyel Dorina (7.o.), Vincze 

Karolina (8.o.), Vikor Enikő (8.o.).

Villámléptűek
Május 6-án hétfőn Jászkarajenőn kistérségi mezei futóverse-
nyen vettek részt a leggyorsabb kocséri diákok. A legjobb he-
lyezést Meggyesi Zsuzsanna érte el, 3. lett, de a többiek is be-
csülettel helyt álltak, a középmezőnyben végeztek (Pesti Laura, 
Babusa Richárd 6.o., Szöllősi Richárd 8.o., felkészítő nevelő: 
Molnár Zsuzsanna).
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Ösztönző díjak
Iskolánk sikerrel pályázott a PRO 

PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍT-
VÁNY által meghirdetett Szent Gellért 
Ösztöndíjra. A pályázat célja rászoruló ta-
nulók támogatása ösztöndíj formájában.

Az ösztöndíjra katolikus intézmények 
nyújthattak be pályázatot iskolánként 2-2 
diák támogatására. A pályázat feltétele volt, 
hogy legalább 3 kiskorú gyermek nevelkedjen a családban, illet-
ve hogy munkanélküliség által érintett legyen a család. A tanulók 
tanulmányi eredményeit a pályázatok elbírálásánál a kuratórium 
szempontként vette figyelembe.

Iskolánk eredményesen pályázott és ennek köszönhetően két 
kocséri diák havi 10-10.000 Ft ösztöndíjban részesül márciustól 
júniusig. 
A két ösztöndíjas diák:

Halasi Nikoletta 8. osztályos tanuló, az iskola irodalmi színpa-
dának és énekkarának lelkes tagja, jó tanulmányi rendű diák, aki 
a nagykőrösi Arany János Gimnáziumban folytatja majd tanulmá-
nyait.

Tillinger Alexandra 6. osztályos tanuló, példás magatartású, jó 
tanulmányi eredménnyel és kiemelkedő sporteredményekkel ren-
delkezik, a kosárlabda csapat fontos tagja illetve tollaslabda sport-
ágban az idén a diákolimpián az országos döntőig is eljutott.

Rászorulnak és rászolgáltak a támogatásra. Reméljük, a katolikus 
alapítvány ösztöndíja további sikerek elérése ösztönzi őket.

Győriné Virág Ildikó ifjúságvédelmi felelős

Csicsergő hírek
Május elsején a tiszakécskei városi majális rendezvényén a 

kocséri Csicsergő néptáncosok is közreműködtek. Kiss Orsolya 
tanítványai részt vettek a májusfa feldíszítésében, majd részesei 
voltak a műsornak is.

A csoport leglelkesebb tagjai az idén is részt vettek a budapes-
ti Papp László Sportarénában megrendezett Országos Táncház-
találkozón. A húsvét hétvégén lezajlott eseményre a tiszakécskei 
néptáncosokhoz csatlakozva jutottak el a kocséri Csicsergők.

Ballagási meghívó

Irány a Balaton!
Eredményesen pályázott iskolánk az 

Erzsébet Program táboroztatási támo-
gatására, minek köszönhetően 20 kocséri diák üdülhet egy he-
tet a Balatonnál – csekély anyagi áldozatvállalás mellett.

A lehetőség az énekkaros és a néptáncos gyerekek előtt nyílt 
meg, az egész tanévben mutatott lelkes munkájukért, sok-sok si-
keres fellépésükért.

A tábor időpontja: 2013. július 29. – augusztus 3. A tábor hely-
színe: Zánka Kísérő nevelők: Juhász Anikó és Szécsi Gabriella.

Tengeri csata
A szokatlan időjárási viszonyok miatt az idén tápióbicskei csa-

ta is szinte tengeri csatává változott. De ez sem akadályozta meg a 
kocséri diáktüzéreket abban, hogy jelen legyenek az április 4-i csü-
törtök kora esti ütközetben. 

A több száz katonai hagyományőrzőt és a több ezer nézőt Hende 
Csaba honvédelmi miniszter köszöntötte. A csatát ismét a hős hon-
védek nyerték, köszönhetően a kocséri csapat vitéz helytállásának is.

Március idusa – kicsit megkésve
Az idén sajátos időpontban, március 26-án kedden délután 

mutatták be március 15-i ünnepi műsorukat az iskolások. Az 
idei március 15-e ugyanis nem az ünnepségek miatt volt em-
lékezetes, azok sokfelé el is maradtak, hanem az országos ha-
vazásról, a dunántúli hóakadályokról, a kritikus hóhelyzetről. 

Kocséron is elmaradt az ünnepség, de ami késik, az nem mú-
lik, a sok készület nem múlhatott el előadás nélkül. Így már-már a 
húsvéti készületben, de már-
cius 15-i díszletek között – és 
az újabb havazás miatt kará-
csonyi hangulatban – mutat-
ták be az irodalmi színpa-
dosok, az énekkarosok és a 
néptáncosok ünnepi prog-
ramjukat.
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In Memoriam
Tisztelt Gyászolók, Tisztelt Búcsúzók!

Sokáig úgy éreztem, méltóbb embernek illene búcsúztatni őt. 
Mert hol vagyok én ahhoz a négy évtizedes pályafutáshoz, melyet 
Csukás Istvánné Pannika néni magáénak tudhat. 

A gyászjelentés pontosan közli, hogy életének 72. évében ragadta 
el a halál. De azt nem, hogy tanítói pálya-
futásának 52. évében. Mert tanító volt ő – 
mindvégig.

1960-ban szerzett diplomát. Három évig 
Kecskemétre járt a tanítóképzőbe, majd az 
utolsó évet Baján végezte, mert átszervez-
ték a pedagógusképzést. 

Az utolsó generációhoz tartozott, amely-
nek még alapos képzés adatott, szigorú me-
todika, tudatos módszertan. S noha pá-
lyafutását végigkísérte a megújulás, az új 
módszerek keresése, de mindvégig azokon 
az alapokon végezte munkáját, amelyeket 
a képzőben szerzett.

Frissdiplomásként az oktatás irányí-
tói Kőröstetétlenre helyezték a ceglédi 
Kratochwill Anna Máriát, s azon a me-
gyei eligazításon, ott Budapesten odalé-
pett hozzá egy fiatalember, Csukás István, 
akit szintúgy Tetétlenre helyeztek. És ebből 
a bemutatkozásból egy életre szóló elkötele-
ződés lett. Házasság, szép család.

Kőröstetétlenen 17 évig tanított Pannika néni, többször két mű-
szakban, de vezette a könyvtárat is évekig. Kiemelkedő munkabírás, 
kivételes pedagógiai érzék jellemezte munkáját. Szeretettel említik 
nevét máig is Tetétlenen. Majd amikor férjét 1976-ban igazgatónak 
nevezték ki Kocsérra, egy év múlva követte őt.

Kocséron hamarosan megválasztották munkaközösség-vezető-
nek, ilyen minőségben is sok-sok bemutató foglalkozást szervezett és 
tartott, azon munkálkodott, hogy egyenletes magas szakmai színvo-
nal jellemezze az alsó tagozatos oktatást. Szigorú volt, következetes, 
határozott. Egy teljes tanítói generációt nevelt ki, sok tanítójelöltből 
faragott igazi pedagógust.

S közben lelkesen szervezett úttörőtábort, farsangi karnevált, ta-
nulmányi versenyt, bemutató órát, vidám pedagógus férfinapot. 

Folyamatosan képezte magát, és az utolsó években is példás len-
dülettel végezte munkáját. Ugyanolyan magas hőfokon, mint a kez-
detekben.

Nyugdíjba vonulásakor 2000-ben pályafutását a minisztérium 
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerte el, de korábban meg-
kapta a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt is. 

De ha csak ennyit tudnék mondani, nem szabadott volna meg-
szólalnom se. Mert Pannika néni lénye nem ezekben az adatokban 
van. Tudom, mert évekig taníthattam vele egy tantestületben, több 
jól összefogott, kedves osztályt volt szerencsém átvenni tőle osztály-
főnökként. Így aztán pontosan tudom, hogy minden tanítványa sze-
retettel gondol rá, minden szülő hálával - kivétel nélkül.

Mert abban az osztályban, ahol ő tanított, minden gyermek elhit-
te, hogy róla szól az élet. A tanító néni őt nagyon szereti, őt minden-
kinél jobban szereti. Gazdag vagy szegény, okos vagy szerény. Még a 
csibészek is ezt érezték. A komiszak, a tehetségesek, a szorgalmasak, 
a fiúk, a lányok – melletted mindenki azt hihette, ő a legfontosabb.

És ez az egyik legnagyobb titok a tanári pályán. Hogy minden di-
ák, minden gyerek úgy érezhette, hogy ő van a szíved közepén. És ez 
nem ámítás volt, nem becsapás, ez egy különös képesség. Egy külö-
nös odafordulás. 

A gyerekek rajongásig szerették, a szülők kérdőjel nélkül tisztel-
ték.

Tisztelt Búcsúzók! A tanári pályán van 
még egy kihívás, még egy nagy kérdés: hogy 
össze lehet-e egyeztetni az áldozatkész pe-
dagógus szerepet a családi feladatokkal. 
Pannika néni ezt a titkot is ismerte. Teljes 
szívvel volt tanító néni és teljes szívvel édes-
anya. Édesanya, majd nagymama.

Fáradhatatlanul tette a dolgát. A szellem 
embere volt, pedagógushoz illő művelt, tá-
jékozott, finom asszony, aki azonban nem 
riadt meg a fizikai munkától sem. A család 
érdekében ugyanolyan igényességgel gyom-
lálta a gazt a paprikából, ahogy belőlünk 
a rosszat. 

Szívesen, nagy kedvvel főzött, imádta a 
virágokat, felnevelt két fiút, otthont terem-
tett a családjának. 

Felelősséggel élt. Felelősségteljesen. Tud-
ta, hogy megismételhetetlen minden taní-
tási óra, minden vasárnapi ebéd, minden 
rózsatő. Minden élet. Megismételhetetlen 
csoda. Egy önfeláldozó élet ért itt most vé-

get. Tűzbe ment volna a gyerekeiért. A reá bízott gyermekekért és a 
fiaiért is.

Tudják, van az a mese, a macskáról, meg az égő padlásról, a ki-
mentett kis macskakölykökről. Hányszor tanítottad vajon ezt a me-
sét... A feláldozott életről.

Ezért fáj most a szívünk, mert egy csodálatos embertől búcsú-
zunk.

Elköszönök tőled, kedves Pannika néni, a tanítványok nevében. 
Lásd, milyen sokan jöttek el.

Elköszönünk tőled mi, egykori kollégák is. Magasra tetted nekünk 
a mércét. Köszönjük.

Az utolsó években nehéz kereszttel tisztelte meg a sors őt és a csa-
ládját is. Teste is, szelleme is, mit a fogyó hold, elhalványult. 

Igazgató úr mesélte, s nemhogy látni, de megrendítő még csak el-
képzelni is, hogy ebben az utolsó időszakban, amikor halvány árny-
kép lehetett már csak a számára a világ, akkor is, a hintaszékben ül-
ve, akkor is, még akkor is a betűvetést tanította. Még írt a táblánál. 
A kézmozdulatok elárulták. Ha a szeme már csukva is volt. Osz-
tálytermet látott ő, csíkosra festett, zöld táblát, és gyerekeket. 

És biztos vagyok benne, hogy makulátlan volt az a betű, amit 
reszkető kézzel a levegőbe írt.

Az élete volt ez, tanítónak lenni.
Szívbe markoló kép. Én mégis azt kérem tőletek, gyászoló bará-

tok, tisztelők, tanítványok, azt kérem, mert tudom, hogy ő is azt 
kérné, hogy ereje teljében emlékezzetek rá. Arra a lendületes, ked-
ves, mosolygós Pannika nénire, akitől a betűvetést megtanultátok. 
Egy pótolhatatlan tanító néni távozik ma közülünk. 

Tudom, hogy így fog megmaradni a szívünkben, az emlékeink-
ben.

GI



18 Kocséri HíradóEZ+AZ

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

id. VANYÚR LAJOS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

özv. TÓTH KÁLMÁNNÉ
szül: Berczeli Borbála

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Ajándék könyv a Községi Könyvtárnak!
A Kocséri Híradó hasábjain keresztül sze-
retnénk köszönetet mondani Budai Fe-
rencnek (Bugyi Ferenc), aki a Tempó 2012 
– A magyar autósport évkönyve című 
könyvet ajándékozta könyvtárunknak. 

Köszönjük!

DIGITÁLIS TÉVÉ ÁTÁLLÁS TÁMOGATÁSA
Mit jelent a digitális átállás?
Akik számára, akik hagyományos 
tető- vagy szobaantennával nézik 
az M1, az RTL Klub és a TV2 mű-
sorát a földfelszíni analóg tévés 
műsorsugárzás megszűnik 2013 
őszéig. Az átállás után hét ingye-
nesen fogható csatorna közül vá-
laszthatnak: M1, M2, RTL Klub, 
TV2, Duna TV, Duna World és az 
Euronews.

Akik kábelszolgáltatótól, IPTV-n, 
illetve mikrohullámú vagy műhol-
das antennán kapják a műsorokat, 
nem érinti az átállás, ők a jövőben 
is ugyanúgy tudnak tévét nézni, 
ahogy azt megszokták. 
Mikor történik az átállás?
A váltás két ütemben történik 
meg 2013-ban: 2013 június 31-én 
és 2013 október 31-én. Első kör-
ben olyan nagyvárosok körzeté-
ben váltanak, mint például Budapest, Győr, Kecskemét, Szolnok, 
Szeged vagy Békéscsaba. A következő ütemben kap digitális té-
vét Pécs, Eger, Miskolc, illetve Debrecen környéke. 
Kik kaphatnak támogatást?
A hagyományos, analóg földfelszíni vétellel televíziózó ház-
tartásokban a Digitális Átállás Támogatási Program keretében 
azok, akik a Magyar Államkincstár, az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Főigazgatóság, illetőleg a helyi önkormányzat adatai alap-
ján szociálisan leginkább rászorulóknak, állami segítséggel 
juthatnak hozzá a digitális műsorszórás vételéhez szükséges 
eszközökhöz.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (NMHH) felmérői 

Elsőként a világossal – 2013. június 31-ig –, majd a sötéttel jelzett régiókban  
– 2013. október 31-ig – áll le az analóg sugárzás.

2013 márciusától keresik fel a rászorulókat, hogy felmérjék 
a jogosultak körét. Az igényeket az Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóságon (NMHH) kiértékeli, majd ezután kerülhet sor a 
beszerelésre. 
A jogosultakat az NMHH által megbízott szerelők keresik fel, és 
ingyenesen telepítik a digitális adás vételéhez szükséges set-
top-boxot és/vagy antennát. 
Támogatásra jogosult szociális ellátási kategóriák 
Szociálisan rászorulónak számít az, aki:
•  foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
•  rendszeres szociális segélyt,
•  lakásfenntartási támogatást,
•  ápolási díjat kap,
•  időskorúak járadékában,
•  saját jogon nevelési ellátásban,
•  fogyatékossági támogatásban,
•  vakok személyi járadékában,
•  saját jogon hadigondozott pénzellátásban részesül, illetve
•  ha az adott évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), 

és számára az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ál-
tal folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egész-
ségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a 
mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (57.000 Ft).
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JEGYZETTÖMB HELYETT

Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden és 
csütörtökön 9-15 óráig
telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs falugazdász további intéz-
kedésig a Nagykőrös, Szabadság tér 4. 
szám alatti Területi Irodában érhető el. 
Tel.: 06-06/53-550-375

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

Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 06-53/359-040 
dr. Rozsnyói Ferenc 06-53/359-011 (lakás)
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. 
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 
06-53/350-377, 104

Fogorvos: Dr. Mátai Sándor
 Rendelési idő: hétfő 14-19 óra;  
szerda: 9-14 óra; csütörtök 10-16 óra 
Bejelentkezés rendelési időben a 
06-20/358-7560-as telefonszámon.

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: 1289
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 Horváth Jánosné, 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

PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 13.00 órától 18.00 óráig
Kedd:  Z Á R V A 
Szerda:  8.00 órától 15.00 óráig
Csütörtök:  Z Á R V A 
Péntek:  8.00 órától 12.00 óráig
Telefon:  06-53/550-360

Cím:  Nagykőrös, Szabadság tér 4.

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 9.00-12.00,  13.00-16.00;
Péntek 15.00-18.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi ház, 
bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: Kocsér, 
Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

Kacsa, liba,bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy másfél 
éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.

Kocséron Szabadság u. 51. sz. alatti 3 és fél szobás 
összkomfortos ház eladó. Érd.: 06-53/359-332

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

Kertfenntartást, kertészkedést vállalok. Tel.: 70/283-6019

Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel vagy 
bácsival. Érd.: 06-30/377-6891

Általános iskolások korrepetálását vállalom bármely tan-
tárgyból, szakközépiskolásokat matematikából. Érd.: 06-
20/587-0445

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

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos 
családi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel, fúrott 
kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401

Kocsér, Zrínyi u. 22. szám alatti kertes családi ház eladó. 
Érd.:  06/53/359-028, vagy 06/20/279-6150

Üzlethelyiséggel ház eladó vagy kiadó a Szabadság u. 43. 
sz. alatt. Tel.: 30-469-0912

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca végén. 
Érd.: 06-53/715-165

Összkomfortos ház eladó Kocséron a Szabadság u. 43. 
szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Érdeklődni lehet: 06-30-
469-0912

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, köz-
ponti fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazános csalá-
di ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 
450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecske-
méti 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

Családi ház eladó a Kinizsi u. 33. sz. alatt. Érd.: 06-
20/2062-409

39 éves, független férfi tartós kapcsolatra keres 27 és 34 
év közötti egyedülálló hölgyet. „Vissza a gyökerekhez.” 
Tel.: 06-20-484-4001

Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sürgősen 
eladó. Irányár: 50 Ft/db. Érdeklődni: 06/20/453-5485

Eladó 4,8 millió Ft-ért 4 szobás, 116 m²-es családi ház – 
volt régi Posta épülete – a Szabadság utca 51. sz. alatt. 
772 nm telekkel, pincével, garázzsal; víz, gáz, villany bent 
van. Érd.: 06-30-485-0796.

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. 
Tel.: 53-358-110

Kocséron a Rákóczi utcában ház eladó nagy földterülettel 
együtt. Érd.: 06-20/773-8516; 06-53/359-214; 06-
53/359-319

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.: 06-53/359-269; 06-20/412-3383

Eladó Kocsér, Kinizsi u. 16. sz. alatti családi ház. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: 06-20/323-4044 
vagy 06-20/493-9247

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

ELADÓ Lakitelek-Tőserdő Fecske u. 6. szám alatti nyaraló. 
Érd.: 06-53/359-775

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Kocséron a Rákóczi utcában ház ELADÓ nagy kerttel, víz, 
gáz bent van. Érd: 06-20/7738-516, 06-53/359-319, 06-
53/359-214

3 részes szekrénysor, dohányzóasztal eladó. Továbbá 
bontott ajtók, ablakok eladók! Érd: 06-53/359-691 az esti 
órákban

ELADÓ Kocsér, Rákóczi út 2. szám alatti ház egymillió fo-
rintért. Érd.: 06-20/7738-516; 53/359-319; 06-53/359-
214

Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! „Birkás 
ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 06-76/411-
556; 06-20/4545-400

Kocsér központjában 100 m²-es 3 szobás parkettás csalá-
di ház eladó. A kertben fa kerti játékok gyümölcsfák. A 
házhoz melléképület és garázs is tartozik. Az ár a konyha-
bútort is tartalmazza. Irányár 4.5 m Ft Tel.: 20/375-4440

Tisztelt Villanybojler Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként átvizsgálni és tisztítani 

kell, ellenkező esetben vízkövesedés,  
fokozott energiafelhasználás és idő előtti 

tönkremenetel várható!

Rendelje meg az átvizsgálást  
és a tisztítást!

Tel.: 53-350-302 vagy 06-30-375-9483

Kocsér központjában, 
„Kati” Élelmiszerbolt mellett lévő 

üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni: 53/552-110 vagy 53/351-580

Kriszta Kozmetika
Üzletnyitás: április 9-én

arckezelések, gyantázások,
3D műszempilla,

csillámtetoválás, alkalmi smink,
ultrahangos kezelések

Nyitva: kedd 14-19 és szerda: 8-13
szombat telefonos bejelentkezésre

Bejelentkezés: Ibolya fodrászat vagy  
06-20/415-5025

Mindenkit szeretettel várok: 
Csányi Krisztina


