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Képviselő-testületi hírek

Háztűznézőben a települések

Kormányablak

Suli-hírek

Farsangi hangulatban időseink Cegléden

Jászapátin felavatták Vándorfy János
emléktábláját

Vadász József: A barackfa és virága

Értesítés eboltásról

Elfogadásra és kihirdetésre került 
az új Civil törvény

Tartalom

JUHÁSZ GYULA 

48 március 15.
Ó régi szép est... tündöklő siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsőséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.

Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézők tapsoltak neked,
Színházi est, melyen – ó büszkeség! –
A gondolatszabadság született.

Aktoraid: Petőfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,

Színésznőd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt...
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

M E G H Í V Ó

A MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉGRE

Program:

10.45 órakor koszorúzás dr. Halász István
sírjánál.

11 órakor a Művelődési Házban ünnepség és
megemlékezés.

Beszédet mond: Földi László 
országgyűlési képviselő.

Közreműködik az Általános Iskola
színjátszóköre és énekkara.

11.45 órakor koszorúzás a Szent István téren az 
I. világháborús emlékműnél.

Ezt követően megemlékezés és koszorúzás a
Kutyakaparó Csárdánál.

Közreműködik a Zengető Citerezenekar.
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Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hírei
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. ja-
nuár 9-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pon-
tok kerültek megtárgyalásra.
Napirend:
1.  Szociális célú tűzifa vásárlásához kapott támogatás felhasz-

nálásáról döntés, a szociális célú tűzifa támogatás elosztásá-
ról rendelet alkotása 
Előadó: Bodnár András polgármester, Szöllősiné dr. Patonai 
Judit jegyző

2.  Balatonszárszói táborban lévő önkormányzati tulajdonrész-
szel és üzemeltetésével kapcsolatban állásfoglalás kialakítása 
Előadó: Bodnár András polgármester

1. Szociális célú tűzifa vásárlásához kapott támogatás fel-
használásáról döntés, a szociális célú tűzifa támogatás elosz-
tásáról rendelet alkotása
Előadó: Bodnár András polgármester, Szöllősiné dr. Patonai Ju-
dit jegyző
1/2012.(I.09.) sz.Öt.h.            H A T Á R O Z A T 

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a szociális célú tűzifa vásárlásához kapott támogatásról 
szóló előterjesztést és döntött az e célra kapott 3.048.000.-Ft  
támogatás felhasználásáról, melyhez 508.000.-Ft   saját erőt biz-
tosít a 2012. évi szociális segélyezési keretösszegből.
Megbízza a polgármestert az ezzel kapcsolatos ügyintézéssel, 
erdőgazdálkodóval történő kapcsolat felvétellel, szerződéskö-
téssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012. (I.10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzi-
fa támogatás elosztásáról
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§.(1) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörben eljárva hivatkozással a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 59/2011.(XII.23.) BM. rendelet 
2.§.(3) bekezdésére a szociális célú tűzifa támogatás elosztására 
a következőket rendeli:

A rendelet célja
1. §.

Kocsér község Önkormányzatának az 59/2011.(XII.23.) BM. 
rendelet alapján szociális célú tűzifa vásárláshoz kapott kiegészí-
tő támogatás és az ehhez biztosított önkormányzati saját erőből 
vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő szétosztása.

A rendelet hatálya
2. §.

A rendelet hatálya kiterjed a kocséri lakóhellyel, vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§. (1) 
– (3) bekezdésében és a 7.§. – ban meghatározott személyekre. 

Értelmező rendelkezések
3. §.

1. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak
2. Egyedülálló: az Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatá-
rozottak. 
3. Egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatá-
rozottak. 
4. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zottak. 

Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási sza-
bályok

4. §.
(1) Az eljárás hivatalból indul a Kocsér községi Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre álló rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, aktívkorú ellátásban, át-
meneti segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási 
díjban, időskorúak járadékában, közgyógyellátási igazol-
ványban részesülő személyekről vezetett nyilvántartások, 
valamint a tanyagondnok észrevételezése alapján felvett 
listában feltüntetett rászoruló személyek figyelembevételé-
vel benyújtott kérelem és egy főre jutó jövedelem vizsgálata 
nélkül.

(2) A képviselő-testület a kiegészítő támogatásból és az önkor-
mányzati saját erő összegéből összesen 3.556.000.-Ft.-ból 
vásárolt tűzifa elosztására vonatkozó hatáskörét a Népjóléti 
Bizottságára ruházza át.

5. §.
A képviselő-testület a szociális célú tűzifa Népjóléti Bizottsági 
hatáskörben történő elosztásához az alábbi részletszabályokat 
állapítja meg:

(1) E rendelet 3.§. (1) bekezdésében felsorolt a Polgármesteri 
Hivatalnál rendelkezésre álló szociális nyilvántartásokban 
szereplő szociális rászorult személyek közül elsősorban tá-
mogatásban kell részesíteni 

a.) időskorú, 
b.) kiskorú gyermeket egyedülállóként nevelő,
c.) három, vagy több vérszerinti gyermekét nevelő családok,
d.) munkanélküli, vagy aktívkorú ellátásban részesülő, illet-

ve munkaügyi központban regisztrált,
e.) átmenetileg, vagy tartósan létfenntartási gondokkal 

küzdő személyeket.

(2) A Népjóléti Bizottság által meghatározott szociálisan rászo-
rult személynek (háztartásnak) 10 – 20 q  fa természetbeni 
juttatás állapítható meg a szociális rászorultsági helyzettől 
függően a Népjóléti Bizottság által differenciált mértékben.

(3) A Népjóléti Bizottság döntéséről a rászorult nevének, sze-
mélyi adatainak, lakcímének, részére nyújtott természet-
beni támogatás mértékének feltüntetésével a Ket. 72.§.(4) 
bekezdés a.) pontja szerinti  egyszerűsített határozatot hoz.
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(4) A tűzifa Kocséri kijelölt helyről történő elszállításáról és ra-
kodásáról a rászorult személy saját költségén köteles gon-
doskodni, az átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles 
aláírni. 

(5) A szociális célú tűzifa elosztásáról 2012. április 30-áig köte-
les gondoskodni a Polgármesteri Hivatal.

Záró rendelkezések
6. §.

(1) Ez a rendelet 2012. január 11-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. május 1-jén hatályát veszti.

Bodnár András   Szöllősiné dr.Patonai Judit
 polgármester   jegyző

2. Balatonszárszói táborban lévő önkormányzati tulajdon-
résszel és üzemeltetésével kapcsolatban állásfoglalás kialakí-
tása
Előadó: Bodnár András polgármester
2/2012.(I.09.) sz. Öt.h.             H A T Á R O Z A T 

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta a Balatonszárszói táborban lévő önkormányzati tulajdon-
résszel kapcsolatos napirendet és a tulajdoni rész megtartása 
mellett döntött,  azzal, hogy a tábor üzemeltetésének megoldása 
érdekében pályázati kiírás megjelentetése szükséges amennyi-
ben a tulajdonos önkormányzatok közül egyik sem vállalja az 
üzemeltetést.
Megbízza a polgármestert, hogy erről tájékoztassa a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulást.
Határidő: azonnal
Felelős:     Bodnár András polgármester

A képviselő-testület 2012. január 26-án tartotta rendes ülé-
sét.

Napirend:
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, átruházott ha-

táskörben végrehajtott  feladatokról
    Előadó: Bodnár András polgármester
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 1/2011.(I.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása, hulladékkezelési  közszolgáltatásra beér-
kezett ajánlatok megtárgyalása és közszolgáltató kiválasztása 

    Előadó: Bodnár András polgármester
3. Az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj meghatározásá-

ról szóló rendelet megtárgyalása
   Előadó: Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
4. Védőnői feladatok ellátására megbízás meghosszabbításának 

megtárgyalása 
    Előadó: Bodnár András polgármester
5. 2011. évben lefolytatott belsőellenőrzésről szóló beszámoló 

megtárgyalása
   Előadó:  Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
6. Az önkormányzat működését befolyásoló, megváltozott jog-

szabályokról szóló tájékoztató 
    Előadó: Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
7. E g y e b e k 

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, átruházott 
hatáskörben végrehajtott feladatokról

Előadó: Bodnár András polgármester
(Az írásos anyagot a képviselők megkapták, melyhez kérdés, 
hozzászólás nem volt.)

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze-
lési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2011.(I.28.) önkormány-
zati rendelet módosítása, hulladékkezelési közszolgáltatásra 
beérkezett ajánlatok megtárgyalása és közszolgáltató kivá-
lasztása 
Előadó: Bodnár András polgármester

Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (I.27.)  önkormányzati rendelete a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgál-
tatásról szóló 8/2011.(IV.28.) rendelettel módosított 1/2011.
(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, vala-
mint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgt.) 23. §. f) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hul-
ladékkezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletmódosítást 
alkotja:

1. §.
(1) Az 1/2011.(I.28.) önkormányzat rendelet 1. számú mel-

léklete helyébe – díjváltoztatás nélkül, a díjszámítási idő-
szak módosítása miatt – az e rendelet 1. számú melléklete 
lép.

2. § .
Záró rendelkezés
A rendelet 2012. február 1-jétől lép hatályba.
1./2011.(I.28.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellék-
lete
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja, a 
díjszámítás módja 
2011. március 1. és  2012. december  31. között
A közszolgáltatást igénybevevő által fizetendő díjat az egységnyi 
hulladékkezelési díj és a használt szabvány edény űrtartalmának 
szorzata adja, ürítési alkalmanként.
1.) Hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja

4,1 Ft/liter + ÁFA
amely az alábbi tételekből tevődik össze:
- a ceglédi körzet hulladékkezelési díj: 
 2,10 Ft/liter + ÁFA
amiből komposztáló hulladékkezelési díj: 
 0,12 Ft/liter + ÁFA
 - maradék hulladék begyűjtési és szállítási díj: 
 2,- Ft/liter + ÁFA

A havi ürítési díj kiszámításának módja:
Havi hulladékszállítási díj  =  gyűjtőedény térfogata x egységnyi 
hulladékkezelési díj x 4,33 + Áfa
2.) jelzett műanyag zsák    50 liter    225  Ft + ÁFA



4 Kocséri HíradóHIVATALI HÍREK

3. Az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj meghatáro-
zásáról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2012.(I.26.) számú rendelete az élelmezési nyersanyagnor-
ma és térítési díj meghatározásáról
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29.§. és a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 

1.§.
/1/Intézmény Nyersanyagnorma Térítési díj (Ft)
 27% ÁFA-val együtt
a.) Gábor Áron Általános Iskola
 – tízórai 79,-
 – ebéd 187,-
 napközis norma összesen: 266,- 340,-

b.) Óvoda
 – tízórai 57,- 70,-
 – ebéd 127,-
 egész napos ellátás: 184,- 235,-

c.) Vendégétkezők (ebéd emelt normával)
  332,- 635,-
/2/
Gábor Áron Általános Iskolánál
a./  A kizárólag tízórai étkeztetést igénybevevők
 nyersanyagnormája 79,- térítési díja 125,-
b./  Kizárólag csak ebédet igénybevevők
 nyersanyagnormája 187,- térítési díja 240,-

/3/ 
Nyári táborozásban részesülők étkeztetése
a./ Háromszori étkeztetés költsége  2.545,-
b./ Kizárólag ebéd költsége (felnőtt esetén) 1.060,-
                                        (gyermekek esetén) 780,-

/4/
Az önkormányzati nyugdíjas étkezők  510,-

/5/ 
Az önkormányzati kötelező étkezők
A napközis nyersanyagnorma + ÁFA térítési díjat fizetik
   340,-

Záró rendelkezések
2.§.

(1) Ez a rendelet 2012. február 1-től lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti Kocsér Község Önkormány-

zat Képviselő-testületének 13/2010.(XII.03.) számú ÖT 
rendelete az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj 
meghatározásáról. 

Bodnár András          Szöllősiné dr. Patonai Judit               
polgármester              jegyző

4. Védőnői feladatok ellátására megbízás meghosszabbításá-
nak megtárgyalása 
Előadó: Bodnár András polgármester 
3/2011.(I.26.) sz. Öt.h.               H A T Á R O Z A T 
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csengeri 
Gyuláné Tóth Zsuzsanna védőnő megbízásának meghosszabbí-
tásáról dönt a védőnői üres álláshely betöltéséig. 
A védőnői álláshelyre vonatkozó újabb pályázati kiírásról való 
döntést a következő testületi ülésig elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős:     Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző

5. 2011. évben lefolytatott belsőellenőrzésről szóló beszámo-
ló megtárgyalása
Előadó:  Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
4/2012.(I.26.) sz.Öt.h.                   H A T Á R O Z A T 
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta a 2011. évben lefolytatott belsőellenőrzésről szóló 
beszámolót és az ehhez kapcsolódó intézkedési tervet.

Melléklet
I N T É Z K E D É S I   T E R V 
A Kocsér Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál, 
Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, 
Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér Intézményeknél 
dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak személyi anyagá-
nak  ellenőrzési jegyzőkönyvéhez

1./ A Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, valamint 
a Szervezeti változások átvezetése, megváltozott jogszabályi 
környezetnek való megfelelőség biztosítása.
Átdolgozásért felelős:  Gévai Imre Intézményvezető
Határidő: 2012. május 30.

2./ A Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos 
Óvoda közalkalmazotti dolgozói részére közalkalmazotti 
alapnyilvántartás vezetése az 1992. évi XXXIII. törvény 5.sz. 
mellékletének megfelelően.
Nyilvántartás vezetéséért felelős: Gévai Imre intézményvezető
Határidő: 2012. március 1-jétől folyamatosan.

3./ A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői részére 
közszolgálati nyilvántartás vezetése az 1992. év XXIII. törvény 
és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vényben foglaltak figyelembe vételével.
Nyilvántartás vezetéséért felelős: Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Határidő: 2012. március 1-jétől folyamatosan.

4./  A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői részére 
teljesítményértékelés és minősítés folyamatos végzése az 1992. 
év XXIII. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján
Feladat elvégzéséért felelős: Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Határidő:  2012. január 1-jétől folyamatosan.

5./  A Polgármesteri Hivatalnál a szabadságok kiadásának és 
nyilvántartásának   jogszabályoknak megfelelő vezetése.
Feladat elvégzéséért felelős:  Tóth Istvánné személyzeti ügyin-
téző
Határidő: 2012. január 1-jétől folyamatosan.
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6./ A Polgármesteri Hivatal dolgozói (tanyagondnok, karban-
tartó, mezőőr, közszolgálati  tisztviselők)   munkaköri leírásának 
felülvizsgálata és kiegészítése az utasítási jogkörök, helyettesíté-
sek meghatározásával.
Feladat elvégzéséért felelős:  Szöllősiné dr..Patonai Judit jegyző
Határidő: 2012. március 31.

6./ Az önkormányzat működését befolyásoló, megváltozott jog-
szabályokról szóló  tájékoztató 
Előadó: Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző

Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2011. évben nagyon sok új tör-
vény került elfogadásra. Elsősorban az Alkotmány, majd a 2011. 
évi 189. önkormányzati törvény, melyet lehet az önkormányzat 
„bibliájának” is nevezni, eszerint kell működni az önkormány-
zatnak, amely egy része 2011. január 1-től, majd 2013., 2014. 
évtől folyamatosan lép hatályba.
Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 fő alatti tele-
püléseknek legkésőbb 2013. január 1-től számított 60 napig kell 
közös hivatalt létrehozni, ha városhoz csatlakozunk, akkor a 
város lesz a székhely település, ő fogja meghatározni a hivatal 
létszámát; ha kisebb településsel, akkor a képviselőtestületek ál-
lapodnak meg abban, hogy hol legyen a székhely település, és 
mennyi legyen a hivatal létszáma. Nem kötelező szomszédos 
településsel közösködni egy járáson belül, 1 településsel, távo-
labbival is lehetséges. 
Amennyiben az önkormányzat nem alkot meg egy rendeletet, 
amely kötelező lenne, abban az esetben magas összegű bírsággal 
sújtható, ezt megelőzik természetesen különböző jogi eljárási 
formák. 
Módosult a szociális törvény is, pl. az eddig testületi hatáskörbe 
tartozó lakásfenntartási támogatás 2012. január 1-től átkerült 
jegyzői hatáskörbe, továbbá az aktív korú szociális segélyezettek 
pénzösszegeit le kell csökkenteni 28  500 Ft-ról  22  800 Ft-ra.  
Abban a családban, ahol pl. egy foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban részesül az egyik fő, a másik pedig rendszeres szo-
ciális segélyezett, az fht. összegét 19 500 Ft-ra kell lecsökkenteni.

Új Államháztartási törvény került kidolgozásra, mely szerint 
már az idei évi költségvetést 4 felé kell felosztani: önkormányzati, 
hivatali, Gábor Áron Általános Iskolai és Községi Könyvtár 
intézményeire. A pénzügyön 4 felé kell könyvelni, és 4 pénztárt 
kell működtetni.
Továbbá állásfoglalást kell arra vonatkozóan kérni, hogy az ed-
dig hivatal nevére befogadott önkormányzati számlákkal mi lesz 
a teendő – mivel ezt a szabályozást már január 1-től kellett volna 
alkalmazni.
A szolgáltatók számára ezeket a változásokat jelezni kell, mert a 
fogyasztási számlák is az intézmények nevére kerülhetnek.

Új Nemzeti Vagyonról szóló törvény került elfogadásra, 
melyben újraszabályozásra kerültek az állami vagyonformák, és 
ennek megfelelően a helyi vagyonról szóló rendeletet is át kell 
majd dolgozni.   25 millió Ft felett közbeszerzéssel lehet csak 
értékesíteni. 

Új víziközmű törvény is kidolgozásra került, mely szerint az 
állam vagy az önkormányzat által megalakított gazdasági társa-
ságok működtethetik.

Eördögh Oszkár

Kocsér
Falu, de egy kedves magyar falu
Ott az alföldi drága homokon,
Hol minden csupa régi ismerős,
Olyan meghitten vonzó és rokon.

Távol a nagyváros zajától,
Ott lüktet az áldott munka csendje,
A természettel-együttműködés:
A termelésnek örökös rendje.

Amikor a nap bíborkorongja
A föld pereméről az égre lép,
Harmatos úton, újult erővel
Munkára indul a falusi nép.

Munkára a harangszó kíséri
És üdvözli a harangszó éneke,
A barázdából jó földillat kél,
Amint hantot-hantra vet az eke.

Melegen tűz a nap, a jószágával
A gazda árnyékba pihenni tér,
Etetni, itatni kell. Utána
Ebédje kis szalonna és kenyér.

Alkonyatkor az ég alján sötét
Felhők sietnek az égboltra fel,
A távolból villámlik és minden
Villámra halk mennydörgés felel.

Még zöld a határ, duzzad a kalász,
A gazda szint’ arasszal méri meg,
És boldog most, mikor eszébe jut,
Hogy az aratás napja közeleg.

Szőkére érett a búzakalász
S lehajlott szépen dús terhe alatt,
Sűrű erdeje majd válláig ér,
Kalásza üresen egy se maradt.

Ha esti szellő érinti lágyan,
Halkan susogva hullámzik-játszik,
De ha a szélvész korbácsa sújtja,
Sírva viharzó tengernek látszik.

Cseng a kasza a kaszás kezében,
Sok rendet vág nagy íveket írva,
Megzizzen a büszke kalász – s végül
Oda hull a kasza alá sírva.

Ott zúg a gép kora hajnal óta
Zsákot töltve acélos búzával.
Teljék is meg minden esztendőben
Duzzadásig sok-sokadmagával!

(Jászberény, 1937. november)
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Frigyre lépő falvak
[…] Bodnár András polgármesternek már most sok fejtörést 
okoznak a közigazgatási változások.
Gyakran kérdezgetik tőle a helyiek, hová kell majd menniük ügye-
iket intézni. Eddig egy már biztos: az általános iskola kikerül a 
községi fenntartás alól. 
Az önálló önkormányzati hivatal léte bennünket is érint, mivel 
1800 a lakosság száma. Sorstársunkkal, Kőröstetétlennel lenne cél-
szerű társulnunk. Amennyiben a két testület határozatával meg-
köttetik a „házasság”, az egyikünknek sem jelent semmiféle anyagi 
hátrányt, hiszen a körjegyzőség felállítása mellett továbbra is önál-
ló költségvetéssel dolgozunk. Ha nem sikerül megegyeznünk, ak-
kor Jászkarajenőn próbálkozunk, vagy a hozzánk hasonló helyze-
tű, ám kissé távolabb eső Nyársapáttal. […]
Forrás: Szabad Föld. 2012. február 17. 

(borz) [Borzák Tibor]

Kocsér község népességi adatai
2011. december 31-én

A község lélekszáma: 1861 fő
2011. évben született: 11 gyermek
Házasságkötések száma: 6
Elhunytak száma: 33 fő
0-14 éves férfi: 123 fő
0-14 éves nő: 119 fő
15-18 éves férfi: 42 fő
15-18 éves nő: 44 fő
19-50 éves férfi: 410 fő
19-50 éves nő: 368 fő
51-80 éves férfi: 293 fő
51-80 éves nő: 380 fő
81-100 éves férfi: 25 fő
81-100 éves nő: 57 fő
Belterületen lakik: 1365 fő
Külterületen lakik: 496 fő

Nagykőrösi vásárnaptár 2012
Frigyes napi Február 26.
Irén napi Március 25.
György napi Április 29.
Orbán napi Május 27.
László napi Június 24.
Magdolna napi Július 29.
Nyárbúcsúztató Augusztus 26.
Szent Mihály napi Szeptember 30.
Dömötör napi Október 28.
András napi December 2. 

Egy kis helytörténet: „Kocséron hetenkint csütörtökön van hetivá-
sár állatfelhajtással. A községben évente két országos vásár van: feb-
ruár 9-ét és november 16-át magában foglaló hétnek hétfői napján.” 
(Forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegye általános ismertetője és 
címtára. 2. köt., Bp., 1930. 89. p.)

Médiafigyelő: MTV Híradó 2012. január 26. 19.30

Háztűznézőben a települések
Megkezdődött a társválasztás. A 2000 főnél kisebb településen 

jövőre már nem lehet polgármesteri hivatal. Így az aprófalvaknak 
szövetkezniük kell. A települések többsége azonban súlyos adóság-
gal küszködik, ahol pedig van pénz, nem szívesen társulnak azok-
kal, akiknek komoly tartozása van. 
Kőröstetétlen polgármestere, Pásztor Imre: 

– Nekünk pénzünk van, az összes többi kérőnek pedig nincs 
pénze. Mi szeretnénk, mielőtt még összeházasodnánk, szétnézni 
a szomszéd településeken. Szép menyasszony módjára válogatha-
tunk környező 8 település közül – ezt mondja a 700 lakosú Kőrös-
tetétlen polgármestere. Ők éves költségvetésük háromnegyedét, 40 
millió Ft-ot tettek félre megtakarításként. A község teljesen köz-
művesített, minden épületet felújítottak, és nincs tartozásuk sem. 
Így aztán ők a polgármester szerint szép menyasszony módjára vá-
logathatnak a környező 8 település közül. Megnézik, hogy kinek 
mennyi a hozománya és úgy fognak választani. 

A legközelebbi szomszédnak, Kocsérnak van adóssága bőven. Ők 
inkább azért aggódnak, hogyha állami fenntartású lesz az általános 
iskolájuk, akkor például a tornaterem felújítását ki téríti meg nekik.

Bodnár András: – Mi saját pénzünkből tettük hozzá az önerőt, 
máshonnan spóroltuk meg. Ezt ki fogja nekünk kifizetni? Ez ott je-
lentkezik nekünk mínuszban, hogy vannak kifizetetlen számláink. 

A kistelepüléseken élőket leginkább az érdekli, hogyha náluk 
marad a polgármesteri hivatal, akkor mennyit kell utazniuk, ha 
ügyeiket intéznék. 

Utasi Miklós: – Akit én megkérdeztem, a baráti körben is, meg 
az egész lakosságot tekintve is, senki nem örül ennek a dolognak, 
hogy így összevonják. Így volt a legjobb, hogy itt meg tudtuk olda-
ni helyben az ügyeket.  

A települések háromnegyedén 2000-nél kevesebben élnek, tehát 
ennyien állnak most párválasztás előtt. Ha pedig nem találnak ön-
állóan partnert az év végéig, akkor a Kormányhivatal jelöli majd ki 
a községeknek a társbérlőket. 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/01/26/20/MTV_Hirado_2012_januar_26_19_30.aspx

HIVATALI HÍREK
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ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan már 61-féle ügyet intézhetnek egy ablaknál. 

10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből:
➢  Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és annak 

támogatásával kapcsolatos ügyben

➢ TAJ kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási lehetőség

➢  Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és 
tájékoztatás

➢ Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele

➢ Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról

➢ Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás 

➢ Építőipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés

➢  Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével kapcsolatos 
segítségnyújtás

➢  Parlagfű és növényvédelem: fertőzött ingatlan helybeni bejelentési 
lehetősége

➢ Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele 

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:

2700 Cegléd, Kossuth tér 7. (a Földhivatallal egy épületben.)
Ügyfélfogadási idő munkanapokon: 8-20 óráig.

A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, helyi tarifával hívható „kék” szám) a nap 24 órá-
jában érdeklődhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok működésével kapcsolatos véleményét, 
észrevételét, javaslatát az 1818@ugyfelvonal.hu e-mail címre várják. Az ügyfélszolgálatok működésé-
ről, helyszíneiről, ügyköreiről részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honla-
pon. 

Viszontlátásra a Kormányablakban!
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Télköszöntő farsang

Múmiák, kalózok és más vidám 
rémségek

Nem búcsúztatta, inkább köszöntötte a telet az idén az iskolások farsangi karneválja.
Öt nagycsoportos produkció, sok kiscsoportos jelmez és még több egyéni felvonuló szórakoztatta a 
nézősereget február 3-án pénteken délután a tornacsarnokban.
Az emlékezetes élmény mellett a kis jelmezesek farsangi kifestővel, a nagyobbak számológéppel gaz-
dagodtak – a diákönkormányzat jutalmaként. A szerencsések persze tombolanyereményt is vihet-
tek haza, a fánkért pedig az idén még versengeni sem kellett, mindenkinek sütöttek a konyhás nénik.

Személyi 
jövedelemadójának

1%-ával
járuljon hozzá Ön is gyermekeink 

mosolyához! Színvonalas 

események, boldog diákévek!

Az általános iskolai alapítvány 
számlaszáma, címe:

1 8 6 8 6 0 3 6-1-1 3
Tanítók, Tanárok, Szülők a tanulókért 

Alapítvány

Kocsér, Kossuth L. u. 14.

Több játék, több élmény,

több tudás!

Tanszaki hangverseny

Február 28-án ked-
den délután tan-
szaki hangverseny 
zajlott az iskolában, 
a nagykőrösi Wei-
ner Leó Zeneiskola 
kocséri növendékei 
mutatták be tudá-
sukat az érdeklődő 
közönségnek. Bar-
na Elekné Zsuzsa 
néni hat zongorista 
tanítványa és Török 
György zenetanár 
tíz furulyása lépett 
színpadra.

Hátsó sor: Pesti Laura, Tillinger Alexandra, Tóth Éva Elizabet, Nagy Lilla, 
Lengyel Dorina, Török György zenetanár

Középső sor: Laczi Liza, Barna Elekné zenetanár, Venyingi Fanni, Kasza Csaba, 
Szelei Alex, Első sor: Biró Nikolett, Gévai Eszter, Pásztor Zsanett, Zámbori 

Dzsenifer, Pesti Mónika, Drotár Izabella (a képről hiányzik: Szöllősi Boglárka).

Alsó tagozatos egyéni jelmezek:
1. Alma (Pintér Imre 1. oszt.)
2.  Szerencsehercegnő (Béres-Deák Orso-

lya 2. oszt.)
3.  Spongyabob  (Farkas Zsolt 2. oszt.) 

Vámpír (Bíró Norbert 1. oszt.)

Kiscsoportos jelmezek:
1.  Indiánok (Járvás Milán 5. oszt. és Járvás 

Zsombor)
2.  Méhészek (Gévai Anna, Gévai Levente 

és Gévai Eszter)
3.  Bohócok (Bereznai Kristóf és Vágó Jó-

zsef)
Alsó tagozatos csoportos jelmezek:
1. Hupikék törpikék (3. osztály)
2. Sakkfigurák (4. osztály)

Felső tagozatos egyéni jelmezesek:
1. Hippi (Pesti Mónika 5.o.)
2. Disco-csaj (Nagy Klaudia 5.o.) 
Felső tagozatos csoportos jelmezek:
1.  Egyiptom – 5. osztály 

Kalózok – 7. osztály

2. Kacsatánc - 6. osztály
3. Magyar katonák – 8. osztály

A karnevál remekül sikerült, bár igazá-
ból ez nem télbúcsúztató farsang volt, 
sokkal inkább télköszöntő, hiszen más-
nap, szombaton lesett a nagy hó. De ezt 
nem is bánta senki, pontosabban a gye-
rekek közül senki. Hógolyózós, csúszká-
lós, hóalagútépítő hetek következtek, a 
lődombon tartott szánkózós tornaórák 
időszaka jött el...
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Újabb színes siker

Díj Harkányból
Gondold újra! jeligével hirdetett rajzpá-
lyázatot a Harkányi Gyógyfürdő az ősszel. 
162 pályamű érkezett Magyarország minden 
tájáról, többek között Kocsérról is – meg-
idézve a harkányi gyógyfürdő legendáját. 
A III. korcsoportban 2. helyezett lett 
Schors Mária 6. osztályos kocséri tanuló 
(felkészítő nevelő: Szijné Fajka Ágnes). 
A díjazott munkákból a fürdő Márványter-
mében január 28-án nyílt kiállítás, amely 
egész évben látható. S ha az ünnepélyes, díj-

kiosztással és állófogadással egybekötött megnyitóra Marcsi nem 
is tudott elmenni, a napokban postán megérkezett a szép díja.

A Tehetséges Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő 

Alapítvány hírei

A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet átalakulása következté-
ben megváltozott az alapítvány számlaszáma és a számlavezető 
pénzintézet neve:
Pátria Takarékszövetkezet (2230 Gyömrő, Szent István u. 28.) – 
Kocséri fiókja 2755 Kocsér, Szabadság u. 39.
az új számlaszám: 65100383-10300040-00000000
2011. év második felében az alábbi egyéni felajánlások érkeztek 
az alapítványhoz

Százdi József Lajosmizse 10000
Petrezselyem Ferenc 12000
Farkas Péter (Bécs)  20000
Farkas Mátyás (Budapest) 20000
Piránszkiné Seres Sára 3000

A támogatásokat ezúton is tisztelettel köszönjük.
Célunk továbbra is: támogatást nyújtani a nehezedő körülmények 
között a szorgalmas és tehetséges diákoknak. Nagy segítség ez a ta-
níttatás egyre fokozódó terheit viselő családoknak.
A 2. félévi ösztöndíjak kifizetése január végén megtörtént, jelenleg 
17 tehetséges diákot tudunk támogatni – Önöknek köszönhetően.

Az SZJA 1%-ának felajánlásával 2012-ben is támogathatja te-
vékenységünket. A szokásos rendelkező NYILATKOZAT-ot 
a boríték felhasználásával adja át munkáltatójának, vagy jut-
tassa el az adóhatósághoz.
Az alapítvány neve, címe: Tehetséges Fiatalok Továbbtanulá-
sát Segítő Alapítvány
2755 Kocsér, Kossuth l. u. 14.
Adószámunk: 18662089-1-13
Amennyiben SZJA-t nem fizet, de támogatásra méltónak gon-
dolja tevékenységünket, egyéni adománnyal tud alapítványunk-
nak támogatást adni a Takarékszövetkezetben és az iskolában 
elérhető csekk felhasználásával, illetve a lenti számlaszámra 
történő átutalással.
Számlaszámunk: 65100383-10300040-00000000

Kocsér, 2012. február 28. Venyinginé Tajti Erika
a kuratórium elnöke

Iskolai sporthírek

Bronzérmes lányok
Február 11-én szombaton a nagykőrös Petőfi iskola adott ott-

hont a kosárlabda diákolimpiai IV. korcsoportos városkörnyé-
ki selejtezőjének.

A kocséri lánycsapat nem a legjobb előjelekkel vágott neki a csa-
pat a küzdelmeknek, hiszen Molnár Zsuzsanna testnevelő csapatá-
ból mindössze ketten voltak, akik a legnagyobb korosztályhoz tar-
toztak, a többiek fiatalabbak, és ez bizony kosárlabdában nem kis 
hátrány. Ennek ellenére remekül helytálltak a lányok, Jászkarajenő 
csapatát magabiztosan legyőzték, a nagykőrösi Arany iskolától ki-
kaptak, és így a dicséretes harmadik helyen végeztek. 

(Köszönet illeti a csapat utaztatásában közreműködő szülőket: 
Hajagos Béláné, Vecsei Gyöngyi, Bretusné Mező Kornélia.)

Balról jobbra: Bretus Margit, Schors Krszitina, Tillinger Alexandra, 
Schors Mária, Horváth Nikoletta, Lengyel Dorina Tillinger Nikolet-
ta, Székely Hajnalka, Tóth Éva Elizabet.

Az iskolai oldalt összeállította: Gévai Imre

Erdélybe készülnek
Köszönhetően a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Tanulmányi kirándulá-
sok magyarlakta területekre c. pályá-
zatán elnyert támogatásnak (645 900 
Ft) nagy utazásra készül a kocséri he-
tedik osztály: május 30-ától 5 napos 

erdélyi kirándulásra indulnak majd.
Eljutnak többek között Korondra, Parajdra, a Szent Anna tóhoz, 

megállnak majd Kolozsvárott, Aradon, Déván, látni fognak sóbá-
nyát, kénes barlangot és hegyi patakot - és sok-sok történelmi em-
léket. 

A program fontos része, hogy felkeressék iskolánk névadója, Gá-
bor Áron életének több fontos helyszínét is (Kézdivásárhely, Sep-
siszentgyörgy). És természetesen látogatást tesz az osztály a test-
vérközségben, Zágonban is, mi több közös programokon vesznek 
részt a zágoni gyerekekkel.

Az V. Gábor Áron Emléktúra során Szovátán és Tusnádfürdőn 
száll majd meg a csapat.

Noha még messze a május, sok dolgozatot kell még írni addig, 
de az előkészületek már jelenleg is zajlanak. Egyrészt a felnőttek, 
az osztályfőnök Mészáros Ervin tanár úr vezetésével szervezik az 
utazást, a szállást, másrészt a diákok már nézegetik a könyvekben, 
az interneten, hogy merre is vezet majd az útjuk.
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Fehérborral az influenza ellen
Eddig sokat hallhattunk a vörösbor 

jótékony hatásáról. De mi a helyzet a 
fehérborral? A kérdés többé már nem 
hever parlagon...

„Noha sokszor megfázunk, mivel 
ki-be járkálunk a pincébe, influen-
zaszerű megbetegedésem még nem 
volt” – mondta Kocor Kálmán, ba-
latonfüredi borász az MR1 Rádió 

Hajnal-Tájban című műsorában, aki 
egyúttal azt is elmesélte, hogy egy házi-

orvos barátja érrugalmassági vizsgálatok-
kal kezdett foglalkozni, és ő volt az egyik kí-

sérleti alanya.
Mint kiderült, a vizsgálati eredmények – a 

rendszeresen fehérbort fogyasztó Kocor eseté-
ben – kitűnőek voltak, sőt jobbak, mint a fiatal, 
18 éves lányok esetében. Ez indította el a vizs-
gálati folyamatot, amely ezután már célzottan 

a borászokat vette górcső alá – folytat-
ta a történetet borász. Az eredmények 
önmagukért beszéltek: a fehér bort fo-

gyasztók egészségi állapota szignifikánsan jobb képet mutatott 
azokénál, akik nem isznak rendszeresen a fehér nedűből.

„Mindez nem vonja kérdőre a vörösbor jótékony hatását” – 
mondja a borász, aki szerint inkább a fehérbor egészségvédő 
szerepe van háttérbe szorítva. Elmondása szerint a Badacsonyi 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet is foglalkozik a témával.

Dr. Rozsnyói Ferenc [kocséri] háziorvos, a kísérletek kez-
deményezője elmondta, az influenza elleni leghatásosabb 
szer a védőoltás. Ám sokan ezt nem merik vállalni, inkább az 
antivirális szerek mellett döntenek, amik sikiminsavat és tő-
zegáfonyából kinyert kvercetint tartalmaznak, amelyek ugyan-
akkor megtalálhatók a fehérborban is, és a szövet-, valamint a 
sejtelhalással szemben hatékony antioxidánsok. Az orvos hoz-
zátette még: a minőségi borok rendszeres napi 2-2,5 dl fo-
gyasztása köztudottan a szív- és érrendszeri betegségek meg-
előzésében segít, ezenkívül, ahogy azt már a vizsgálatok is 
bizonyították, az influenza ellen is jótékony hatással bírnak. 
„Dél-Franciaország lakosságának magas életkora – a stressz és 
a más európai országokhoz hasonló életkörülmények mellett – 
a rendszeres fehérbor ivásnak köszönhető” – hozta példának 
Rozsnyói.

[Forrás: OrientPress Hírügynökség, 2010. január 22. ]

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

DUDÁS JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Olvasói levél

Legenda és igazság a népköri 
májasról

Az elmúlt hónapokban mindenféle kósza rémhírek terjedtek 
szájról-szájra a Kocséri Népkör háza tájáról bizonyos eltűnt, el-
lopott disznóságokról, májasról és egyebekről. Olyan megalapo-
zatlan vádak értek engem és barátaimat a Népkör elnöke részéről, 
hogy mi loptuk el, és ettük meg a májast és abált szalonnát.

Én a Népkör tagjaként, majd utóbb alelnökeként többedmagam-
mal rengeteget tettünk a Népkörért. Asztalos munkával padokat, 
asztalokat készítettünk, a népköri összejöveteleken zenéltem, ezzel 
növeltem a hangulatot. 

Remélem, nem gondolja senki rólunk, hogy szükségünk lenne a 
Népkör májasaira és abált szalonnáira!

Röviden: a Népkör jelenlegi elnöke és többedmagam jelenlé-
tében helyeztük el a májasokat, szalonnákat, körmöket a Népkör 
előző elnöke, és megérdemelten Örökös Elnöke lakásának hűtőlá-
dájába.  Múlt év december 1-je előtt lába kelt a fent említett disz-
nóságoknak.

Az a szomorú, hogy a mi személyünket hozták kapcsolatba az 
eltűnt dolgokkal! A faluban az utcán megállítanak bennünket és 
félig viccesen kérdezik: – Hogy ízlett a májas?

Ezen felháborodva tiltakozásul lemondtam a Népkör alelnöki 
tisztségéről, és kiléptünk a Népkörből.

Azóta is várunk valamiféle elnézéskérést a jogtalan és alaptalan 
gyanúsítgatások miatt – talán hiába.

Laczi Dénes 
A Kocséri Népkör volt alelnöke

Pályázati felhívás a 2012. évi 
Jászsági Civil Vándordíjra 

„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándor-
díjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intéz-
mény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség 
megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egye-
sülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyama-
tosan működik. Három éven belül ugyanannak a szervezet-
nek nem ítélhető oda a vándordíj.

A „Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a 

Jászsági Civil Vándordíj 
harmadik alkalommal történő kiírását. 

A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy dísz-
oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 200 000 Ft. 
A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, 
és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114 Pf. 367.

alapitvany@jaszokegyesulete.hu
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Farsangi hangulatban időseink Cegléden

2012. február 16-án a kocséri Idősek 
Klubja immáron negyedik alkalommal 
meghívást kapott a Ceglédi Kistérségi Szo-
ciális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz-
pont ceglédi Idősek Klubjába farsangi mu-
latságra. 

Nagyon lelkesen készültünk erre a nap-
ra, azonban az időjárás kicsit megijesztett 
minket, ugyanis az egyik klubtagunkat úgy 
kellett a Polgármesteri Hivatal járművének 
kiszabadítania a hófúvásból. A kezdeti ne-
hézségek után jó hangulatban indultunk el 
Ceglédre. Az ottani klubosok már nagyon 
vártak minket. A farsangi hangulatban fel-
díszített teremben rövid, vidám jelenete-
ket adtak elő. Ezután finom forralt borral 
és frissen sütött fánkkal búcsúztattuk a te-
let. Aki úgy érezte, táncolhatott is kedvére. 

Szeretnénk megosztani egy ceglédi klub-

tag, Kass Sándorné Irénke néni szívből jö-
vő köszöntő szavait:

– Kedves vendégeink, fiataljaink és idős-
társaim! A farsangi ünnepek hagyománya-
it ünnepeljük. Örüljünk, mulassunk, tán-
coljunk és szeressük egymást, hisz ez a 
legszebb, amit egymásnak adhatunk.

Egyben búcsúzunk a téltől, mely szá-
munkra hosszú hideg tél volt, sok-sok csa-
padékkal.

De a kikelet már az ablak alatt jár, és a 
fénylő napsugár minden nap melegebben 
szórja sugarát. Jöjj, kikelet, hisz oly nagyon 
várunk! És te, virágzó tavasz hozz békessé-
get, örök szeretetet az emberi szívekbe!

Azzal búcsúztunk a ceglédiektől, hogy 
reményeink szerint nemsokára ismét talál-
kozunk Kocséron. 

B. Deákné Szakál Anita

(Károly Anna fotóalbumából)

Múltidéző

Jelmezbál az iskolában – 1960-as évek
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Jászapátin felavatták Vándorfy János 
emléktábláját

A Kocséri Népkör köztudomásúan 
nagyon jó, atyafiságos kapcsolatot ápol 
a jászapáti Vándorfy János Honismere-
ti Szakkörrel.  Névadójuk, Vándorfy Já-
nos halálának 100. évfordulójára ünne-
pi szentmisével és emléktábla avatással 
emlékeztek az apáti szakkörösök febru-
ár 26-án, vasárnap.

A szentmisén Kladiva Imre Jászsá-
gért-díjas kanonok emlékezett az egy-
kori elődre. Vándorfy János 1866-ban 
született Gyöngyösön. Miután pappá 
szentelték, Jászapátin teljesített káplán-
ként szolgálatot 1892-től 1895-ig. 

Elévülhetetlen érdeme, hogy meg-
írta a „Jász-Apáthi város egyházának 
múltja és jelene” című könyvet, amely 
1895-ben jelent meg Egerben, az Érse-
ki Lyceum Könyvnyomdájában.  A 178 
oldalas munkára ma is alapvető forrás-
ként tekintenek a Jászság múltját kuta-
tók. 

Magyarország hercegprímásától, Va-
szary Kolostól - aki kiváló historikus is 
volt - , indult a mozgalom, hogy Ma-
gyarország 1000 éves fennállása alkal-
mából „egyházközségeink monográfiá-
ja megírattassék.” Az egri egyházmegye 
érseke, Samassa József elrendelte, hogy 
a papság gyűjtse össze egyházközsége 
történelmét. A Jászságban Vándorfy Já-
nos nagybecsű könyvet adott a jászapá-
tiak kezébe. Az akkori öregek elbeszé-
léseiből, régi iratok tanulmányozásából 
merítette a forrásokat.  

A fiatal papot Samassa érsek ezután a 
Borsod megyei Bán-Horvát község plé-
bánosává nevezte ki. Következő, s egy-
ben utolsó állomáshelye Kenderes volt. 
Fiatalon, 46 évesen, 1912. február 26-án 
halt meg. Sírja ma is megtalálható Ken-
deresen, a katolikus temetőben. A jász-
apáti honismereti szakkör halálának 80. 
évfordulóján, 1992-ben vette fel a nevét. 

A szentmise után Kladiva atya felavat-
ta és megáldotta a Könyvtár falán elhe-
lyezett emléktáblát. Beszéddel tisztelgett 
a névadó emléke előtt a Vándorfy Já-
nos Honismereti Szakkör vezetője, Mi-
hályi József. Az emléktáblánál koszorút 
helyeztek el a jászsági honismereti szak-
körök küldöttei, az emlékezés ünne-
pélyességét emelte a jászkapitány, Bor-
bás Ferenc jelenléte is. Az ünnepség egy 
kedves megvendégeléssel a Könyvtár-
ban ért véget, ahol az érdeklődők meg-
tekinthették a Vándorfy-relikviákat: 
láthatták fényképét, megnézhették Bib-
liáját, olvashatták kézírásos feljegyzését. 
Művét, amely 1995-ben jelent meg ha-
sonmás kiadásban, meg is lehetett vásá-
rolni.

A Kocsérra vonatkozó részből idézünk: 
Jászapáti lakosainak száma „1860-ban 

a népszámlálás szerint: 9752, 1890-iki 

népszámlálás szerint: 10 398. Hogy ily 
keveset szaporodott a lélekszám e század-
ban, azt a nagymérvű kivándorlásoknak 
kell tulajdonítanunk. 1863 óta folyama-
tosan telepíti a pestmegyei Kocsér pusz-
táját, mely már azóta rendes hit- és köz-
igazgatási községgé alakúlt. Jász-Apáthi 
ezen pusztája 1877-ben alakúlt nagyköz-
séggé, s öt év múlva alapíttatott a plébá-
nia, építtetett a templom és iskola. – A 
Kiskunság egyik régi községe volt Kocsér. 
Az Eger várához tartozó jászkun közsé-
gek összeirásánál 1570-ben még szerepel 
mint község cenzusával; az 1587-iki ösz-
szeírásnál azonban már nem található. 
Valószinüleg ezen időközben pusztult el. 
Volt pedig, mint rendes községnek szent-
egyháza is, melynek romjai még most is 
láthatók Kocséron. Jász-Apáthi mint la-
katlan pusztát a redempcziókor kapta 
örökös tulajdonáúl. Váltságdíjba a jász-
apáthiak 8000 Rfrtot fizettek. Ma már 
ismét virágzó község. […] Ezen község-
nek volt az 1890-iki népszámlálás szerint 
2980 lakosa, melyből az oroszlán részt, 
92 százalékot Jász-Apáthi szolgáltatta.” 
(151. p.)

Azt hiszem, az 1890. évi, Kocsérra vo-
natkozó népszámlálási adatokkal ma is 
szívesen kiegyeznénk…

Berente Terézia
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Vadász József 

A barackfa és virága
A kert közepén áll (árván) egy barackfa

Valamikor volt sokadmagával

A többieket vagy a vihar, vagy fejsze kivágta

Pedig oly szépek voltak tavasszal tele virággal.

Ámulva néztük csodálva, mily szép a gyümölcsfa virága, a méhek 
zúgása

Alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, barackfa.

Oly szépek, feleségem mindig mondta, őneki legszebb a meggyfa 
fehér ruhája.

Ő a gyümölcsfák menyasszonya. Én sosem mondtam, 

nehogy megbántsam, hogy nekem szebb a barack rózsaszín virága.

Hányszor kellett hajnalban tüzelni, füstölni, óvni a tavaszi fagytól

a virágot, apró barackot, igaz, ő is segített valami apró levéllel,

lombbal mielőbb betakarni, féltette a kicsiket, mint jó anya félti 

Gyermekeit. Nőttek a zöld barackok, alig várta, hogy meg tudja 
mutatni. 

Hajladoztak a terméstől az ágai, vittem az ágasokat feltámasztani:

nőtt a barack, zöld, majd sárga, pirossal cifrázva, úgy 

kínálta a háziasszonynak, tegye el befőttnek, lekvárnak.

Látom, még Te nem adtad föl, száraz ágaid helyett újakat hoztál, 
hogy

tavasszal örvendeztesd meg azokat, akiket szoktál. 

Azért most köszönteni jöttem hozzád, hiszen ha nem tudnád,

ma van a születésnapod, neked az ötvenedik, nekem 
nyolcvannyolcadik.

Itt állok alattad, igaz, ágaid csupaszak, leveleid lehulltak, de nem 
tehetünk róla, 

ha ilyenkor születtünk. Mit is beszélek, hiszen betegszékben, 
ágyban ülök,

Rád gondolva, görcsös derekadat átölelve hullatom

a könnyem a földre, gyökeredre, hátha segít termést hozni jövőre is.

Köszöntelek, egyben búcsúzom is tőled, én már nem

tudlak gondozni többet, de azért azoknak, kik itt maradnak veled

hozzál szép virágokat és gyümölcsöket.

Kocsér, 2009 karácsonyán

Isten éltesse a 90. életévét január 6-án, 
Vízkereszt napján betöltő 

Vadász Józsefet!
Kívánunk Józsi bácsinak jó egészséget  

a Kocséri Híradó olvasói nevében,  
és köszönjük a szép verset!

A születésnapi ünnepségen családja körében.

A Polgármester úr és a Jegyző asszony is gratulált.
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Özv. Gyarmati Józsefné  
90. születésnapjára

1922. január 22-én született, hosszú vajúdást követően egy ök-
rösszekéren. Szegény zsellér család hatodik gyermekeként, Robár 
Ágnes néven anyakönyvezték Mohácson. 

Négy elemit végzett, kitűnő eredménnyel, de a nagy szegénység 
korán az iskolából a szolgálatba kényszerítette. Egy bajai főtiszt-
viselő gyermekei mellett szolgált, akikkel szinte együtt szívta ma-
gába a tudást és a műveltséget. Színházba is el-elkísérte őket, és 
nagyon sokat olvasott. A nagy szereleméhez nem engedték, hogy 
hozzámenjen, ezért 18 éves korában az első komoly férfihoz hoz-
záment, aki megkérte a kezét.

A vidéki szegény emberek életét élték, mezőgazdasági, erdésze-
ti munkákkal. Munka mellett elvégezte a bábaképzőt. Kisfiuk ko-
rai halála után örökbe fogadták egy szegény család beteg kislányát, 
akit szeretettel meggyógyítattak, és felneveltek

A téeszesítés után ők is a nagybaracskai tsz-ben kaptak mun-
kát. 1965-ben, mikor már nem számítottak gyermekáldásra, szü-
letett Ágnes lányuk. 35 évi házasság után, férje gyógyíthatatlan be-
tegsége miatt megözvegyült. Dolgozott a bajai bútorgyárban és a 
fonodában. 

1979–ben Mözsre költözött a kislányával, a nevelt lánya szom-
szédságába. Ekkor a szekszárdi mentőállomáson kapott munkát.

1991-ben úgy érez-
te, hogy jobb volna a 
lánya mellett élnie, és 
a lányával, illetve an-
nak férjével, Kiss At-
tilával közösen vették 
meg a mostani házu-
kat Kocséron. Nyug-
díjas éveit itt tölti sze-
rető családja körében. 
Jelenleg 7 unokája és 2 
dédunokája van.

90. születésnapja al-
kalmából a kocséri 
polgármester és a jegy-
ző asszony köszöntöt-
te, átadva Orbán Vik-
tor miniszterelnök 
Emléklapját. (Kiss Attila)
A Kocséri Híradó olvasói nevében gratulálunk, és jó 
egészséget, további örömteli éveket kívánunk szerető 

családja körében!

Születésnapi köszöntő
2012. január 20-án ünnepelte 95. születésnapját 

Béres-Deák Balázsné
E szép nap alkalmából köszöntötték gyermekei, unokái, déd-

unokái, családtagjai. Köszöntötte még Bodnár András, Kocsér 
község polgármestere és jegyzője, Szöllősiné dr. Patonai Judit, akik 
átadták a Miniszterelnök által aláírt Emléklapot. 

További jó egészséget kívánunk annak reményében, hogy a 100. 
születésnapját is jó egészségben tudja ünnepelni családja körében!

A jókívánságokhoz a Kocséri Híradó olvasói nevében 
örömmel csatlakozunk.

Isten éltesse az ünnepeltet!

Lapzárta és hirdetési tarifa  
a Kocséri Híradóban

A Kocséri Híradó évente 6-szor: február, április, június, au-
gusztus, október, december hónapok végén jelenik meg.

Kérjük, hogy a kéziratokat és fotókat lehetőleg minden má-
sodik hónap 15-ig juttassák el a kohir@freemail.hu e-mail 
címre, illetve adják le a Községi Könyvtárban – köszönjük. 
A lakossági apróhirdetések ingyenesek. Hirdetések felvétele 
e-mailben, továbbá a Községi Könyvtárban Hajagos Máriá-
nál, illetve az Iparcikkboltban Utasi Tibornál történik.  A kö-
zületi hirdetések díjszabása:

1/1 oldal  (230 x 180 mm): 2400 Ft
1/2 oldal  (180 x 125 mm): 1200 Ft
1/4 oldal  (125 x   90 mm):  600 Ft
1/16 oldal (60  x   45 mm):  300 Ft

A hirdetési árak egyszeri alkalommal értendőek. A hirdetés 
díját az Önkormányzat pénztárába lehet befizetni vagy átutal-
ni az Önkormányzat számlaszámára: 

Kocsér Községi Önkormányzat 65100383-11016528
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A kocséri Gábor Áron Általános Iskola 

Nevelőtestülete és Szülői Munkaközössége 
meghívja Önt, kedves családját, barátait a 

 

2012. március 31-én 19 órai kezdettel 
megrendezésre kerülő 

TAVASZKÖSZÖNTŐ jótékonysági vacsorájára. 
Helye a kocséri Tornacsarnok. 

 
Vacsora választék: 

 

„A” menü: 
marhalábszár pörkölt, galuskával és 

kovászos uborkával 
 

„B” menü: 
divatos csirkemell Orly módon, 

burgonyapürével és vajas zöldségkörettel 
(füstölt sajttal, pármai sonkával, csemege uborkával és tojással 

töltött hús párizsias bundában) 
 

A talpalávalót ifj. Mondi Károly és Ézsiás János 
szolgáltatja. 

Meglepetésünk: PÁR-SZTÁR 
 

Vacsorajegy ára: 2.500 Ft 
Támogató jegy ára: 1.000 Ft 

 

Jegyek kaphatók: 
Béres-Deák Mariann 20/959-9677       Biróné Forgács Bernadett 70/709-1895 
Venyinginé Tajti Erika 20/5454-617 Lacziné Pap Anikó iskolatitkár 53/359-097 
 

Köszönjük, hogy támogatásukkal segítik céljaink megvalósulását! 
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Elfogadásra és kihirdetésre került az új Civil törvény
2011. december 5-én az Országgyűlés több mint egy éves előké-

szítő munka után elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. Törvényt. (Civil tv.).

 A Civil tv. számos újdonságot és változást hoz 2012. január 1től 
a civil szervezetek számára a működésük egészét érintve.
A Civil törvény rendelkezéseiről részletesebben:

Alapítás, szervezettípusok: Civil szervezet: a civil társaság, illetve 
a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételé-
vel -, valamint az alapítvány. Civil szervezet alatt a Civil törvény 
II-VI. és VIII-X. fejezetében a civil társaságot, továbbá a VII-X. 
fejezetében a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet 
nem kell érteni.

Egyesület: Ptk. 61. § (1) Az egyesület olyan Magyarországon 
önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, 
amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántar-
tott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai te-
vékenységét. Az egyesület jogi személy.

Civil tv. 4. § (1) Az egyesület az egyesülési jog alapján létreho-
zott szervezet, amelynek különös formáira: a szövetségre, a pártra, 
a szakszervezetre, továbbá a külön törvény hatálya alá tartozó te-
vékenységet végző egyesületekre törvény az egyesületre vonatko-
zó rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg. A különös 
formában működő egyesület elnevezésének tartalmaznia kell a 
különös forma megnevezését. (2) Az egyesület jogi személy, amely 
a nyilvántartásba vétellel jön létre. (3) Az egyesület szövetség, ha 
tagjai között legalább két jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet van. (4) Ha az egyesület olyan tevékeny-
séget végez, amelyet jogszabály engedélyhez (feltételhez) köt vagy 
egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti ha-
táskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre irányadó 
szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

Civil tv. 5. § Nem minősül egyesületnek a természetes szemé-
lyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, 
amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott 
tagsága vagy az egyesületre vonatkozó rendelkezésekben megha-
tározott szervezete. Civil tv. 6. § Az egyesület alapszabálya vagy 
törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a 
hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szer-
vezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együtt-
működési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a 
Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.

Civil tv. 7. § A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek 
tagjaira vonatkozóan az egyesülési jog gyakorlásának feltételeit és 
módját törvény állapítja meg. Civil tv. 8. § (1) Minden egyesület 
saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a 
nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám 
és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus 
technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. (2) Az 
egyesület az (1) bekezdés szerinti hirdetési, reklám, illetve közve-
títési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést 
csak a legfőbb szerv külön felhatalmazása alapján köthet. (3) A (2) 
bekezdés szerinti, határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kö-
tött szerződés megkötésétől számítva évente a legfőbb szerv újabb 
felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen rendelkezést az (1) 
bekezdés szerinti szerződésben szerepeltetni kell.

Civil társaság: Ptk. 578/J. § (1) Természetes személyek társa-
ságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és 

közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzá-
járulás nélkül is létrehozhatnak (civil társaság). (2) A civil társa-
ságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerző-
désben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonna-
li hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve 
felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szűnik meg, ha 
ezáltal a tagok száma egy főre csökken.

Alapítvány: Ptk. 74/A. § (1) Magánszemély, jogi személy és 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a to-
vábbiakban együtt: alapító) – tartós közérdekű célra – alapító 
okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen 
gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az 
alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont 
kell rendelni. Az alapítvány jogi személy.

Nyilvántartás: Általános leírás [Civil tv. 13. § (1) bekezdés]: A ci-
vil szervezetet – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései 
szerint eljárva – a törvényszék veszi nyilvántartásba. 

Civil szervezetek nyilvántartása, a nyilvántartás vezetése és 
kezelése: Civil tv. 13. § (1) A civil szervezetet – a civil szerveze-
tek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabá-
lyokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva – a törvényszék 
veszi nyilvántartásba. (2) [2012. június 30-án lép hatályba:] Ha a 
civil szervezet elektronikus úton benyújtott, nyilvántartásba vétele 
iránti kérelméhez külön jogszabály szerinti létesítő okirat minta 
alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a kérelmet az 
érkezését követő tizenöt napon belül elbírálja. (3) [2012. június 30-
án lép hatályba:] A civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatai 
országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen hoz-
záférhető közhiteles nyilvántartásban elérhetők.

Civil Információs Portál: Civil tv. 14. § (1) A társadalmi és civil 
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (továbbiakban: minisz-
ter) a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyil-
vános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve 
ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás bizto-
sítása céljából akadálymentes honlapot működtet (továbbiakban: 
Civil Információs Portál). (2) [2012. június 30-án lép hatályba:] 
A 13. § (3) bekezdésben meghatározott közhiteles nyilvántartást 
működtető szerv biztosítja annak lehetőségét, hogy a közhiteles 
nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon 
keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény 
adatait megjeleníteni.

A nyilvántartáshoz való hozzáférés: Civil tv. 15. § (1) A ci-
vil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai – ideértve a törölt 
adatokat is – nyilvánosak. (2) Az egyesület, alapítvány bírósághoz 
benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékle-
teit is, – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nyilvánosak, 
azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. (3) 
Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület 
tagnyilvántartása nem nyilvános. (4) A törvényességi ellenőrzési 
eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.

Civil tv. 16. § Az e törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra 
felhasználhatók és azokból, személyazonosításra alkalmatlan mó-
don, statisztikai adatok szolgáltathatók.

Közhasznúság: Általános leírás [Civil tv. 2. § 20. bekezdés]: Köz-
hasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő 
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy köz-
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vetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez.

A közhasznú jogállás, a közhasznú jogállás megszerzésének 
feltételei: Civil tv. 31. § E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása 
során a 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezetek esetében 
a rájuk irányadó jogszabály szerinti szervet kell érteni a szervezet 
legfőbb szerve, ügyintéző és képviseleti szerve alatt. E szervezetek 
esetében a közhasznú jogállást a szervezet nyilvántartására illeté-
kes szerv állapítja meg és jegyzi be a nyilvántartásba.

Civil tv. 32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Ma-
gyarországon nyilvántartásba vett – létesítő okiratában megje-
lölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet 
végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükség-
leteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 
továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimu-
tatható, és amely: a) civil szervezet (ide nem értve a civil társasá-
got), vagy b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a köz-
hasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. (2) Törvény az 
(1) bekezdéstől eltérően megállapíthatja valamely szervezet köz-
hasznú jogállását. (3) A közhasznú tevékenységet végző szervezet 
hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégí-
téséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznú-
sági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet 
szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkén-
tesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet 
rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a 
következő feltételek közül legalább egy teljesül: a) az átlagos éves 
bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két év egybe-
számított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, 
vagy c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tiszt-
ségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes 
ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) 
bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vo-
natkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: a) 
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendel-
kezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg 
eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő 
százalékát, vagy b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év át-
lagában, vagy c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két 
év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően. (6) A beszámoló adatai alap-
ján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyil-
vántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja az (1) bekezdés 
szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek 
nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság meg-
szünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

Civil tv. 33. § A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet 
közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántar-
tásba vétellel szerzi meg (a továbbiakban: közhasznúsági nyilván-
tartásba vétel). Civil tv. 34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba 
vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a 
szervezet

a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú 
tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, to-
vábbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja 
(írják) elő, valamint – ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy 
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; b) 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesí-
tő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdeké-
ben, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesí-
tő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; d) 
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (2) A közhasz-
nú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő szerve-
zetnek két egymást követő lezárt üzleti évben meg kell felelnie az e 
törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a 
nyilvántartás és a beszámoló adatai alapján állapít meg.

Civil tv. 35. § (1) Civil szervezettel állami, közigazgatási, költ-
ségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, 
ha a civil szervezet közhasznú jogállású. (2) Nem minősül közszol-
gáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, 
ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza 
meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak 
mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a 
döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret ki-
merüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi fel-
tételeknek megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti. 
Civil tv. 36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni 
a közhasznú megjelölést. (2) A civil szervezeteket és a közhasznú 
szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat külön jog-
szabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékked-
vezmény illeti meg.

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos különös sza-
bályok 

Civil tv. 37. § (1) A több tagból álló legfőbb szerv, valamint az 
ügyintéző és képviseleti szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvános-
ság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. (2) A 
több tagból álló legfőbb szerv esetén a közhasznú szervezet létesítő 
okiratának tartalmaznia kell a) az ülésezés gyakoriságára – amely 
az évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet –, az ülések összehívá-
sának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvá-
nosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára, 
b) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetet-
lenségére, c) ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodá-
sát ellenőrző felügyelő szerv létrehozása vagy kijelölése kötelező, 
ennek létrehozására, hatáskörére és működésére, valamint d) a 
közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára 
vonatkozó szabályokat. (3) A közhasznú szervezet létesítő okira-
tának vagy – ennek felhatalmazása alapján – belső szabályzatának 
rendelkeznie kell a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a 
döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, 
személye) megállapítható, b) a döntéseknek az érintettekkel való 
közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, c) a közhasznú 
szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való be-
tekintés rendjéről, valamint d) a közhasznú szervezet működésé-
nek, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságáról. (4) Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv 
esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles – a 
személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő 
szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése ér-
dekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az 
írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyil-
vánosak. (5) Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén 
a létesítő okiratnak rendelkeznie kell a) a (4) bekezdésben foglalt 
véleményezési jog gyakorlásának módjáról, b) abban az esetben, 
ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják – a határozatképesség 
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kivételével – a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakról, valamint c) 
a (2) bekezdés b)-d) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltakról.

Civil tv. 38. § (1) A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és kép-
viseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján. a) kö-
telezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjá-
nak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak meg-
felelő cél szerinti juttatás. 3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke 
vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a legfőbb 
szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik 
tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel a megbíza-
tásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszony-
ban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nél-
kül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban fog-
laltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátarto-
zója.

Civil tv. 39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő 
három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségvi-
selője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet veze-
tő tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az 
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 
nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vám-
hatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben 
az állami adó- és vámhatóság  üzletlezárás intézkedést alkalma-
zott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amely-
nek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. (2) A vezető 
tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Civil tv. 40. § (1) Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meg-
haladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügye-
lő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más 
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. (2) A felügyelő szerv 
ügyrendjét maga állapítja meg.

Civil tv. 41. § (1) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szerve-
zet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségvi-
selőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyve-
ibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (2) A felügyelő 
szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanács-
kozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a lé-
tesítő okirat így rendelkezik. (3) A felügyelő szerv köteles az intéz-
kedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy 
az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívá-
sát kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet 
működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhíté-
se az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült 

fel. (4) A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet 
a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított har-
minc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és kép-
viseleti szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. (5) Ha az 
arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös 
szabályok 

Civil tv. 42. § (1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során 
elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában megha-
tározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. (2) A közhasz-
nú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, 
valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkö-
tés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem ré-
szesítheti. 

Civil tv. 43. § (1) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti 
juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint 
– pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körül-
ményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak 
előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). (2) Színlelt 
pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Civil tv. 44. 
§ (1) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt meg-
testesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. (2) A közhasznú szervezet 
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Civil tv. 45. § A befektetési tevékenységet végző közhasznú szer-
vezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb 
szerv – ha ilyet létrehoztak – a felügyelő szerv véleményének ki-
kérését követően fogad el.  Civil tv. 46. § (1) A közhasznú szer-
vezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú-
sági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. (2) A közhasznú szervezet 
beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére má-
solatot készíthet.

A közhasznú működés felügyelete, a közhasznúsági nyilván-
tartás 

Civil tv. 47. § A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az 
adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támo-
gatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati 
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támo-
gatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti 
ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi 
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség 
látja el. Civil tv. 48. § A közhasznú szervezet hatvan napon belül 
köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá 
minősítés feltételeinek nem felel meg.

Civil tv. 49. § (1) Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartás-
ba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a közhasznú jogállás 
megszüntetését, ha a közhasznú szervezet működése és vagyon-
felhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek 
alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek 
nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás ellenére sem 
változtat. (2) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyész-
ség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a szervezet a meg-
szabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő 
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Márciusi, áprilisi időjárás – népi 
megfigyelések

Március 9. Franciska napja: Amilyen az idő ekkor, olyan lesz 
az egész március.

Március 10. Ildikó napja: E napnak időjárásához hasonlít a 
következő negyven nap időjárása.

Március 19.  József napja: „Sándor, József, Benedek, zsákba 
hoznak meleget”. Ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor 
hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú, lucs-
kos őszre lehet számítani.

Március 21. Benedek napja: Ha ezen a napon dörög az ég, 
negyven napig szárazság következik.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja: Ha ilyen-
kor megszólalnak a békák, a csízió szerint még negyven napig 
hidegre lehet számítani. „Gyümölcsoltó hidege téli hónapnak 
megölője”.

Április 12. Gyula napja: Amilyen az időjárás ezen a napon, a 
következő negyven napon ennek az ellenkezője várható.

Április 24. György napja: Szent György havi eső „kergeti a fa-
gyot”, azonban esős májust jósol.

Április 25. Márk napja: Ha a fülemüle ezen a napon megszó-
lal, szép tavaszt ígér.

Április 30. Katalin napja: Ha ez a nap jó időt hoz, vele hozza a 
jó termést is, ha meg rossz az idő, viszi a hasznot.

tartalommal teljesíti a) a számviteli beszámolójának a 30. §-ban 
szabályozott letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve 
b) a szervezet – letétbe helyezett beszámolója – nem felel meg a 
32. § szerinti feltételeknek. (3) Cégjegyzékbe bejegyzett közhasznú 
jogállású szervezet esetében a (2) bekezdés a) pontját nem kell al-
kalmazni. (4) A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgál-
ja, hogy a közhasznú szervezet a közhasznúvá minősítés követel-
ményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált 
időszakban – az adatokból megállapíthatóan – nem teljesültek, a 
bíróság a közhasznú jogállás megszüntetéséről határoz, és az er-
re vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. Civil tv. 50. § A köz-
hasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles 
esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására 
irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan telje-
síteni.

Támogatások: Költségvetési támogatás: az államháztartás al-
rendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, 
amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de 
konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a 
támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt. Költségvetési 
támogatás különösen: a) a pályázat útján, valamint egyedi döntés-
sel kapott költségvetési támogatás, b) az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 
juttatott támogatás, c) az Európai Unió költségvetéséből vagy más 
államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás, d) a sze-
mélyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezé-
se szerint felajánlott összege.  
A civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai 

Civil tv. 53. § (1) Az államháztartásról szóló törvény (a további-
akban: Áht.) rendelkezései szerint az államháztartás alrendszere-
itől támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján létesített 
jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az állam-
háztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak azzal, 
hogy a Ptk. alapján a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor 
érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal 
terhelt.

(2) Központi költségvetési forrás terhére törvény eltérő rendel-
kezése hiányában civil szervezetnek működési támogatás csak 
akkor nyújtható, ha a Nemzeti Együttműködési Alap biztosítja a 
költségvetési támogatás forrását. (3) Az államháztartásról szóló 
törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései szerint az államház-
tartás központi alrendszeréből nyújtott támogatási programok és 
támogatások szakmai összehangolása, az azonos feladatok párhu-
zamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a miniszter szakmai 
monitoring rendszert működtet. (4) A (3) bekezdés szerinti szak-
mai monitoring-rendszer tartalmazza a pályázati kiírások, támo-
gatási döntések és támogatások alapvető adatait. (5) A fejezetet irá-
nyító szerv, az alappal való rendelkezésre jogosult miniszter a (3) 
bekezdés szerinti szakmai monitoring rendszerben történő rögzí-
tés és a támogatási programok szakmai összehangolása, azonos fel-
adatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a költ-
ségvetési előirányzat kezelője előzetes jóváhagyás céljából köteles 
megküldeni a (4) bekezdés szerinti adatokat a miniszter számára. 
A miniszter a megküldött iratokat megvizsgálja és 15 napon belül 
elektronikus úton jelez vissza azok tudomásulvételéről, vagy indo-
kolási kötelezettség mellett a jóváhagyás megtagadásáról.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét a fejezetet irányító 
szerv, az alappal való rendelkezésre jogosult miniszter, illetve a 
költségvetési előirányzat kezelője a kincstár útján teljesíti. A kincs-
tár az általa működtetett monitoring rendszerben történő rögzí-
téssel egy időben az erre a célra rendszeresített számítógépes rend-

szeren keresztül küldi meg az adatokat a miniszter számára a Civil 
Információs Portálon történő közzététel céljából. (7) Azon civil 
szervezet, amelynek letétbe helyezett beszámolója adatai alapján, a 
19. § c) pont szerinti, központi költségvetésből származó bevétele 
– ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat – eléri vagy megha-
ladja az éves bevétel felét, jelentős költségvetési támogatásban ré-
szesülő szervezetnek minősül. (8) A jelentős költségvetési támoga-
tásban részesülő szervezet vezető tisztségviselője – a (7) bekezdés 
szerinti feltétel teljesülését alátámasztó beszámoló vonatkozásában 
– köteles vagyonnyilatkozatot tenni a beszámoló letétbe helyezését 
követő kilencven napon belül, amelynek a Civil Információs Por-
tálon való közzétételéről a miniszter gondoskodik.

Civil tv. 54. § Az 53. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az 
államháztartás alrendszereiből folyósított pénzeszköz esetén, ha a) 
annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv fele-
lősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen sza-
bályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza, vagy 
b) annak nyújtása normatív alapon, vagy a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerint történt, vagy c) az 
az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
részben vagy egészben támogatott tevékenység fedezetét jelenti.

További információk a www.civil.kormany.hu oldalon található-
ak.

Dávid Krisztina
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Jogosítványt szeretne?

A Kozma Autósiskola tanfolyamot indít részletfizetési 
kedvezménnyel

és diákkedvezménnyel a következő kategóriákban:

M, B, A1, A, C, C-E, D

A jogosítvány megszerzéséhez az 
elsősegély-tanfolyam ingyenes!

OKÉV nyilvántartási szám: 13-0607-04

Jelentkezni lehet: Flórián Katalinnál, tel.: 
 06-20-9107-255

A tanfolyam 2012. március 19-én (hétfőn)
17 órakor indul a Községi Könyvtárban.

A Fornetti továbbra is  
várja kedves vásárlóit 
hétfőtől – szombatig, 

6 órától 12 óráig!

Változatos akciókkal és kínálattal, rendelésre is!

Tel.: 06-70-547-7771

A jászok egy százaléka 

Megkezdődött az adóbevallások benyújtásának időszaka. 
Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket 

összekapcsoló szervezet, a Jászok Egyesülete ezúton kéri és 
előre is köszöni az Ön és családtagjai személyes támogatását. 
Szervezetünk a személyi jövedelemadó egy százalékát újabb

hagyományápoló kiadványok megjelentetésére, 
rendezvények – közte a Jász Világtalálkozó – megvalósítására 

fordítja. 

Jászok Egyesülete 
Adószám: 19666024-1-41 

1537 Budapest 114 Pf. 367. 
info@jaszokegyesulete.hu 
www.jaszokegyesulete.hu 

Bankszámla: 102000892-31411767

Ifjúsági népzenei találkozó 
Táborfalván

Szombaton [2012. február 11-én] rendezték a VI. Ifjúsági Népze-
nei Találkozót Táborfalván. A szervező Kisboróka Citerazenekar 
vezetője, Szabóné Nagy Annamária elmondta, hogy ugyan nép-
zenei találkozó minden évben van Táborfalván, az ifjúságot azon-
ban nem mindig szólították meg. A találkozónak nagy sikere van, 
hiszen még Egerből, Veszprémből és Kocsérról is [a Zengető Ci-
terazenekar] érkeztek fellépők, nemcsak a környékről. A táncház 
mozgalomból táplálkozó találkozó nagy siker a vidékiek körében 
is, pedig azt a városi fiataloknak szánták. […] (Moldován Ágnes) 
Forrás: http://dabasregio.hu/?p=12871

Rendőrségi hír: Kocséri férfit gyanúsítanak

Tiszakécske: A rendőrség elfogott egy kocséri férfit, akit az-
zal gyanúsítanak, hogy Pereghalmon és Árkusdűlőben is 
több tanyába betört, és onnan értékes tárgyakat tulajdonított 
el. A bíróság harminc nap előzetes letartóztatásba helyezte a 
férfit. (Petőfi Népe, 2012. február 14.) A Kocséri Híradó régebbi számai ingyen 

elvihetőek a Községi Könyvtárból.

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZAKÁL LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait  

elhelyezték, gyászunkban osztoztak.

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

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

Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 53/359-491

Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 53/359-040 
dr. Rozsnyói Ferenc 53/359-011 (lakás)
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. 
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 
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.: 53/359-440

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

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

06-70/611-2320
Polgárőrség (Kocsér) tel.: 20/456-5084
Volánbusz információ (Nagykőrös)

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

tel.: 53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés 

tel.: 76/540-291 Forródrót: 1289
KŐVA Zrt. helyi megbízottja:

Fehér Béla Tel.: 06-20-516-3079
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.: 53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16; 

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

Nagykőrösi Okmányiroda
Tel.: 550-380

Félfogadás: Hétfő 13-18; Szerda 8-15; 
Csütörtök 10-15; Péntek 8-12

A Községi Könyvtár nyitva tartása 
2010. augusztus 2-től:

Hétfő 13.00-16.00; Kedd 15.00-18.00; 
Szerda 13.00-16.00; Csütörtök 13.00-16.00; 
Péntek 15.00-18.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

A Községi Könyvtár intézményben 
működő Információs és Turisztikai 

Központ

irodatechnikai szolgáltatásai 
segítik a lakosságot

A központ nyitvatartása megegyezik a Közsé-
gi Könyvtár nyitvatartásával. A szolgáltatások 
a Községi Könyvtár épületében (2755. Kocsér, 
Kossuth L. u. 16.) vehetőek igénybe díjazás el-
lenében.

A központ az alábbi irodatechnikai szolgáltatá-
sok nyújtását végzi: fénymásolás, nyomtatás, 
spirálozás, faxolás, scannelés, turisztikai célú 
videofelvétel készíttetése az intézmény mun-
katársa által, képzési és konferencia helyszín.

Emlékezés

TÖRŐCSIK LÁSZLÓ

halálának 6. évfordulójára

Lelked, mint a fehér galamb, csendesen
messzire szállt, hiába kereslek, könnyes

szemem már soha nem talál. De tudom, a
csillagok közt a legfényesebb  Te leszel.

Utat találsz, mert szívemben mindörökre létezel.
  

Az életed ajándék volt, és egyre erősödő
szeretet maradt utánad.

Szerető feleséged, gyermekeid és unokáid
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Mátraalján, Kisfüzesen, csendes, kis faluban szépen 
felújított parasztház kiadó nyaralás céljára. Teljesen 
felszerelt, 3 szobás, tusolós, nagy rendezett kerttel. 
10 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas és sátor ál-
lítása is megoldható a kertben. Érdeklődni lehet: Ba-
lázs Mónika 06-30-4-370-679 vagy a monikaa2008@
hotmail.com címen fotók kérhetők.
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.
Kocsér központjában eladó egy 1970-es években 
épült szigetelt tégla kétszobás, fürdőszobás komfor-
tos (víz, gáz, telefon, éjszakai áram) házrész. Esetleg 
kiadó. Érdeklődni lehet a 06-53/359-411 vagy a 06-
20/3326-246 telefonszámokon.
Eladó Nagykőrös, Várkonyi u. 9. sz. alatti családi ház. 
2 szoba, konyha, spájz, előszoba, fürdőszoba. Ugyan-
itt eladó 4 részes szekrénysor, összecsukható fran-
ciaágy 2 fotellal. Érd.: 06-20/378-4889, 06-20/920-
9633

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

Kocsér külterületén szántó és legelő van eladó. Érd.: 
06-53/359-201

Eladó ingatlan! Kocsér Petőfi u. 2. szám alatti 3 szoba, 
konyha, fürdőszobás összkomfortos családi ház mel-
léképületekkel 1170 m2 telekkel eladó. Ár megegye-
zés szerint. Irányár: 7.500.000 Ft Érd.: Balázs Mónika, 
06-30/4370-679 vagy a monika-balazs@hotmail.
com e-mail címen

Eladó 2 db szőlőprés, 1 db szőlődaráló, 1 db 220-as 
körfűrész, 1 db egy személye ágyneműtartós reka-
mié, 1 db 3 ajtós ruhásszekrény Érd.: Kocsér, Zrínyi u. 
6. tel.: 06-20/456-4250 az esti órákban

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
Kukorica és napraforgó kis és nagy tételben eladó. 
Érdeklődni: 06/30/676-0839

Kocsér – Szentkirály határában nyugalmas környezet-
ben összkomfortos tanya várja a pihenni vágyókat. Al-
kalmas családi és céges rendezvények megtartására. 
4+2 férőhely, 30 m2-es terasz. Nyári időszakban me-
dence, sütögető, bográcsozó hely biztosított. Érd.: 06-
20/559-30-82

Nagykőrösön idős házaspár kertes családi házába 
befogadna saját nyugdíjjal rendelkező nénit vagy bá-
csit – egy jobb lét reményében. Érd.: 06-20/312-4298
Eladó 1 db 4 személyes rekamié, 1 db dohányzóasz-
tal, 1 db tükör, 4 db szék. Érd.: Táncsics M. u. 3., 06-
53/359-290

Nagykőrösön városközponthoz közel komfort nélküli 
kis ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 06-20/321-
5932; 06-20/243-3525

Eladó Kocsér külterületén egy 6 hektár össz kiterje-
désű szántó művelési ágú, 69.86 aranykorona értékű 
ingatlan. Irányár: 3 millió Ft. Érdeklődni: 06-30-548-
0718 telefonszámon.

Építési telek eladó a Szabadság úton. Irányár: 
180.000 Ft Tel.: 06-20/446-2052, 06-30/606-2293, 
06-53/352-069

Négy építési telek a Kinizsi utca végében eladó egy-
ben illetve külön is. Érdeklődni Vágó Jánosnál 
53/715-165-ös telefonon lehet.

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68. 
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157

Belterületi építési telek eladó a József Attila utcában. 
Érd.: Táncsics u. 3.

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 le-
het az esti órákban.

Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari 
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 06-
70/538-1691

Eladó többfunkciós ARNOLD GOLD kondi gép 140 kg 
súllyal franciarúddal. Irányár: 98 000 Ft. Érd.: 20/446-
2052 vagy 30/606-2293

100 m2-es családi ház eladó Kocsér központjában 
felújított állapotban. Parkosított kerttel, gyü mölcs-
fákkal, garázzsal. Irányár: 6,5 millió Ft Érd.: 06-
20/375-44-40

Eladó jó minőségű 7 hold szántó a III. dűlőben. Érd.: 
Vörösmarty u. 5. sz. Ország Jánosné

Dózsa Gy. u-ban 989 m2 építési telek eladó. Érd.: 06-
20/546-6356, 06-53/359-494 este

Nagykőrös külterületén tanya eladó. Lakó- és mel lék-
épületekkel, ipari árammal, 3 fúrott kúttal, 4316 m2 
földterülettel. Gazdálkodásra és művelésre alkalmas. 
Érd.: 06-20/318-36-73

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

Eladó ROBI-151 kerti kisgép rácsatlakoztatható gyári 
készítésű fémlemez oldalú mély kocsival. Érd.: 
Kocsér, Dózsa Gy. U. 37. sz. Csőke Miklós Tel.: 06-
53/359-1

Eladó gyermek quad 2007-es új modell, 0 km-es 110 
cm3-s, 4 ütemű automata váltós, szabályozható se-
bességű, sport dupla kipufogós kontakt és távirányí-
tós indítás és leállítás, riasztás. Tel.: 06-20/369-3687

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

240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000 
Ft Tel.: 06-20/369-3687

Kis családi ház eladó Kocséron – 2 szoba összkom-
fortos, 300 négyszögöl telekkel, az Árpád út 7. sz. 
alatt. Irányár: 3.5 millió Ft.  Érdeklődni lehet: 53-359-
227 vagy 53-353-161

Patent, farmer gomb, szegecs felrakást vállalok. Érd.: 
Kocsér, Arany J. u. 4. 10-14 óráig

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkom-
fortos 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

Villanybojlerek 3 évenként esedékes tisztítását, kar-
bantartását és javítását is vállalom. Tel.: 53-350-302, 
30-375-9483

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

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

Keszthely – üdülési jog eladó. Érd.: 06-30/981-0279 

Kocsér Szent István tér 6. szám alatti családi ház 1/2 
része eladó! Tel.: 06-70-453-4837

Eladók: férfi és női ruhák, bútorok, lakásfelszerelési 
tárgyak. Mosógép, fűnyíró, ruhaszárító, gáztűzhely 
palackkal, televízió. Tollpárna, plédek, ágynemű-gar-
nitúrák, nyári takarók. Érd.: Kocsér, Széchenyi u. 53. 
Tel.: 53-359-250

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, 
központi fűtéses - gázkazános és fatüzeléses kazá-
nos családi ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db 
fúrott kúttal, 450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykő-
rösi vagy kecskeméti panellakás csere is érdekel. 
Ugyanitt gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy mély, 
egy sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő el-
adó. Érd.: 06-20-515-7975

SZERETNÉ MEGTAKARÍTANI OTTHONA EGYHAVI 
GÁZSZÁMLÁJÁT? Ha igen, kérem, hívjon! DANÓCZI 
KÁLMÁN ENDRE Tel.: 53/350-302 vagy 06-30-375-
9483 www.gas.hu tanúsítványszám: PRI993/2010  
2750 Nagykőrös Árpád utca 8.

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

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

Eladó Kocséron a Zrínyi utcában 2677 m2-es meg-
osztható telek egy 2 szobás családi házzal. (Víz, gáz 
van.) Érd.: 06-53-350-134 vagy 06-1-403-3711




