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23. évfolyam 3. szám

2012. JÚNIUS – JÚLIUS

Ára: 120 Ft

MEGHÍVÓ
az augusztus 19-20-i
ünnepségsorozatra
P RO G R A M :
Augusztus 19.
15.30 – 16.00 Abonyi Fúvószenekar és Mazsorett csoport
bemutatója
16.00

Tartalom

Képviselő-testületi hírek
Anyakönyvi hírek
Kocsér idén is bizonyított a Vágtával
Színes programok a Kocséri Vágtán:
Nyugdíjas találkozó térségi szervezetek
meghívásával

Ünnepi köszöntőt mond Bodnár András
polgármester.
2012. évben kitüntetettek, újszülöttek, első
diplomások és nyelvvizsgások köszöntése.
Fellépnek: Zengető Citerazenekar – Kocsér,
Kocséri Népkör vegyeskórusa, Nyársapáti tánckar,
Férfi dalárda – Udvard, Tamburazenekar és
Néptáncegyüttes – Bácsfeketehegy,
Csicsergő Néptáncegyüttes – Kocsér

18.00

Egri József operettműsora

19.00

A Nagyecsedi Feketeszemek műsora

20.00

Utcabál – Horizont zenekar (Kecskemét)

Augusztus 20.
11.00

Szentmise, megemlékezés a Szent István
szobornál, a zágoni énekkar fellépése

Kertelés nélkül az agarakról
Megyeházi ajándék
Kocsér is bemutatkozhatott a kecskeméti
Mercedes településbörzéjén
Nyugalomba vonult Hajdú Jenő Apát, Kanonok,
Főesperes, Plébános Úr
A Katolikus Egyházközség hírei
Ovis hírek
Díszdiplomát vett át Antal Domokosné
Suli-hírek

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
www.umvp.eu
Kérjük az ez évben diplomát, nyelvvizsgát szerzett fiatalokat,
jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban, hogy a hagyományoknak megfelelően az augusztus 19-i köszönthessék őket!
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Kocséri Híradó

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hírei
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-ei ülésén készült jegyzőkönyvéből.
Napirend:
1.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, átruházott hatáskörben végzett feladatokról.
2.) A könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása, rendeletalkotás.
3.) Kocsér Községi Önkormányzat ÖNHIKI támogatásra vonatkozó
igény benyújtása.
4.) Gábor Áron Általános Iskola Váci Egyházmegye általi fenntartásba történő átadására vonatkozó együttműködési megállapodástervezet megtárgyalása.
5.) Az iskolai fenntartó-váltás után visszamaradt intézmények szervezeti kereteinek, működésének végiggondolása.
6.) Kocsér Községi Önkormányzat tulajdonát képező vízi-közmű hálózat üzemeltetésre történő átadásának előkészítése a vízi-közmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján.
7.) Az Önkormányzat intézményei szennyvíz-szippantási, szennyvíz
elhelyezési problémáinak megtárgyalása.
8.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben meghatározott
teljesítmény követelmények alapját képező célok megtárgyalása.
9.) Kocsér község közrendjéről, közbiztonságáról szóló beszámoló
megtárgyalása.
10.) Kocséri Lovas Egyesület hitelfelvételével kapcsolatos kezességvállalás megtárgyalása.
11.) Egyebek
Napirend:
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, átruházott hatáskörben végrehajtott feladatokról
Az írásos anyag kiegészítésre került azzal, hogy Hriagyel Csaba tájékoztatást kért a köztéri parkba kiültetett fák számáról, az akciót jónak
értékelte; a testület elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló
beszámolót.
Napirend:
2. A könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása, rendeletalkotás
KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9/2012.(IV.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési
zárszámadásáról.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1.§.
(1) Az önkormányzat képviselő testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
306 266 e/Ft költségvetési bevétellel
5 339 e/Ft finanszírozási bevétellel
311 605 e/Ft bevételi főösszeggel
258 075 e/Ft költségvetési kiadással
52 879 e/Ft finanszírozási kiadással
310 954 e/Ft kiadás összesen jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként 1., 2., számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az
1., 2., számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2.§.
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
működési bevétel
Intézményi működési bevétel
Közhatalmi bevétele
Önk. költségvetési tám.
Támogatás értékű működési bevétel
Működési, folyószámla hitel

277 865 e/Ft
35 178 e/Ft
89 829 e/Ft
129 066 e/Ft
18 453 e/Ft
5 339 e/Ft

működési kiadás
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Szoc.pol. juttatások
Műk.c.pe.átadás, ellátottak jut.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Függő,átfutó kiadás
Rövid lejáratú/likvid/ hitel visszafiz.

260 603 e/Ft
107 531 e/Ft
29 908 e/Ft
70 040 e/Ft
37 975 e/Ft
923 e/Ft
337 e/Ft
2 065 e/Ft
11 824 e/Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit és
kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
felhalmozási bevétel
33 740 e/Ft
Gazdasági, társadalmi szempontból
4 321 e/Ft
elmaradott település
Felhalmozási feladatok tám.
- Belterületi csapadékcsatorna
13 726 e/Ft
- Faluközpont felújítás
6 173 e/Ft
- Felhalm.c.pe.átv.lakosságtól
150 e/Ft
- Kölcsön visszatérítése
56 e/Ft
- EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő
9 314 e/F
támogatása

felhalmozási kiadás
Felújítás
Földterület vásárlás

50 351 e/Ft
6 231 e/Ft
74 e/Ft

Felhalm. célú pe átadás
Hiteltörlesztés
Hitel kamata

281 e/Ft
38 990 e/Ft
4 775 e/Ft

Adósságállomány:
a./

3.§.

Beruházási hitelfelvétel: 2005.05.24
25 000 000 Ft
lejárati határideje:
2012. 10. 01.
2011. december 31-én a hitelállomány
2 760 000 Ft
Éves törlesztő részlet:
2 760 000 Ft
Várható kamatterhei
142 475 Ft
lejárati határideje:
2012.10.01
2011. év december 31-én a hitelállomány
2 070 000 Ft
Éves törlesztő részlet:
2 070 000 Ft
Várható kamatterhei 2012. évben:
104 805 Ft.
Éven belüli beruházási hitelfelvétel csapadékcsatorna kiépítés áfa
kompenzációjára
Hitel felvétel időpontja: 2010.06.07-én
29 000 000 Ft
2011. év december 31-én a hitelállomány
10 000 000 Ft
Lejárati határidő:
2016. XII. 31.
Éves törlesztő részlet 2012. évben:
500 000 Ft
2013. évben:
2 500 000 Ft.
Éves kamata:
2012. évben:
1 234 000 Ft
2013.évben:
1 034 000 Ft
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Hosszú lejáratú beruházási hitel felvétel belterületi csapadékcsatorna
kiépítés önerő biztosítására.
Hitel felvétel időpontja: 2010. I. 15.
33 893 500 Ft
2011.év december 31-én a hitelállomány
33 893 500 Ft
Hitel törlesztés kezdete:
2012. IX. 30.
Lejárati határidő:
2029. IX. 30.
Éves törlesztőrészlet:
1 964 840 Ft
Éves kamata 2012. évben:
1 210 280 Ft
2013. évben:
1 287 000 Ft

b./ Több éves kihatással járó döntés 2011. évben nem történt.
4.§.
a./ Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti bruttó vagyonát a beszámoló mellékletében szereplő adatok alapján 2 031 241
e/Ft állapítja meg és tudomásul veszi.

2 415 e/Ft
1 976 482 e/Ft
32 206 e/Ft
20 138 e/Ft

Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek,berendezések
Járművek

b./ Vagyonkimutatás forgalomképességük alapján:
Immateriális javak állománya forgalomképtelen
Forgalomképes ingatlanok étéke:
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke:
Forgalomképtelen ingatlanok értéke:
Gépek, berendezések, felszerelések forgalomképtelen
Járművek, forgalomképes
„0” leírt, de használatban lévő eszközök állománya:
„0” leírt, de használatban lévő járművek állománya:

2 415 e/Ft
70 188 e/Ft
314 671 e/Ft
1 591 623 e/Ft
32 206 e/Ft
20 138 e/Ft
13 632 e/Ft
8 226 e/Ft

c./ Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya: „0”
d./ A mérlegben értéken nem szereplő kötelezettségek, illetve a kezesség-, illetve a garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek: „0”
5.§.
a./ Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás alapján az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát – 1 258 e/Ft-ban
állapítja meg.
6.§.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja az Önkormányzat 2011. évi záró létszámkeretét 48 főfoglalkozású és 1 fő
részfoglalkozású főben állapítja meg.
Igazgatás
Községgazdálkodás
Óvodai ellátás
Ált. isk. oktatás
Sajátos nevelésű tanulók okt.
Napköziotthon
Védőnői szolgálat
Községi Könyvtár
Tornacsarnok
Konyha
Tanyagondnoki szolgálat

12 fő, 1 fő részfoglalkozású
2 fő
9 fő
13 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
5 fő
1 fő

7.§.
Adókedvezményeket, bérletdíj kedvezményeket illetve adóelengedéseket a képviselő-testület nem engedélyezett.
8.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Napirend
3. Kocsér Községi Önkormányzat ÖNHIKI támogatásra vonatkozó
igény benyújtása
20/2012.(IV.25.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
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2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására.
1. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot
teszi:
I.a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén
1000 fő, vagy a feletti.
II.a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és
2012. évben ilyen jogcímen 15.000 e/Ft. összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 25.780 e/Ft. összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
IV.c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
Határidő: 2012. május 2.
Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
4. Gábor Áron Általános Iskola Váci Egyházmegye általi fenntartásba
történő átadására vonatkozó együttműködési megállapodás-tervezet
megtárgyalása
21/2012.(IV.25.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Gábor Áron Általános Iskola Váci Egyházmegye általi fenntartásba
történő átadására vonatkozó együttműködési megállapodás-tervezetet és azt jóváhagyta.
Felhatalmazza Bodnár András polgármestert, hogy a Minisztériumi jóváhagyás, valamint a Nagykőrösi Önkormányzattal megkötött
oktatási ellátásra vonatkozó megállapodás megkötése után írja alá az
intézmény Egyházi fenntartásba történő átadására vonatkozó együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal. Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
5. Az iskolai fenntartó-váltás után visszamaradt intézmények szervezeti kereteinek, működésének végiggondolása
22/2012.(IV.25.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
iskolai fenntartó-váltás után visszamaradt intézmények szervezeti kereteire, működésére vonatkozó előterjesztést, és az Általános Művelődési Központ intézménnyé történő átalakítása melletti előzetes
szándékát fogalmazza meg az alábbi intézményegységek, részegységek bevonásával:
- Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér
- Óvoda
- Konyha
Megbízza Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyzőt, hogy az ÁMK. szervezésével kapcsolatos dokumentációk (Alapító Okirat, pedagógiai és
közművelődési program, egyéb tanügy igazgatási dokumentációk) elkészíttetéséről és a közoktatási törvényben meghatározott átszervezés
esetén lefolytatandó egyeztetések lebonyolításáról gondoskodjon.
Az átdolgozott dokumentációk – a Pest Megyei Kormányhivatal által kijelölt Bori Judit közoktatási szakértővel történő véleményeztetés
után – kerüljenek be végleges döntéshozatalra a képviselő-testület elé
2012. május 25-ig.
Határidő: 2012. május 25. Felelős: Jegyző, Polgármester
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Napirend:
6. Kocsér Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű hálózat
üzemeltetésre történő átadásának előkészítése a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Kiosztja a képviselők részére a BÁCSVÍZ ivóvíz-szolgáltató által
megkapott szolgáltatásra vonatkozó anyagot. Az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy 2012. június 30-ig szerződést kell
kötni olyan szolgáltatóval, aki megfelel a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak. A községben szolgáltatást
végző KŐVA Rt. nem felel meg e törvény előírásainak, így Nagykőrös Város Önkormányzatának is csatlakozni kell más szolgáltatóhoz.
2012. április 19-én a Bácsvíz vezérigazgatójával, Kurdi Viktor úrral
személyes megbeszélésre került sor, aki ismertette a cég működésére
vonatkozó adatokat, stratégiai elképzeléseket, víziközmű átvételével
kapcsolatos határidőket stb. E napirendi pontnál most még nem kell
döntést hozni, mivel a szolgáltató váltás csak akkor lehetséges, ha
Nagykőrös város már meghozta erre vonatkozó döntését. Csatlakozás
esetén tulajdont kell vásárolni, legkevesebb 100 eFt összegben.
Bodnár András polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy július 1-jétől teljesen másképp alakul a vízdíj összege, szinte dupla összegre emelkedik az alapdíj, melybe valamennyi fogyasztást is beszámolnak. Hogy mennyibe fog kerülni az ivóvíz m3-e, azt még nem lehet tudni. Június 30-ával történne
az átadás, de ténylegesen 2013. január 1-től lenne teljes változás. A
testület visszatér erre a témára.
Napirend:
7. Az Önkormányzat intézményei szennyvíz-szippantási, szennyvíz elhelyezési problémáinak megtárgyalása
23/2012.(IV.25.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bodnár
András polgármestert, hogy az Önkormányzat intézményeinél keletkező szennyvíz-elszállítására kérjen be a tevékenység folytatására
alkalmas 3 cégtől árajánlatot, amelyet a következő testületi ülésen
megtárgyal
Határidő: azonnal Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
8. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben meghatározott
teljesítménykövetelmények alapját képező célok megtárgyalása
24/2012.(IV.25.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokat 2012. évre vonatkozóan. Megbízza
a Jegyzőt, hogy a köztisztviselőkkel szemben ez kerüljön alkalmazásra.
Határidő: azonnal. Felelős: Jegyző
Napirend:
9. Kocsér község közrendjéről, közbiztonságáról szóló beszámoló megtárgyalása
25/2012.(IV.25.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Kocsér község közrendjéről, közbiztonságáról szóló 2011. évi beszámolót.
Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester
Napirend:
10. Kocséri Lovas Egyesület hitelfelvételével kapcsolatos kezességvállalás megtárgyalása

Kocséri Híradó

26/2012.(IV.25.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kocséri Verseny és Szabadidős Lovasegyesület kérelmét és a 2012.
május hónapban előterjesztett 2,5 millió forint összegre vonatkozó hitelkérelmének a Pátria Takarékszövetkezet általi teljesítéséhez
Kocsér Községi Önkormányzat kezességet vállal.
A hitel a 2012. évi Kocséri Vágta előfutamának megrendezéséhez
kerül felvételre, amely fedezeteként az Egyesület által 2012. évben
elnyert, de a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által ki nem
fizetett összeg szolgál fedezetül.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a kezességvállaláshoz
szükséges dokumentációkat írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Lovas Egyesület Elnöke
Egyebek:
a.) Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a kocséri telephelyű ÉL-PACK Bt. felmondta a terembérleti
szerződést a rehabilitált embereket foglalkoztató Kézmű Nonprofit
Kft.-nek. Ezzel kapcsolatban kérnek tőle segítséget, hiszen 70-80 ember munkája szűnhet meg.
b.) Barabás Ferenc képviselő felhívja a képviselő-testület figyelmét,
hogy a helyi Petőfi Szövetkezet által megépített víztározót, mely a piactérnél lévő aszfaltozott út folytatásában épült-, el kellene bontatni,
és így a bekötőút összeköthető lenne a Halász István utcával, így a
központnak ez egy jó elkerülő szakasza lehetne.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-ei ülésén készült jegyzőkönyvéből.
Napirend:
1.) A szabálysértési tényállását tartalmazó egyes rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása.
2.) A Gábor Áron Általános Iskola Váci Egyházmegye általi fenntartásba adásához szükséges közoktatási törvény szerint előírt kötelező eljárások lefolytatásának, szakértői véleményének ismertetése,
tájékoztató az átadás folyamatáról.
3.) Nagykőrös város Önkormányzatával kötendő közoktatási megállapodás megtárgyalása, és elfogadása.
4.) Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér megszüntető okiratának megtárgyalása és elfogadása.
5.) A Kocséri Általános Művelődési Központtá szervezett többcélú
intézmény módosított és egységes alapító okiratának megtárgyalása és elfogadása.
6.) Kocséri Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére pályázati felhívás megtárgyalása és annak közzétételéről döntés.
7.) Kocsér Községi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű üzemeltetésére vonatkozó Bácsvíz Zrt ajánlatának megtárgyalása.
a.) Döntés a Bácsvíz Zrt. részvényesi köréhez való csatlakozásról
és részvény vásárlásáról
b.) Üzemeltetési szerződés megtárgyalása
8.) Nagykőrös Város Önkormányzatával kötendő háziorvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozó megállapodás megtárgyalása.
9.) Balatonszárszói tábor üzemeltetésére kötött szerződés módosítására vonatkozó javaslat és a Tápiószőlősi Önkormányzat testületi
határozat megtárgyalása.
10.) Kocsér Községi Önkormányzat intézményeinek szennyvíz szállítására és kezelésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása.
11.) Beszámoló a községben 2011. évben végzett gyermekvédelmi és
gyermekjóléti munkáról.
12.) Kocsér Községi Ifjúsági Pont létesítésére és a községi hagyományőrző napok megszervezésére elnyert Leader támogatás ismertetése.
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13.) Önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelem megtárgyalása.
14.) Egyebek
Napirend:
1.) A szabálysértési tényállását tartalmazó egyes rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.
(V.31.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek
szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
3. § Hatályát veszti
a) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2011.(I. 28.) Öt. számú rendelet 13. §-a,
b) Kocsér Község Önkormányzatának a Kocsér község címerének
és zászlójának alkotásáról és használatáról szóló 6/1996. (III. 13.) Öt.
számú rendelet 9. §-a,
c) Kocsér Község Önkormányzatának a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 4/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet 29. §-a,
d) Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat általános rendjéről szóló 13/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 18. § (9), (10) bekezdései,
e) Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok
tartásáról szóló 12/2004. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a,
f) Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 13/2004. (VII.28 .) önkormányzati rendelet
25. §-a.
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 31. napján lép hatályba.
Napirend:
2.) A Gábor Áron Általános Iskola Váci Egyházmegye általi fenntartásba adásához szükséges közoktatási törvény szerint előírt kötelező eljárások lefolytatásának, szakértői véleményének ismertetése, tájékoztató
az átadás folyamatáról
27/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
átszervezésre vonatkozó előterjesztést és megállapítja, hogy a Gábor Áron Általános Iskola és Tornacsarnok Váci Egyházmegye általi
fenntartásba adásához, valamint a visszamaradt intézményrész többcélú intézménnyé alakításához szükséges közoktatási törvény szerint
előírt kötelező véleményeztetési eljárások lefolytatása, szakértői vélemény bekérés megtörtént, – a Pest Megyei Kormányhivatal támogató
szakvéleményének megérkezése után – az előkészítési folyamat teljes
körűen lefolytatásra került, így az átszervezésről végleges döntését
meghozza az alábbiak szerint:
2012. szeptember 1-jétől a Gábor Áron Általános Iskola és Tornacsarnok a Ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és
Óvoda tagintézményeként – a Váci Egyházmegye általi fenntartásban – kezdi el működését, amelyhez végleges hozzájárulását
megadja.
A Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda összevont
intézményből az általános iskolai oktatás, nevelés átadott feladatok
és ezek ellátását szolgáló épületek kivétele után – a Községi Könyvtár
és Közművelődési Színtér intézményének beolvadásával – új néven
Kocséri Általános Művelődési Központ többcélú intézmény létre-
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hozásáról dönt 2012. szeptember 1-jével.
A Kocséri Általános Művelődési Központ többcélú intézmény Alapító okiratának módosított és egységes szerkezetű iratanyagát a következő napirendi pontokban megtárgyalja azzal a feltétellel, hogy azok
a Pest Megyei Kormányhivatal átszervezést támogató szakvéleményének megérkezése után továbbíthatók törzskönyvi nyilvántartásba vételre a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságához.
Felhatalmazást ad Bodnár András polgármesternek, hogy a Váci
Egyházmegyével megkötött együttműködési megállapodás szerinti határidőkkel az intézményátadás (ingatlanok, eszközök, munkavállalók átadás-átvétel) elkezdődhet a tagintézmény – Pest Megyei
Kormányhivatal által kiadott – működési engedélyének megérkezése
után.
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2012. szeptember 1-jétől működő Kocséri
Általános Művelődési Központ többcélú intézmény pedagógiai –
közművelődési programjának, szervezeti-működési szabályzatának
elkészíttetéséről gondoskodjon, amelyek a szükséges véleményeztetések lefolytatása után jóváhagyásra kerüljenek beterjesztésre a képviselő-testület elé legkésőbb 2012. augusztus 30-ig.
Határidő:

2012. május 31.
2012. augusztus 1.
2012. augusztus 30.
2012. augusztus 31-ig:

Pest Megyei Kormányhivatal értesítése a
végleges döntésről
Átadás-átvétel kezdő időpontja
Pedagógiai-közművelődési program, SZMSZ
elkészítése
Közalkalmazott munkavállalók
jogviszonyának megszüntetése

Felelős: Bodnár András polgármester és Gévai Imre intézményvezető
Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Napirend:
3.) Nagykőrös Város Önkormányzatával kötendő közoktatási megállapodás megtárgyalása, és elfogadása
28/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Nagykőrös Város Önkormányzatával kötendő közoktatási
megállapodást, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Megbízza Bodnár András polgármestert a közoktatási megállapodás
aláírásával.
Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester
Napirend:
4.) Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér megszüntető okiratának
megtárgyalása és elfogadása
29/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér megszüntető
okiratát.
Megbízza a Jegyzőt, hogy az okiratot a Magyar Államkincstár részére
küldje meg.
Határidő: azonnal. Felelős: Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Napirend:
5./ A Kocséri Általános Művelődési Központtá szervezett többcélú intézmény módosított és egységes alapító okiratának megtárgyalása és
elfogadása
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2001. (VI. 28.) számú határozata
a Kocséri Általános Művelődési Központ1 Alapító Okiratáról
1 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján került sor névváltoztatásra. Hatályos:
2012.09.01.
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a 70/2002. (XII. 3.), 31/2005. (VII. 18.), 24/2006. (VI. 8.),
36/2008.(VI.05.) sz. és a 15/2009.(III.26.), 27/2009.(V.28.)
43/2009.(IX.10.) 4/2011.(I.27.), 15/2011.(III.31.), 30/2011.(V.31.),
30/2012.(V.30.) számú
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Kocsér Községi Önkormáyzat Képviselő-testülete a rendelkezésre
álló dokumentumok alapján
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (4) bekezdése
- az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ felhatalmazása és tartalmi követelményei alapján a Kocséri Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:2
I. Költségvetési szerv neve, és székhelye, intézményegységei, szervezeti egységei3:
I/1. Az intézmény neve:
Kocséri Általános Művelődési Központ
I/2. Rövid neve: Kocséri ÁMK
I/3. Székhelye: 2755 Kocsér, Kossuth Lajos utca 16.
I/4. Intézményegységei:
Kocséri ÁMK Községi Könyvtár 2755 Kocsér, Kossuth Lajos utca
16.
Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda 2755 Kocsér, Kossuth Lajos
utca 6.
I/5. Szervezeti egységei:
Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda Konyhája 2755 Kocsér, Szent
István tér 10.
Kocséri ÁMK Faluháza és Közösségi Színtere 2755 Kocsér, Szabadság u. 19-21.
I/6. Az intézmény OM azonosítója: 032393
I/7. Az intézmény törzsszáma: 651031
I/8. Az intézmény számlavezetője és bankszámla száma:
Pátria Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István út 28.
65100383-11361990
I/9. Az intézmény adószáma: 16797697-2-13
II. Az intézményalapító szervének neve és címe, valamint az intézmény fenntartójának neve és címe4:
II/1. Az alapító szerv neve és címe:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
II/2. Az intézmény fenntartójának neve és címe:
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
III. A jogszabályban meghatározott közfeladata5:
a./ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti óvodai
nevelés
b./ a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerinti közművelődési
tevékenység, könyvtári feladat ellátása, és helytörténeti gyűjtemény
fenntartása.
IV. Az intézmény típusszerinti besorolása és alaptevékenysége6:
IV.1. Az intézmény típusa: a közoktatási törvény szerint Általános
2 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján került beépítésre a jogszabályi hivatkozás. Hatályos: 2012.09.01.
3 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján került létrehozásra az ÁMK. Hatályos
2012.09.01.
4 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján került összevonásra a I/1. és II. pont.
Hatályos: 2012.09.01.
5 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján került változtatásra a feladatellátás bővülése miatt. Hatályos: 2012.09.01.
6 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján került változtatásra a feladatellátás bővülése miatt. Hatályos: 2012.09.01.
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Művelődési Központ.
IV.2. Az intézmény alaptevékenysége:
a/ Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda intézményegységében
Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján (1993.évi LXXIX.
törvény 29.§ a) b) pontja szerint, valamint 2012. szeptember
1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§
23. pontja szerint)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése
(óvodai fejlesztő program alapján IPR )
– Óvodai intézményi étkeztetés,
– Munkahelyi étkeztetés.
b./ Kocséri ÁMK Községi Könyvtár intézményegységében
– könyvtári feladat ellátása nyilvános könyvtár működtetésével
– az Információs és Turisztikai Központ működtetése,
– Községi Ifjúsági Információs Pont működtetése,
– közművelődési tevékenység,
– helytörténeti gyűjtemény fenntartása,
– civil szervezetek működésének koordinálása, segítése.
IV.3. Törölve7
IV.4. Törölve8
IV.5. Az alaptevékenység szakágazat szerinti száma, megnevezése,
valamint szakfeladatrendi besorolása szakfeladatszám és megnevezés szerint.9
Alapvető szakágazat:
85 Oktatás
91 Könyvtári, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
Szakfeladatrendi besorolása szakfeladatszám és megnevezés szerint:
Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint
Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége és megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése.
Súlyos rendellenességével küzdő gyermek ellátása, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében megjelölt integrált módon.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Kocséri ÁMK Községi Könyvtár
910121 Könyvtári Állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
639990 M.n.s. Egyéb információs szolgáltatás
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása
IV.6. Törölve10
IV.7. Törölve11
IV.8. Számozása V. pontra változott12
7 Az alapító okirat 15/2011.(III.31.) módosítása alapján törölve
8 Az alapító okirat 15/2011.(III.31.) módosítása alapján törölve
9 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
10 Az alapító okirat 15/2011.(III.31.) módosítása alapján törölve
11 Az alapító okirat 15/2011.(III.31.) módosítása alapján törölve
12 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján a IV.8. pont számozása V. pontra vál-
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IV.9. Törölve13
V. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat14.
VI. Felvehető maximális gyermeklétszám és csoportszám15:
Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda:
66 fő
Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda csoportszáma:
3
VII. Az intézmény működési területe és illetékessége:16
Kocsér község közigazgatási területe
VIII. Költségvetési szerv gazdálkodása17
Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv
A számára jóváhagyott szakmai célú költségvetési keretekkel önállóan rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A pénzügyi-gazdálkodási feladatait az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, Kocsér Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
Intézményegységei: Szakmailag önálló intézmények
Szervezeti egységei: Az intézmény vezetőjének irányítása alá tartoznak.
IX. Költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon18
a./ Ingó: a Polgármesteri Hivatalnál lévő leltárív szerint
b./ Ingatlan:
Kocsér, Kossuth Lajos u. 6.
Kocsér, Szent István tér 10.
(Kivéve a Gondozási Központként üzemelő rész)
Kocsér, Kossuth Lajos u. 16.
Kocsér, Szabadság u. 19.
Kocsér, Szabadság u. 21.

725 hrsz-ú
730 hrsz-ú
30 hrsz-ú
737 hrsz-ú
736 hrsz-ú

X. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje
és a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:19
A határozott idejű, (5 év) magasabb vezetői megbízásra pályázat útján
kerül sor. A magasabb vezetői megbízás Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
kizárólagos jogköre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. tv.-ben,valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tvben foglaltak szerint.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozik, ha
a foglalkoztatott közfoglalkoztatotti foglalkoztatásban van, akkor a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról a
2004. évi CXXII. tv. 7. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Ptk. 1959. évi IV.tv.
az irányadó.
XI. Az adott vagyontárgy (ingó és ingatlan) fekvése szerint a vagyon feletti rendelkezési jogát a Kocsér Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének vagyonrendeletében leírtak szerint, gyakorolja.20
Kocsér Községi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon tekintetében a költségvetési szervet ingyenes és
teljes körű használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen köteles gyakorolni. A költségvetési szerv az ingatlant, az ingatlanokat nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg.
XII. Költségvetési szerv képviseletére jogosultak:21
Az igazgató, valamint az általa – költségvetési szerv SZMSZ-ében –
tozott. Hatályos: 2012.09.01.
13 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.). módosítása alapján törölve
14 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján a IV.8. pont számozása V. pontra változott. Hatályos: 2012.09.01.
15 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján történt a változás. Hatályos:
2012.09.01.
16 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
17 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
18 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
19 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
20 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
21 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
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megbízott dolgozó.
XIII. A költségvetési szerv hosszú és kerek bélyegzői:22
Kocséri Általános Művelődési Központ
2755 Kocsér, Kossuth Lajos utca 16.
Kocsér, 2012. május 30.
6./ Kocséri Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére pályázati felhívás megtárgyalása és annak közzétételéről döntés
31/2012.(V.30.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocséri Általános Művelődési Központ igazgatói pályázata
Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kocséri Általános Művelődési Központ ÁMK igazgatói
(magasabb vezetői) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. szeptember 1 –
2017. augusztus 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2755 Kocsér, Kossuth Lajos utca 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
ÁMK igazgató, aki egyidejűleg ellátja az ÁMK Községi Könyvtár intézményegység igazgatói, továbbá közművelődési feladatokat is.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a «Közalkalmazottak
jogállásáról szóló» 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– az ÁMK alapító okiratában meghatározott alapfeladatok ellátására
megfelelő felsőfokú (főiskolai) végzettség és szakképzettség; pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
– szakmai gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség; közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti (könyvtárosi)
munkakörbe kinevezhető.
Előny: Intézményvezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
– végzettséget igazoló oklevélmásolatok;
– szakmai gyakorlat igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással öszszefüggésben történő kezeléséről;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a
Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat, hogy a pályázó a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Kulturális Közlönyben történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Kocsér Község Önkormányzata címé-

22 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01
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re történő megküldésével (2755 Kocsér, Szent István tér l.). Kérjük
a borítékon a beosztás megnevezését: Kocséri Általános Művelődési
Központ magasabb vezetői beosztása: ÁMK igazgató
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Oktatási és Kulturális Közlöny
– Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Napirend:
7./ Kocsér Községi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű
üzemeltetésére vonatkozó Bácsvíz Zrt ajánlatának megtárgyalása
a.) Döntés a Bácsvíz Zrt. részvényesi köréhez való csatlakozásról és
részvény vásárlásáról
b.) Üzemeltetési szerződés megtárgyalása
32/2012.(V.30.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
előterjesztést és döntött a Bácsvíz Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
tulajdonában lévő részvényekből 100.000 Ft névértékű részvény vásárlásáról. Megbízza a polgármestert a részvény adásvételi szerződés
aláírásával.
Határidő: 2012. június 30. Felelős: Bodnár András polgármester
33/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bácsvíz Zrt. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát és Kocsér
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos víziközmű működtetésével megbízza a 100%-os önkormányzati és állami tulajdonban lévő Bácsvíz Zrt-t.
A víziközmű vagyon működtetésére az arra vonatkozó használati joggal a Bácsvíz Zrt-vel üzemeltetési szerződést köt 15 éves időtartamra
az ajánlatukban meghatározott „B” verzió szerinti ivóvízdíjak és bérleti díj elfogadásával.
Meghatalmazza Bodnár András polgármestert a részvényvásárlási és
üzemeltetési szerződés megkötésével.
Határidő: 2012. június 30. Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
8./ Nagykőrös Város Önkormányzatával kötendő háziorvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozó megállapodás megtárgyalása
34/2012.(V.30.) sz.Öt.h.
HATÁ ROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Nagykőrös Város Önkormányzatával kötendő háziorvosi
ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást. Megbízza a Polgármestert a megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal. Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
9./ Balatonszárszói tábor üzemeltetésére kötött szerződés módosítására
vonatkozó javaslat és a Tápiószőlősi Önkormányzat testületi határozat
megtárgyalása
35/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
IRMÁK Kht. Balatonszárszói tábor üzemeltetési szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot, amely pályázati forrásból történő fejlesztés megvalósítása érdekében fogalmazódott meg.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a balatonszárszói tábor üzemeltetésére vonatkozószerződés módosításához
azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetésre vonatkozó meghosszabbított
határidő csak nyertes pályázat esetén marad érvényben.
Határidő: azonnal. Felelős: Bodnár András polgármester

Kocséri Híradó

36/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Tápiószőlős község Önkormányzatának a Balatonszárszói táborrész
(30/1000 tulajdoni hányad) eladására vonatkozó 27/2012.(II.15.) határozatát.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápiószőlősi
Önkormányzat tulajdoni hányadára elővásárlási jogát nem kívánja
gyakorolni.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a döntésről értesítse
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulást és Tápiószőlős Önkormányzatát.
Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester
Napirend:
10./ Kocsér Községi Önkormányzat intézményeinek szennyvíz szállítására és kezelésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
37/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat intézményeinek szennyvíz szállítására és kezelésére
beérkezett ajánlatokat és a Bácsvíz Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
szám ajánlatát fogadja el.
Az ajánlat szerint a szennyvízszállítás és fogadás díja: 1600 Ft/m3 +
ÁFA.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos
szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal. Felelős: Polgármester
Napirend:
11./ Beszámoló a községben 2011. évben végzett gyermekvédelmi és
gyermekjóléti munkáról.
38/2012.(V.30.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a községben 2011. évben végzett gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót.
Megbízza a Jegyzőt, hogy erről a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát értesítse és a beszámoló megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal. Felelős: Jegyző, gyámügyi előadó
Napirend:
12./ Kocsér Községi Ifjúsági Pont létesítésére és a községi hagyományőrző napok megszervezésére elnyert Leader támogatás ismertetése
Bodnár András polgármester Tájékoztatta a képviselőket, hogy az
MVH-tól Leader Vidékfejlesztési program keretében két benyújtott
pályázatra nyert az Önkormányzat támogatást, Kocséri Ifjúsági Információs Pont kialakítására, valamint az augusztus 20-ai községi hagyományőrző napok megszervezéséhez.
Az információs ponthoz 10.000.000 Ft-ot, amelyből a Községi
Könyvtár teljes tetőszerkezete, csatorna, nyílászárók cseréje, számítógéppark kerülne felújításra.
A hagyományőrző napokra 2.500 eFt-ot. nyertünk, melyből színvonalas augusztus 20-ai 2-3 napos ünnepséget lehet megszervezni, vendégművészekkel, kultúrműsorral. A két támogatás utófinanszírozású,
így ezek lebonyolításához hitelfelvétel szükséges. Megfelelő információ hiánya miatt erről még előterjesztést nem tudtunk készíteni,
ezért a jövő heti rendkívüli testületi ülés keretében kell majd dönteni
a képviselőknek.
A harmadik örömteli dolog, hogy megújuló-energia pályázatunk is
nyert, melyből a Polgármesteri Hivatal, tornacsarnok fűtéskorszerűsítés felújítása, ajtók cseréje, hivatal átalakítása valósulna meg.
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FELHÍVÁS

Ingyenes megjelenési lehetőség szállásadóknak, horgásztanyáknak,
vadászházaknak, lovasoknak, termelőknek, kézműveseknek,
borászatoknak, ökogazdaságoknak , biogazdaságoknak a
www.falusiturizmus.hu oldalon!
Már egy hónapja elérhető a falusi turizmust népszerűsítő új internetes portál a
www.falusiturizmus.hu , mely a megszokottól eltérően nemcsak szállásokat és programokat
kínál, hanem komplex módon igyekszik bemutatni a Vidék esszenciáját:
- kulturális kincsek a hagyományőrzéstől a szakrális helyekig;
- a magyar gasztronómia sokszínűsége a tájjellegű receptektől az ökogazdaságokig;
- természeti értékeink az arborétumoktól a nemzeti parkokig.
- közösségi tereink a termelői piactól a kézműves kirakodóvásárokig.
Nem titkolt cél és vállalás, hogy ezzel a kezdeményezéssel a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége igyekszik felélénkíteni a belföldi turizmust és vidékre csábítani minél több utazni
vágyót.
Az oldalon az érdeklődők eligazodását segíti egy intelligens térkép is, melyen csak
ki kell jelölni a felfedezni vágyott területet és máris megkapjuk az oda vonatkozó aktuális
programokat, kulturális örökségeket, túraútvonalakat, borturisztikai bemutatókat, de még a
kedvezményes csomagajánlatokat is!
A falusi turizmust népszerűsítő kezdeményezést felkarolták hazánk művészei is, hiszen a
"Művészek a Vidékért" elnevezésű kampányhoz huszonegy olyan ismert személyiség
csatlakozott a „ Vidék Turisztikai Nagyköveteként „ akiket megérint a szelíd turizmus, a
természet közelsége, a környezettudatos életforma. Az új oldalon az egyes térségek
természeti, kulturális értékeit, gasztronómiáját, a vidéki életet egy-egy színművész, televíziós
személyiség mutatja be. A 21 felkért közismert személyiség között van többek között Szarvas
József, Molnár Piroska, Sinkó László, Oszter Sándor, Trokán Péter, Buza Sándor, Barabás
Évi, Ördög Nóri, Klausmann Viktor, Nádasy Erika.
Amennyiben vonzónak találta honlapunkat és Vidéki Szolgáltatóként
Ingyenesen szívesen megjelenne a Vidék Turisztikai Portálján, akkor
regisztrációs lap kitöltése szükséges, melyet a központi ügyfélszolgálati irodánk
felé kérem továbbítson a megadott elérhetőségek egyikén.
A regisztrációs laphoz, kérjük csatoljon 2 db fényképet is.
Központi Információs Iroda :
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Telefon: 061/352-9804
Cím: 1077 Budapest, Király u.93.
Falusi és Agroturizmus országos Szövetsége

Az érdeklődőknek nyomtatott regisztrációs lap a Polgármesteri Hivatalban kapható!
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Születések

Kocséri Híradó

Anyakönyvi hírek
2012. I. félév

Szentirmai Gréta
(Szentirmai Viktor és
Király Brigitta)

Halálozás

Barta Odett
(Barta Péter és
Csontos Anita)

Berecz Sándor Kristóf
(Berecz Sándor és
Patonai Andrea)

Dudás József
Ádám Bálint
Kiss János
Döme Ilona
Ragó Lajosné
Fehér János
Simon Franciska

79 éves
90 éves
70 éves
58 éves
95 éves
86 éves
77 éves

Házasságkötés
Házasságkötés nem volt.

Laczi Enikő
(Laczi Dénes és
Kocsány Zsuzsanna)

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel várja Önt és családját a

4. LECSÓFESZTIVÁLON
2012. július 21-én
a Szarka-kúria udvarán.

Program:

Főzőhelyek elfoglalása

10 órától:

A versenyre 3-10 fős csapatok jelentkezését várjuk. Sátrat, asztalt, sörpadot biztosítunk.
Nevezési díj: 1000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 18-ig lehet a 06/70/430-4565-ös telefonon,
vagy a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu e-mail címen.
Amiről a csapatoknak gondoskodniuk kell: tűzrakáshoz, főzéshez szükséges eszközök,
alapanyagok, tányér, evőeszköz, 1 adag lecsó kóstolásra a zsűrinek.

Balogh Martin István
(Balogh István és
Szabó Alíz)

11 órakor:
Főzőverseny indítása.
A rendezvényt megnyitja Földi László országgyűlési képviselő
12-14 óráig:

Kézműves foglalkozás, népi játékok,
arcfestés, lufi hajtogatás, lecsórádió

13-14 óráig:

A LECSÓK ZSŰRIZÉSE

EBÉD: Lecsójegy a csapatoknál vásárolható

Steiner Emma és
Steiner Lilla (ikrek)
(Steiner János és
Locskai Szilvia)

14 órától:
14-15 óráig:
15-16 óráig:
16-17 óráig:

Póni lovaglás, lovas kocsizás
Tetz AMI táncosai, Nusika,
óvodások tánca, Nyugdíjas klub műsora
A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület,
és a Nyársapáti Népdalkör fellépése
LECSÓFŐZŐ VERSENY
EREDMÉNYHÍRDETÉSE

Emily szórakoztató műsora
Nusika, Cool Style 90’ táncosai,
Felnőtt Énekkar, karaoke
19.30 órakor: Patkós Irma Színház szórakoztató műsora
20 órakor:
Felnőtt Tánccsoport bemutatója
20.30 órakor: Változnak az idők: Dred & Doris
együttes műsora ( www.dredmusic.hu)
21-02 óráig: Retro disco Holló Istvánnal

17 órakor:
18 órakor:

Mészáros Noémi
Rebeka
(Mészáros Zsolt és
Nagy Éva)

Kis Miklós polgármester
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Kocsér idén is bizonyított a Vágtával
Június utolsó hétvégéjén a lovaké volt a főszerep a kocséri sportpályán. Szombaton, június 23-án kétfordulós akadályhajtásban
mérhette össze tudását 24 fogat. A nap izgalmakban bővelkedett.
A programot dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere, a
rendezvény védnöke nyitotta meg.
A kétfordulós akadályhajtás mellett a versennyel egy időben értékes programok sora várta az érdeklődőket. A Nyugdíjas Egyesület találkozót szervezett erre a napra, térségi szervezetek meghívásával. Délelőtt elindult az Alföldi ízek főzőversenye, 11 csapat
közreműködésével. Finomabbnál finomabb remekek készültek.
Bede Robi, a Tv Paprika mesterszakácsa és Szőke András színművész idén
is gondoskodott a jó hangulatról a főzők között. Az első helyet a kocséri Csicsergő néptánccsoport szüleiből
alakult „Ízbombázók” csapata nyerte pincepörköltjével. Gratulálunk nekik!
A délelőtti programokat
ebéd után kulturális sokszínűség kísérte, számos néptánccsoport és citerazenekar fellépésével. Urbán
Bernadett szervezőmunkáját dicséri a számos fellépő, név szerint:
Kocséri Boszorkák Citerazenekar, Zengető Citerazenekar, Kék Nefelejcs Citerazenekar, Lókötők Citerazenekar, Vadhajtás Citerazenekar. A délután folyamán Pest megyétől – megyeházi ajándékként – a Kóka Néptáncegyüttes műsorát is megtekinthettük.
A szombati lovas verseny, póni- és nagyfogatok akadályhajtásának eredményei:
Póni egyes fogat: I. helyezett – Kollár Petra, II. helyezett –
ifj. Kosztolányi Zoltán, III. helyezett – Tormási Ferenc, IV. helyezett – Tormási Melinda, V. helyezett – Majoros Anna, VI. helyezett – Tillinger Zsolt.
Póni kettes fogat: I. helyezett – Tóth-Molnár Márton, II. helyezett – Karai Attila, III. helyezett – Tillinger Zsolt, IV. helyezett –
id. Tajti László, V. helyezett – Szabó Kitti, VI. helyezett – Szentpéteri Sándor.
Kettes nagyfogatok: I. helyezett – Juhász Zoltán, II. helyezett –
Józsa László, III. helyezett – Molnár Elek, IV. helyezett – Szabó Sándor, V. helyezett – Dudás György, VI. helyezett – Pusztai László.

A szombati lovas program után kulturális fellépések gondoskodtak a kellemes hangulatról. Megtekinthettük a kocséri és a nagykőrösi Harcosok Klubja karatékái színvonalas bemutatóját, majd a
Gábor Áron Általános Iskola Csicsergő néptáncegyüttesének és az
iskola matróztáncosainak zenés produkcióját.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON ❯❯

12

KRÓNIKA

❯❯ FOLYTATÁS AZ ELŐZŐ OLDALRÓL
Vincze Karolin és Lengyel Dorina csodálatos hangja üde színfoltként zengte be a kocséri sportpályát. Köszönet a gyermekeknek
és felkészítő tanáraiknak remek munkájukért! A könnyed, esti, zenés hangulatban új programelemként egy színvonalas jóga bemutatót is láthattunk Jóga a Mindennapi Életben Egyesület tagjaitól.
Ezt követően – a
szombati napzáró programjaként – megnyílt Jó
Laci betyár fogadója, aki
egész nap velünk volt,
mint a nap házigazdája, este pedig egy remek
zenés műsorral alapozta meg a hajnalig tartó
lovasbálat.
Június 24-én vasárnap a tikkasztó hőség ellenére színes programok
vártak ismételten mindenkit. 9 órától a Ceglédi Fúvószenekar és a
Maglódi Mazsorett csoport falut ébresztője indította a napot, majd
Földi László országgyűlési képviselő, Cegléd
Város Polgármestere, a rendezvény fővédnöke mondott ünnepélyes megnyitót, melyet hangos ágyúszó követett. A kocséri iskola tüzérei a rendezvény tiszteletére ágyúszóval köszöntöttek mindenkit.
A Nemzeti Vágta Kocséri Előfutama egyik programjaként első alkalommal mutatkoztak be „másfajta négylábúak” is a rendezvényünkön. Színvonalas agárfuttatást is láthattunk a Magyar
Versenyagár Egyesület jóvoltából, magyar és angol agarakat is láthattunk futni. A délelőtti vágta-előfutamok után 3 indulóért szurkolhattunk a délutáni döntőben Kocsér, Nyársapát és Tiszaalpár
képviseletében. Lovasok és agarak mellett három szép huszár vezette fel a Kocséri Vágta előfutamait és döntő futamát, valamint az

agárfuttatást is. Hriagyel Bence, Gál Dénes és Gál Lajos huszároknak köszönjük egész napos kitartó munkájukat!
A délután sportosan indult – a kocséri tollaslabdázók mutatkoztak be. A kulturális színfolt vasárnap délután sem maradhatott el,
a könnyed kikapcsolódásról a Kocséri Népkör vegyeskórusa és az
Óvoda mazsorett csoportjai gondoskodtak.

Kocséri Híradó

A délután megmérettette számos polgármester akadályhajtói
tudását is. Az I. helyezést Bodnár András, Kocsér polgármestere
hozta el. Gratulálunk a szép teljesítményhez! Rajta kívül hat bátor
polgármester állt rajthoz: Palya István, Jászkarajenő polgármestere, ifj. Kiss Miklós Zsolt, Nyársapát alpolgármestere, Kovács Ernő,
Tiszakécske polgármestere, Csóré Róbert, Kishegyes polgármestere, Szügyi István Kishegyes korábbi polgármestere, jelenlegi képviselő és Sipeki Zsolt, Dánszentmiklós polgármestere.
A lovas programok kiegészítő programjaként mindkét nap fotókiállítás várta a látogatókat, nagyon értékes alkotásokkal. Csányi
Rudi, a fotókiállítás főszervezője nagyszerű társakat talált maga
mellé, így idén nemcsak kocséri, hanem az ország több pontjáról
érkező kiállítók is megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel.
Köszönet érte minden kiállítónak!
Név szerint: Csányi Rudolf – Kocsér, S. Pille Illangó Adél – Nyíregyháza, Kovács Krisztián – Budapest, Biczó Rozália – Nagykőrös,
Török Tamás - Nagykőrös, Szabó Sándor –Cegléd.
Idén a kétnapos programot a tiszakécskei Off Road egyesület jelenléte is gazdagabbá tette. Köszönjük Lázár Petinek a szervezőmunkát, kellemes pillanatokat okoztak a rendezvényre kilátogatóknak. A bátrabbak ki is próbálhatták ezt az élményt.
A vasárnap délután legizgalmasabb pillanatait a Kocséri Vágta
döntője hozta, ahol is I. helyen Kövesdy Zsolt Nyársapát település
színeiben, Torda nyergében, II. helyen Winkler Zsolt Tiszaalpár
színeiben, Zsargon nyergében, a III. helyen Tóbiás Károly Kocsér
színeiben, Ritmus nyergében végzett.
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON ❯❯
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A Kocséri Önkormányzat valamennyi intézménye: Polgármesteri Hivatal, Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Konyha, Községi Könyvtár, karbantartó csoport, közfoglalkoztatottak.
Külön köszönet a helyi egyesületek aktív közreműködéséért is:
Kocséri Nyugdíjas Egyesület, Kocséri Népkör, Kocséri Vadásztársaság, Kocséri Horgász Egyesület, Kocséri Faluvédő Egyesület.
Ezenfelül a szervező Kocséri Lovas Egyesület háláját és köszönetét fejezi ki annak a mintegy 80-100 kocséri lakosnak, akik idejüket, energiájukat feláldozva azon dolgoztak, hogy a rendezvény
létrejöhessen. (Fűnyírás, pályaépítés, vágta pályára földhordás, főzés és miden egyéb.)
Bízunk abban, hogy a rendezvényre ellátogatók jól érezték magukat. Kocsér idén is bebizonyította, hogy helyi összefogással nagyon értékes, programokban gazdag Kocséri Vágtát tud megszervezni és lebonyolítani. Kérünk mindenkit, lehetőségükhöz mérten
továbbra is segítsék az elkövetkező évek rendezvényeit!

A program végén eredményhirdetés, majd tombolasorsolás következett. Gazdára talált több mint 30 ajándék és a fődíj: egy racka bárány is.
Az idei rendezvény is nagyon sok jóindulatú támogató segítségével valósult meg. A Kocséri Lovas Egyesület köszöni mindenki
önzetlen támogatását, felajánlását és munkáját, mellyel hozzájárultak az idei lovas napok színvonalas megrendezéséhez.

A folytatásról: a Kocséri Vágta után az ország számos pontján
rendeznek még előfutamokat, melyet követően a Nemzeti Vágtára szeptember 15-16-án kerül sor a Hősök terén. A Kocséri Vágta
első két helyezettje már biztosan képviselheti települését Budapesten. E mellett Kocsér idén is egy 3x3 méteres pavilonban mutathatja be értékeit. A rendezvényen mindenkit szeretettel várnak a
szervezők!
Támogatóink voltak többek között: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Budapest, Sviag Kft. Nagykőrös, Pátria Takarékszövetkezet Gyömrő, LIFESTYLE Hotel Mátra, Földi László Cegléd
város polgármestere, dr. Czira Szabolcs Nagykőrös város polgármestere, D-ég Thermo Star Kft Kecskemét, Kiskunfélegyházi Pékség, Marosi Mihály Csemő, Él-Pack Bt. Kecskemét, Mesterlépés Bt.,
Petőfi MG Szövetkezet Kocsér, Gyenes Kertészet Kecskemét, Szegedi Litofilm Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Kaszap Zoltán Nagykőrös,
Köva Zrt. Nagykőrös, Hajdú Pál Tószeg, Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület, Törökfalvi Gyula Nagykőrös, ING Budapest Balla Éva,
Ádám Zsolt vállalkozó, Vénusz Áruház Nagykőrös, Holland Bau
Kft. Kocsér, Bodnár Róbert, Borbás Márton, Nyerges József, Galgóczi Gábor pékmester, Lázár Acél Kft., Kati Vegyesbolt, Járvás József,
Hriagyelné Balla Veronika Útmenti Lak, Tóth József hentes, Gál és
Rusvai Bt., Barabás Kft, Tajti Béla vállalkozó, Kenyeres Bálint vállalkozó, Revuczky Béla, Kocséri Posta, id. Járvás László.

Nyeregbe, Vidék! Nyeregbe, Magyarország!

Dávid Krisztina
Kocséri Lovas Egyesület

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
www.umvp.eu
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Színes programok a Kocséri Vágtán

Nyugdíjas találkozó térségi szervezetek meghívásával
Nagy volt a sürgés-forgás a Kocséri Nyugdíjas Egyesület
sátra körül. Az egyesület június 23-án a Kocséri Vágta lovas
programja mellé társrendezvényként egy jó hangulatú nyugdíjas találkozót szervezett.
Négy egyesület tagsága vett részt az eseményen, a
kocsériakon kívül vendégeink voltak: nagykőrösi, szentkirályi és tiszakécskei nyugdíjas egyesületek szép számú tagsággal.

József, a Nagykőrösi Nyugdíjas Szövetség alelnöke nagyon
értékes tájékoztatást tartott, főként nyugdíjasokat érintő kérdésekről. Számos aktuális programról, együttműködési és
pályázati lehetőségről esett itt szó. E mellett gazdasági, pénzügyi és az új civil törvénnyel kapcsolatos kérdések is napirendre kerültek. Minden egyesület röviden bemutatkozott,
majd kérdezz-felelek párbeszéd közben, kellemes hangulatban telt a délelőtt. Számos, jövőbeni közös program terve
alakult itt ki. Szó esett a révfülöpi fesztiválról, balatoni nyugdíjas találkozóról, tiszakécskei- albertirsai-kiskunmajsai
gyógyfürdőzésről. Az egyesületek bemutatták saját törekvéseiket, programjaikat is.
Közben elérkezett a 13 óra, amikor is Bede Róbert mesterszakács és Szőke András színművész megkóstolták a
„Szépkorúak csapata” nevében főzött pacalt - amely Raffael
Gyula szakácsunk munkáját dicsérte -, melyet azt követően
minden kedves vendég jó étvággyal fogyasztott el.
Ebéd után a Kocséri Nyugdíjas Egyesület egy-egy apró
ajándékkal és oklevéllel köszöntötte „szépkorú társait”.

Minden résztvevőnek emlékezetes volt a program, a póni- és nagyfogatok akadályhajtása, a színes kulturális műsorok estig tartó előadása tovább fokozta a kellemesen együtt
töltött időt.
A találkozó 9 órától vette kezdetét, folyamatosan érkeztek
a meghívott vendégek, nyugdíjasok és őket kísérő családtagok, mintegy 110 fő. Mindenkit finom helyi pogácsa, kávé
és üdítő várt.

A rendezvény elérte kitűzött célját, kapcsolatot létesített a
nyugdíjas szervezetek és tagjaik között. Platformot biztosított egy kötetlen hangulatú, jövőbeni lehetőségeket is magában foglaló kezdeményezésre. Minden résztvevő elköteleződött a mellett, hogy a jövőben is folytatni szükséges ezt a
fajta együttműködést.
Csányi Rudolf
Nyugdíjas Egyesület elnöke

A délelőttön a szakmai programok voltak főszerepben.
Először Csányi Rudolf üdvözölt mindenkit, majd ismertette a rendezvény célját, programját. Ezt követően Nyerges

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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Kertelés nélkül az agarakról
A Kocséri Vágta programjai között először szerepelt agárfuttatás. Akik ismerik Kocsér távolabbi múltját, tudják, hogy nem is
alaptalanul. Kocsér és az agarászat kapcsolatáról a Kocséri Híradó
2010. évi 4. számában már beszámoltunk. Kocsér puszta, amelyet
Jászapáti birtokolt majd’ másfél évszázadon át, a XIX. század elején-közepén kiváló helyszínnek bizonyult a főúri, nyúlhajtós agarászatok számára.
Hazánkban 1835-ben alapították az első agarászegyletet, ezzel
egy időben rendezték az első agárversenyt Jász-Kocséron - így tartja számon a kutya.hu internetes portál is. A Vadász-és Versenylapokban az 1860-as években több cikk is megjelent a kocséri agárversenyekről. Az akkori „Kotsért” az egyik cikkíró, Retsky András,
az „ország legnevezetesebb, legbűbájosabb helyének” nevezte.
A Magyar Versenyagár Egyesület tagjai, az
alsónémedi agarászok
most mutatkoztak be
először községünkben.
Az Egyesület Győr mellett, Rábapatonán alakult meg 1992-ben, itt
van Európa harmadik legszebb agárpályája. Alsónémediben egy,
2012-ben átadott új pálya várja az agarakat,
gazdáikat és az érdeklődő közönséget.
– Miért volt olyan
népszerű Kocsér puszta az agarászok számára? – erről kérdeztem Schultz Andrást, az
alsónémedi agarász csapat „szóvivőjét.”
– Az 1800-as években Kocséron nagyon komoly hagyományai
voltak a klasszikus, az ún. „coursing” agarászatnak, a lóval való
nyúlhajszás vadászatnak, ami azt jelentette, hogy párosával vagy
hármasával indították a ló mellett futószárról a kelő nyúlra az agarakat. Az volt Kocsérnak a nevezetessége, hogy „A kertelő agár”
története itt született. Egy család becsülete múlott azon, hogy a
magyar agara kertel-e vagy sem – azazhogy a nyúl vonalán megy,
vagy elé vág. Az az agár becstelen volt, amelyik levágta a távolságot
és szégyent hozott a gazdájára. „Zöld ágon vergődött” a végén –
kivonták a tenyésztésből azt az agarat, kiszelektálták. Nagyon sok
nagy verseny volt Kocsér környékén, a Széchenyiek, Szapáryak - a
színe-java az arisztokráciának megfordult itt.
Kedvező volt a terület fekvése, hatalmas, nyílt legelők, mezők
voltak errefelé, ami azt jelenti, hogy egy magyar agárnak 10 nyúlból 10-et kell tudni megfogni, ha van terület.
– Mi jellemzi a magyar agarakat?
– Szívós, kitartó fajta, a halálba hajszolja a nyulat, addig kergeti,
amíg az elkezdi feladni a futamot, és elkezd kisebb körökben futni. A végén hanyatt vágja magát, megpróbál védekezni, de nem
sok esélye van egy agár ellen. Kocsér arról is híres, hogy hajdanán
itt mérkőztek meg először az angol és a magyar agarak. (Gróf Széchenyi hozta be az Angliából az angol kutyákat.) Az eredmény: 10
nyúlból csak 6-ot tudtak az angol agarak elfogni. Sokkal gyorsabbak voltak, mint a magyar kutyák, de nem voltak elég kitartóak
zsákmányszerzés szempontjából, viszont mindig előtte fordították
a nyulat a magyar kutyákhoz képest.
– Párban engedik el az agarakat, tehát két agár vadászik: az el-

ső fordít, a második zsákmányol – veszi át a szót az egyik agarász
hölgy. Az első agár a tapasztaltabb, terelgeti a nyulat, fordítja, a
nyúl pedig belefordul a második agár szájába, aki 10-15 m-rel lassúbb, mint az első agár. Ő a zsákmányejtő.

– Hogyan szerepelnek nemzetközi versenyeken a magyarok?
– Világ- és európai viszonylatban az első hat helyezett között
szoktak szerepelni. A mi egyesületünk 70 taggal büszkélkedhet.
Vannak tagjaink külföldről is.
– Alsónémediben milyenek a feltételek?
– Szupermodern körpályánk van, modern, szenzoros rendszerű, startboxból tudnak indulni és körbefutni az agarak. Technikai
színvonalát tekintve Európa legmodernebb agárpályája. A www.
agarpark.com internetes oldalon minden információ megtalálható róla. Bárki kipróbálhatja a kutyáját. Kategóriaversenyeken azok
az agarak is futhatnak, amelyek nincsenek törzskönyvezve, mert
edzéseken időeredmények alapján tudjuk őket kvalifikálni.
Az alsónémedi agárpálya mellett van fürdési és horgászási lehetőség is. Szeretettel várjuk a kocsériakat, csak 70 km-re vagyunk tőlük.

– Mi a véleményük a Vágtáról?
– Nagyon jók a benyomásaink, tetszett minden. A pálya minősége sem kifogásolható. Nekünk külön három kört is húzott a
traktor, hogy ideális legyen a futófelület. A közönség is nagyon lelkes volt. Jövőre is itt leszünk, ha hívnak minket.
Az interjút készítette: Berente Terézia
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Megyeházi ajándék
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is részesültünk a Pest Megyei Közművelődési Intézet tájoltató programjában. Több nagysikerű előadás után az idei fogathajtó verseny első napjának délutánján a Kóka Néptáncegyüttes rendkívül magas színvonalú, sok
ember érdeklődését felkeltő műsorát láthattuk.

A nap színes programjai közé remekül illett a kókaiak majdnem
egy órás produkciója, igazi kikapcsolódást nyújtva a nézőknek,

akik megcsodálhatták az eredeti viseletet, melyet a táncosok viseltek és a sokszínű koreográfiát, mellyel a felnőttek és az együttes ifjúsági csoportja szórakoztatta a közönséget.
Köszönjük a PMKI-nak ezt a „Megyeházi ajándékot”, és bízunk
benne, hogy a következő években is részesei lehetünk ennek a sikeres programnak.
H. M
Fotó: ifj. Csányi Rudolf

Kocsér is bemutatkozhatott a kecskeméti Mercedes településbörzéjén
Településbörzét tartottak június 12-én a
Mercedes-Benz Kecskeméti gyárában. A
börzét az hívta életre, hogy a gyár dolgozóinak létszáma 2012. évben terveik szerint eléri a 3000 főt. Nemsokára beindul a
második műszak, ami a haza- és munkába
járást nagymértékben korlátozza. A gyár
munkavállalóinak körülbelül 40%-a nem
Bács-Kiskun megyében lakik. A munkavállalók 52%-a pedig 20 km-nél távolabb-

ról jár minden nap.
Meglévő és potenciális munkavállalói „otthonhoz jutásának” elősegítésért döntött úgy a cég, hogy
lehetőséget kínál a környező településeknek – így Kocsérnak is – a bemutatkozásra. Június 12-én mintegy
20-25 település mutathatta
be önmagát, kedvező letelepedési- és lakhatási feltételeit. Kecskeméten korlátozottak a kiadó lakások, míg a szomszédos
települések örömmel várnák a potenciális
vásárlókat.
A bemutató színhelye méltó volt a rendezvény céljához, valamint a rendező céghez. Az érdeklődő dolgozók a nap folyamán kisebb csoportokban érkeztek. A
lehetőségekről Kocsér standjánál Utasi
Imre műszaki ügyintéző, Dávid Krisztina
településfejlesztő és Bodnár András polgármester nyújtott felvilágosítást. Sok fiatal érdeklődött a településen eladható lakások, kiépített infrastruktúra, oktatási
intézmények, és egyéb kérdések iránt. A
gyár ezt a lehetőséget kizárólag dolgozói
részére szervezte, külsősök a rendezvényen

nem vehettek részt. Az érdeklődőknek
minden, számukra fontos kérdésről tájékoztatást nyújtottunk, beleértve az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit is. Ezen
belül részletesen bemutattuk a – tervezett
– Kocséri Family Wellness és Villapark
komplexum által biztosított lehetőségeket.
Számos fiatal érdeklődése reményt ad arra, hogy ez a projekt a közeljövőben – további munka befektetésével – meghozza
gyümölcsét.
A bemutatkozás alkalmával szerzett tapasztalatok megerősítettek minket abban,
hogy a „településbörze” pozitív hozadékot
biztosít községünk fejlődésére.
Utasi Imre
műszaki munkatárs
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Nyugalomba vonult Hajdú Jenő Apát, Kanonok,
Főesperes, Plébános Úr
Hajdú Jenő Apát, Kanonok, Főesperes, Plébános úr 52 évi papi szolgálat
után nyugalomba vonult.
Kocséron 42 évig szolgálta hűséggel, engedelmességgel Krisztust, elveiben megingathatatlanul.
„Adj jó irányt útjaimnak,
hogy mindig akaratodat
kövessem” – állt aranymisés meghívóján a 118. zsoltárból vett idézet. Elmondhatjuk: megcselekedte, amit
az Atya rábízott, mindig az
Ő akaratát követte. Bár a
katolikus egyházjog szerint
már tavaly, 75 éves korában nyugdíjba vonulhatott
volna, püspöke felkérésére
maradt még egy évig községünkben. Így az általános
iskola katolikus intézménynyé válását is segíteni tudta.
Híveitől búcsúzik 2012. május 12-én
Köszönet érte!
2010-ben aranymiséjén köszönték meg
A kocséri lelkekért végzett szolgálatát, az eltelt négy évtized Neki.
Május 12-én, vasárnap a 9 órás szenttevékeny és gyümölcsöző időszakát
misén búcsúzott el a hívektől, akik közül sokan gyóntak, áldoztak.
A kiváló szónoki képességekkel megáldott Jenő Atya, aki soha nem állt készületlenül az oltár elé -, prédikációját
ez alkalommal Jézus búcsúbeszédének
gondolatai köré építette: nemcsak az
apostolok, hanem mi is Jézus barátai
vagyunk, ha megtesszük, amit Ő parancsol nekünk.
„Nem tekintelek benneteket szolgámnak, hanem barátaimnak mondalak
benneteket. Mert a szolga nem tudja,
mit tesz az ura, de én átadtam nektek
mindent, amit az Atyától hallottam […]
Az én parancsom, hogy szeressétek egymást” – Jézus szavaival köszönt el prédikációjában Kocsér főpapja. Kérte,
hogy fogadják bizalommal és szeretettel Hernádi László Atyát, Nagykőrös plébánosát, aki az elkövetkezendő
időkben ellátja a papi szolgálatot közA templomkertben 1977-ben
ségünkben.
(Fotó: Berente Béla)

Búcsúzóul Isten áldását kérte mindenkire. Ha imáikban megemlékeznek
róla, megköszöni. Reményét fejezte ki,
ha alkalomadtán hírt visznek majd neki a kocséri hívekről, azt fogja hallani, hogy megmaradtak Jézus és egymás
szeretetében. Farkas István az Egyháztanács nevében mondott búcsúszavakat, végül a ministránsok köszöntek el
Jenő Atyától.
Megköszönve 42 évi szolgálatát
Kocséron, ezúton is kérjük Isten gazdag áldását Jenő Atya további életére a kocséri hívek, a Híradó olvasói,
az elszármazottak és tisztelői nevében!
Imáinkban velünk marad.
Berente Terézia

Szent-Gály Kata

A pap
Itt jár közöttünk. Édesanyja is van.
Köszöntik hálás, tisztelő szavak.
Kis házikója, kertje is virágos,
de mégis: mindig, mindenütt magányos,
mert ő: a pap.
Nincs senkije. Nincs semmi földi vágya.
Neki az Isten egyedül elég.
Az ő országa minden boldogsága,
csak ezért fárad, magát nem sajnálja,
a lelkekért.
Élete: híd-sors, a földtől az égig,
melyen át hozzánk jön az irgalom.
Hétpecsétes forrás kútfejének őre,
mások panaszának örök temetője,
hallgatagon.
Ellene mondott a hírnek, a pénznek,
szabad a szíve, akár a madár.
Életének titka Jézusnak szerelme,
ezt őrzi a csendben, és ezt szórja szerte,
amerre jár.
S mire sötét haja szép ezüstbe fordul,
az egykori szikra oly magasra csap,
hogy élete: Krisztus életének mása,
rá lehet ismerni vonásról-vonásra,
mert ő: a pap.
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A Katolikus Egyházközség hírei
Hajdú Jenő Főesperes,
Apát, Kanonok, Plébános Úr
42 évi kocséri szolgálat után
nyugállományba vonult.
Megköszönjük az Úristennek Apát úr szolgálatát és
további életére a Jóisten áldását, jó erőt és egészséget
kívánunk!
A fentiek alapján a Főpásztor folyó év
május 9-i hatállyal személyemet, Hernádi
László nagykőrösi plébánost nevezett ki a
kocséri plébánia és egyházközség vezetésére.
Úgy gondolom, arra az alapra építhetünk, amit Apát úr működése alatt kialakított. Ugyanakkor nyilván változásokat is
jelent az új helyzet, hiszen nem helyben la-

kom, hanem továbbra is Nagykőrösön. Így kell megoldani a hívek lehető legjobb lelki ellátását.
Ennek szellemében szentmise hétköznap szerdai napokon,
reggel 8 órakor van (nagy ünnepen egyéni hirdetés szerint),
utána déli 12 óráig a Plébánián
megtalálható vagyok mindenki
számára, ügyintézés, lelki beszélgetés céljából. Kedden és csütörtökön
9 és 11 óra között Sipos Józsefné Pannika
végez irodai szolgálatot. A sekrestyési teendőket Mészáros Ferencné Valika látja
el, a templommal kapcsolatos dolgokkal
(virág, díszítés) őt érdemes keresni.
Vasárnap egy szentmise van délelőtt
11 órakor, amelyre szeretettel hívom és
várom a kedves testvéreket. Új kántor-

nő szolgál Nagykőrösről: Simon Kinga,
a kóruspróba idejét vasárnaponként hirdetjük. Eddig is sok segítőkészséget és szeretetet tapasztaltam. Úgy gondolom, hogy
jó lesz az együttműködés az Önkormányzattal és az Iskolával, amely szeptembertől
katolikus iskola lesz. Továbbra is szeretettel
kérem a kedves testvérek segítségét és támogatását, hogy közösen építsük Isten Országát itt, Kocséron.
Újmisés jelmondatom: „Neki növekednie
kell, nekem kisebbednem.” Ennek szellemében feladatom nem magamhoz, hanem a
Jóistenhez vezetni az embereket. Ehhez adjon áldást és kegyelmet mindnyájunknak
Urunk, Istenünk!
Szeretetteljes köszöntéssel:
Hernádi László Plébános
(Laci Atya)

Ovis hírek
Május 12-én, szombaton ismét részt vettek a nagycsoportosok a
Kistérségi Oviolimpián Csemőben.
7 település óvodásai: Cegléd, Jászkarajenő, Dánszentmiklós,
Csemő, Törtel, Nyársapát, Kocsér csapatai mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat. A hetek óta tartó edzés, gyakorlás nem volt
hiába való, hiszen a 12 kocséri ovis legyőzhetetlennek bizonyult.
Így mi lettünk az OLIMPIAI BAJNOKOK!

A kupa mellé a következő évi olimpia rendezési jogát is elnyertük.
A győztes csapat tagjai:
Birkás Dániel, Badari Szabina, Mészáros Martin, Várkonyi Levente, Pesti Dóra, Rapi Roland, Vágó Barbara, Németh Jácint,
Radics László, Kiss Hanna, Szűcs Róbert, Bagi Alexandra.
Itt szeretnénk köszönetet mondani Földi Lászlónak, Cegléd város polgármesterének, parlamenti képviselőnek a 20 ezer Ft-os, a
Községi Önkormányzatnak a 10 ezer Ft-os játékvásárlási utalványért, mellyel győztes csapatunkat támogatták.

17 nagycsoportos tarisznyával a vállán búcsúzott az óvodától.
Bár nagyon várják már az iskolát, egy utolsó közös játékkal, tánccal emlékeztek az itt eltöltött néhány évre. Meghatódva könnyes
szemmel köszöntek el itt maradó pajtásaiktól, játékaiktól, óvó néniktől, dajka néniktől. A szülők is kedveskedtek nekik, egy közös
uzsonnával zárult a délután.
Iskolába induló gyermekeink:
Badari Szabina, Bagi Alexandra, Barta Szilárd, Berdó Orsolya,
Hojsza Tamara, Kenyeres András, Kiss Hanna, Kovács Gergő, Mészáros Martin, Németh Jácint, Pesti Dóra, Radics László, Rapi Roland, Szűcs Róbert, Váczi Szabolcs, Vágó Barbara, Várkonyi Levente.
Ugyanezen a szombaton a kis-és középső csoportosok is megtartották tanévzáró műsorukat.
A délutánt a kétovis mazsorett csoport pomponos tánca nyitotta meg.
A legkisebbek egy kirándulós, hátizsákos zenés- verses összeállításban mutatták
meg szüleiknek
mi mindent sajátítottak el az év
során.
A középső csoportosok már tapaszt alt abban,
bátrabban adták
elő rövid mesejelenetüket, verseiket, táncukat.
Köszönjük azon nagycsoportos szülők áldozatkész, nagyszerű
munkáját, akik felejthetetlenné tették gyermekeink ballagását!
Edit és Veca óvó néni, Hajni néni
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Díszdiplomát vett át Antal Domokosné

Egy kis helytörténet

Antal Domokosné Ica néni 65 éve kapta ba Ica néni. Mennyi-mennyi szellemi értémeg első, színjeles tanítói oklevelét a kecs- ket osztogatott, ajándékozott! Tetteivel bikeméti Angolkisasszonyok Tanítóképző zonyította, hogy emberek vagyunk, nem
Intézetében. Később magyar és történelem szakon
a tanárképző főiskolát is elvégezte. Június 12-én Mák
Kornél, Kecskemét Megyei
Jogú Város alpolgármestere
köszöntötte az 50, 60, 65, 70
éve diplomázott tanítókat,
tanárokat az Ifjúsági Otthon
tükörtermében. Azokat a
jubiláló pedagógusokat, akik
egész életpályájukon tették
a szépet, a jót, sugárzó személyiségük által neveltekoktattak. „Ha hajót akarsz
A képen Antal Domokosné 1947-ben végzett társaival
építeni, először keltsd fel az
olthatatlan vágyat a tenger iránt” – idézte csupán testek. Ő halhatatlan! Maradandót
Saint-Exupery-t az alpolgármester úr. Ica alkotott sokakban – sokunkban – sokunnéninek a Tanítóképző Főiskolai Kar dé- kért – Községünkért! Köszönetcsokorral
kánja, Dr. Steklács János nyújtotta át a vas- kívánva: Isten áldja további lépéseit, teljediplomát, virágcsokor kíséretében.
sítse vágyait!
Romanek Inka bejegyzése a Facebookon:
Romanek Inka jókívánságaihoz a
„Tanított, nevelt, oktatott! Úgy tanított, Kocséri Híradó olvasói nevében őszinte
hogy „magát adta” a tanításba! Gyerekként örömmel csatlakozunk!
B. T.
nem éreztük, hogy KINCSET épít diákjai-

Előző számunkban hírt adtunk a jászapáti gimnázium centenáriumáról, megemlítve, hogy annak idején Kocsér község
is tett egy 200 koronás felajánlást egy helybeli, jól tanuló fiú ottani taníttatása céljából. Hogy kik voltak a kiválasztottak, nem
tudtuk kideríteni. Az internet a segítségünkre sietett, Rusvay Lajos: A Rusvayhad családi krónikája c. művében olvastuk
a következőket: „Amikor 1877-ben Kocsér
önálló község lett és levált Apátitól, több
száz család véglegesen leköltözött az újonnan alakult községbe. A Rusvay családnak
egyik áttelepült tagja volt Mihály, (szül.
1826.), aki feleségével, Nagy Katalinnal,
valamint Károly és Lajos nevű fiaival vette
át a kocséri birtokrészt. Alajos világot járt
műasztalos lett. Tizenegy gyermeke közül Mihály az Apáti Gimnázium tanulója volt, Kocsér község 200 koronás alapítványával támogatva. Érettségi után tanári
oklevelet szerzett és Kispesten tanárkodott.
Az ő fia volt László, aki nyugdíjas századosként élt Budán. Lajos szabómester
Kocséron, József pedig konyhafőnök Budapesten.”
Mindezt a történeti hűség kedvéért jegyeztük meg.
(a szerk.)

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
Jászapáti, a Jászság és az innen elszármazott valamennyi könyvszerető polgárához s
minden magyar olvasóhoz!
A Jászapátiak Baráti Egyesülete (JABE) ez
évben ismét egy könyvvel kívánja megörvendeztetni Önöket, amely a JABE Könyvek nyolcadik kiadványa lesz.
Eddig megjelent könyvek: Tanyavilág, eltűnt világ, 2 kötet, 2001; Dr. Rusvay Lajos:
Jászapáti története, 2003; Jászapáti képekben,
2004, 2005; A jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör harminc éve, 2006; Jászapáti óvodáinak története képekben, 2008; Vallomások, 2009; Dr. Suba Györgyné Kocsis
Julianna: Barátság/Freundschaft, 2011.
Ez alkalommal is főleg a jászapáti Vándorfy
János Honismereti Szakkör tagjainak az elmúlt 35 év alatt papírra vetett visszaemlékezéseit szeretnénk könyv formájában megjelentetni.
Kiadványunk témája a második világháború, amelyet ki-ki másképpen élt meg, vagy
lett áldozata e mindent pusztító világégésnek.
Egyesek gyermekként, mások felnőttként idehaza, a fronton, vagy éppen a hadifogságban
szerzett benyomásaikat írták meg.
A dolgozatok készítői nem történészek, főleg nem hadtörténészek. Ők, akik „bakaszemmel” látták az eseményeket, vagy a közvetítésre vállalkoztak: Bagi József, Bagi Miklós,

Debrei Mihály, Horváth István, Kientzl Imre,
Magócs Imre, Major Pál Ferenc, Miklós Vince,
Nyitrai László, dr. Rusvay Antal, Rusvai Jánosné, Szikszai István, Tajti Gábor, Tajti Sándor,
Tóth Istvánné, Urbán József és még többen.
A visszaemlékezők többsége már nem érhette meg az emlékeinek könyvben történő
megjelenését. Kevés közöttük, aki a frontszolgálatról, mint megélt eseményekről írhat, vagy
feltett kérdéseinkre válaszolni tud.
Mi csak az emlékeik közreadására vállalkozunk. Nem tisztünk a történelmi összefüggések elemzése, ehhez a megfelelő végzettséggel,
ismerettel sem rendelkezünk. Reméljük, hogy
e kiadványunkkal a történészeknek is segítői
lehetünk, hiszen a helytörténetünknek ez egy
el nem hanyagolható szelete. A könyvünk igen
értékes része lesz Jászapáti és Hevesivány (ma
Jászivány) hősi halottainak névsora, fényképekkel és adatokkal kiegészítve. Ezzel is szeretnénk nekik emléket állítani.
Felelős kiadó: Lóczi Miklós, a JABE elnöke.
Lektora: Dr. Farkas Ferenc, nyugalmazott főiskolai tanár. Szerkesztője: Dr. Suba Györgyné.
Szerkesztőbizottság: Dr. Suba György és
Friczné Urbán Magdolna. A szöveggondozást
és a korrektúrát Stuchlik Józsefné vállalta.
E könyv előreláthatólag 500 oldal terjedelemben, B/5-ös nagyságban, fekete fehér színben, számtalan képpel kiegészítve jelenik meg.

A könyv megjelenésének ideje: 2012. december hó.
Az előfizetők kedvezményes áron, 3000
Ft-ért juthatnak a könyvhöz, akiknek neve és
foglalkozása megjelenik a kiadványban. Határidő 2012. augusztus 31.
Várjuk mindazokat, akik előfizetésükkel segíteni akarják e könyv megjelentetését, örömet szerezve ezzel önmaguknak, szeretteiknek, ismerőseiknek, hiszen kitűnő karácsonyi
ajándék lehet. Számítunk az elszármazott
honfitársaink érdeklődésére is.
Előfizethető a honismereti szakköri tagoknál és a jászapáti városi könyvtárban.
Vidéki előfizetőink az alábbi számlára
utalhatják át a könyv árát: Jászapátiak Baráti Egyesülete ERSTE BANK 1199380506301282-00000000.
Akik átutalással fizetnek elő, kérem, azt jelezzék: Dr. Suba Györgyné 5100. Jászberény,
Bercsényi u. 22. Tel/Fax: 57 412 167, e-mail:
subadoktor@gmail.com
A könyv december első felében a jászapáti könyvtárban vehető át. Vidéki előfizetőink megbízottjuk útján is megkaphatják a
kiadványt, a többieknek december 15-e után
postázzuk, a postaköltséget a címzett fizeti.
Bízunk a támogatásukban!
Tisztelettel: Lóczi Miklós, a JABE elnöke, a
könyvfelelős kiadója.
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Gyermeknapi édességek
Május
26-án
szombaton gyermeknapi kavalkád
várta a gyerekeket a focipályán.
A Szülői Munkaközösségnek, Szelei Laci bácsi főszervezőnek és a
támogatóknak köszönhetően a gyerekek, családok együtt szórakoztak egész nap.
Délelőtt az akadályverseny jelentette a fő programot, no meg a
légvár, a sorverseny, az arcfestés és a napellenző-készítés. A kavicsfestés kicsiknek és nagyoknak, no meg az anyukáknak is jó szórakozás volt!
Déltájt a szorgos az anyukáknak, no meg a főszakács Rusvai Laci
bácsinak köszönhetően senki sem maradt éhesen.
Délután a kreszverseny volt a legnagyobb attrakció, de azért a
rendőrség kutyás bemutatója is emlékezetes marad!

Kocséri Híradó

Ballagás 2012

Kirepültek – a galambok is…

Június 16-án ballagott el a búcsúzó 8. osztály a kocséri általános iskolából.

hátsó sor: Kiss Imre János, Mocsai Benita, Rusvai Rebeka,
Borzák Szilvi, Sebők Nándor, Szabó Mihály,
Vincze Noémi (takarva), Pető Dóra, Nagy Miklós,
első sor: Mádi Roland, Szijné Fajka Ágnes osztályfőnök, Tillinger Réka,
Gévai Imre igazgató, Németh Renáta, Balog Gábor,
Utasiné Bojtos Csilla igazgatóhelyettes, Sulymosi András
(a képről hiányzik: Németh József).

A ballagás alkalmából kiemelkedő tanulmányi munkájáért és
közösségi tevékenységéért jutalomkönyvet vehetett át Tillinger
Réka és Czeczon Dávid, valamint
Jó sportoló díjat vehetett át: Mocsai Benita, Németh Renáta és
Sulymosi András.
Az ünnepélyes esemény emlékezetes pillanat volt, amikor a
ballagó diákok – lévén több lelkes galambász is járt az osztályba
- galambokat röptettek az ég felé.

Erdei iskola a Börzsönyben
A kreszverseny díjazottjai

Erdély mesés tájain
Május 30. és június 3. között
szerveztük meg az V. Gábor Áron
Emléktúrát – az Apáczai Közalapítvány Határtalanul programjának pályázati támogatásával most
először egy teljes osztály, 20 fő
részvételével, Mészáros Ervin osztályfőnök és Utasiné Bojtos Csilla
kíséretében.
Az ötnapos út alatt Erdély számos történelmi nevezetességét és
természeti látnivalóját tekintették
meg a diákok, és – főként a zágoni
gyerekekkel való ismerkedés során – benyomásokat szereztek a
határainkon túl élő magyarság
életéről is. Jártak Kolozsvárott, a
parajdi sóbányában, a gyönyörű
Szent Anna tónál, Gábor Áron
városában, Kézdivásárhelye és
még sokfelé.

Június 4. és 8. között
erdei iskolában vettek
részt a 6. osztályosok
dr. Lakatosné Rozsnyói
Anikó osztályfőnök és
Gévai Imre igazgató kíséretében
Kismarosi Csattogó-völgyben a
községi önkormányzat
jóvoltából. Ez volt a 10. erdei iskola iskolánk történetében.
A diákok megismerkedtek az erdő élővilágával, a kisragadozókkal, a solymászattal, íjászkodtak és hajókiránduláson vettek részt.

Évzáró, vidám színdarabok
Június 14-én csütörtök délután szórakoztató előadásokkal búcsúzott a színjátszó szakkör a tanévtől. Az általános iskolás csoport
vidám jelenetek adott elő, a tavaly elballagott csapat pedig egy kamaszos szerelmes történetet – dr
– Lakatosné
Rozsnyói
Anikó rendezésében.
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Polgármesteri elismerések

Tanulmányi sikerek, versenyeredmények

A tanév utolsó hetén – immár hagyományosan – osztályonként
2-2 tanuló ünnepi fogadáson vehetett részt a Polgármesteri Hivatalban. Bodnár András polgármester és Szöllősiné dr. Patonai Judit
jegyző köszöntötte a gyerekeket, akiket Szijné Fajka Ágnes tanárnő kísérhetett át a jeles alkalomra. Egy kis megvendégelést követően némi ajándékkal is kedveskedtek a kiváló kocséri diákoknak.

A Pataki Kerámia tavaszi pályázatán is szépen szerepeltek a
kocséri diákok: Pásztor Zsanett és Németh Alexandra különdíjat
érdemelt ki és gyönyörű, a saját rajzukkal díszített kerámiát kaptak
ajándékul. Felkészítő nevelő: Szijné Fajka Ágnes.
Kicsi hódok
A Sulihód országos levelezős versenyen 8 alsó tagozatos kocséri
diák került a legjobbak közé: Kovács Máté, Drotár Natasa 1.o. (of.
Győriné Virág Ildikó), Gál Gergő, Gévai Levente, Hojsza Dorina,
Tóth Marcell, Béres-Deák Orsolya (of. Tóth Zoltánné), Laczi Liza (of. Juhász Anikó). Könyvjutalmukat a tanévzárón vehették át.
Időutazók
Járvás Milán, Kasza Csaba, Szelei Alex 5. osztályos tanulók a
HEBE Kft. által szervezett országos levelezős történelemversenyben vettek részt, és a közel 100 csapatból a dicséretes 13. helyen végeztek 95%-os eredménnyel. Felkészítő nevelő: Gévai Imre.

Pályázati felhívás a 2012/13. tanévre
hátul (balról jobbra): Vikor Enikő, Szijné Fajka Ágnes pedagógus,
Bodnár András polgármester, Tillinger Réka, Czeczon Dávid,
Szőllősiné dr. Patonai Judit jegyző,
középütt: Biró Nikolett, Venyigi Fanni, Pásztor Zsanett, Tóth Adrián,
Lengyel Dorina, Kiss Dóra, Béres-Deák Bence,
elöl: Bagi Leila, Gévai Levente, Dávid Adél, Ország Tamás,
Járvás Milán, Gévai Eszter, Laczi Liza.

Idén először a nagykőrösi polgármesteri fogadáson is
érintett volt 4 kocséri általános
iskolás. Pásztor Zsanett, Bíró
Nikoletta, Gévai Eszter és Szelei Alex, mint jeles zeneiskolai
növendékek részesültek Czira
Szabolcs polgármesteri dicséretében Nagykőrösön június
14-én.

Bizonyítványosztás
Június 22-én péntek délután érkezett el a tanévzárás várva várt
pillanata. 168 diák vehette át bizonyítványát, közülük négyen tesznek javítóvizsgát augusztusban, a többiekre viszont gondtalan vakáció vár.
Kitűnő tanulmányi eredményt értek el az alábbi diákok:
1. osztály: Biró Norbert, Dávid Adél, Deák Dániel, Drotár Natasa, Kovács Máté, Nagy Tímea, Ország Tamás, Pintér Imre, Szöllősi Veronika,Tóth Anna
2. osztály: Bagi Leila, Béres-Deák Orsolya, Farkas Zsolt, Fehér Levente, Gál Gergő, Gévai Levente, Hojsza Dorina, Mészáros Fanni
Éva, Nagy Károly, Tóth Marcell
3. osztály: Biró Nikolett, Czeczon Kristóf, Farkas Vilmos, Pásztor
Zsanett Anna, Sekelj Vincent, Zámbori Dzsenifer
4. osztály: Bátori Réka, Gévai Eszter, Hegedűs Roland Csaba, Kenyeres Bálint, Laczi Liza, Pintér Béla, Venyingi Fanni
5.osztály: Járvás Milán, Szelei Alex, Tóth Adrián
7. osztály: Vikor Enikő, Vincze Karolina

A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány pályázatot ír ki ösztöndíj elnyerésére a 2012/13. tanévre. A pályázat célja: kimagasló tanulmányi eredményt elérő
szakmunkás, középiskolás tanulók, főiskolai, egyetemi hallgatók anyagi támogatására.
A pályázat elnyerésének feltételei:
1. Kiemelkedő tanulmányi eredmény
– szakmunkástanulóknál legalább 4,5 tanulmányi átlag
– középiskolásoknál legalább 4,5 tanulmányi átlag
(első osztályosok esetében: a 8. osztályban elért kitűnő tanulmányi eredmény)
– iskolarendszerű, diplomát adó, nappali tagozatos képzésben
résztvevő főiskolai, egyetemi hallgatóknál legalább jó rendű
tanulmányi eredmény /3,5-nél jobb eredmény/ (első évfolyamosok esetében a felvételinél elért pontszám rangsorol)
2. A szülők anyagi helyzete
Azonos tanulmányi eredmény esetén a gyermekét egyedül nevelő szülő, ill. az alacsonyabb jövedelmű család gyermeke részesül előnyben.
3. Kiemelkedő tanulmányi sikerek
Előnyt élvez az a tanuló, aki valamely tárgyból kimagasló tanulmányi eredményt ért el (tanulmányi verseny, OKTV, stb.)
4. Részvétel a Kocsér község életében
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a község kulturális és társadalmi életében végzett tevékenység, illetve ilyen irányú vállalás.
A pályázathoz szükséges adatlap beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Deák Józsefné ügyintézőnél.
A pályázathoz csatolni kell:
– a 2011/12. tanév eredményét igazoló irat másolatát
– a szülők kereseti igazolását
– a versenyeken elért eredmények, oklevelek másolatát
A pályázat benyújtási határideje: 2012. augusztus 21.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal címére kell eljuttatni
(2755 Kocsér, Szent István tér 1.) vagy személyesen átadni Deák Józsefné ügyintézőnek.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma: 2012. augusztus
25-ig bírálja el, az eredményről tájékoztatja a pályázókat.
Az Alapítvány kuratóriuma
Az iskolai oldalt összeállította: Gévai Imre
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Várjuk a jelöléseket
Kocsér Község Képviselőtestülete a beérkezett lakossági javaslatokat figyelembe véve fog dönteni a községi elismerések
odaítéléséről, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan várják a véleményeket.
Ha élni kíván javaslattételi jogával, akkor töltse ki ezt a szelvényt és juttassa el a Polgármesteri Hivatal folyosóján, az Vegyes
Iparcikk boltban és a Kati élelmiszerboltban elhelyezett faládába, vagy adja fel postán a következő címre: Polgármesteri Hivatal
(elismerések) Kocsér, 2755. Szent István tér 1.
Határidő: 2012. július 31.
Részletek Kocsér Község Önkormányzatának
9/1997/VII.30./számú rendeletéből
Kocsér Község Önkormányzata azért, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő eredményeket elért személyeket
és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként (...) Kocsér Község Díszpolgára címet, és Községért
emlékérmet alapít.
A díszpolgári cím
1/ Kocsér Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős munkájával hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
2/ Díszpolgári cím évente egyszer adományozható.
3/ A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és
aranygyűrű jár.
A községért emlékérem
1/ Községért emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, aki vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a község érdekeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.
2/ Községért emlékérem évente legfeljebb 2 adományozható.
3/ A községért emlékérem mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár.

Ajánlószelvény
Az önkormányzati rendelet értelmében ajánlattételi jogommal élve Díszpolgári cím odaítélésére javaslom:
_________________________________________________
Indoklás: _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Kocsérért Emlékérem adományozására javaslom (2 fő):
_________________________________________________
_________________________________________________
Indoklás: __________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Aláírás: _______________________________
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett testvérem,
nagymamánk, anyósom, dédmamánk

Ragó Lajosné

szül. Mukus Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Köszönet dr. Rozsnyói Ferenc háziorvosnak és
munkatársainak, különösen Irénke nővérnek,
aki hónapokon át rendszeresen lelkiismeretesen
látogatta és ápolta őt.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik

Simon Franciska
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.

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

EZ+AZ
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JEGYZETTÖMB HELYETT
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 intézkedésig 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!
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
2012. augusztus 2-től:

tár

v
Hétfő 13.00-16.00;
ny rva!
ö
Kedd 15.00-18.00;
gi K att zá
é
s
Szerda
öz s13.00-16.00;
mi
K
Csütörtök
A jítá 13.00-16.00;
ú
15.00-18.00
elPéntek
f

Internetezési lehetőség
a teljes nyitva tartási időben.

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!
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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.
Eladó Nagykőrös, Várkonyi u. 9. sz. alatti családi ház.
2 szoba, konyha, spájz, előszoba, fürdőszoba. Ugyanitt
eladó 4 részes szekrénysor, összecsukható franciaágy
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 2 db szőlőprés, 1 db szőlődaráló, 1 db 220-as
körfűrész, 1 db egy személye ágyneműtartós rekamié,
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
Nagykőrösön idős házaspár kertes családi házába
befogadna saját nyugdíjjal rendelkező nénit vagy bácsit – egy jobb lét reményében. Érd.: 06-20/312-4298
Nagykőrösön városközponthoz közel komfort nélküli
kis ház eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 06-20/3215932; 06-20/243-3525
Építési telek eladó a Szabadság úton. Irányár: 180.000
Ft Tel.: 06-20/446-2052, 06-30/606-2293, 0653/352-069
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 melléképületekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
Kertfenntartást, kertészkedést vállalok. Tel.: 70/2836019
Eladó többfunkciós ARNOLD GOLD kondigép 140 kg
súllyal franciarúddal. Irányár: 98 000 Ft. Érd.: 20/4462052 vagy 30/606-2293
100 m2-es családi ház eladó Kocsér központjában
felújított állapotban. Parkosított kerttel, gyümölcsfákkal, garázzsal. Irányár: 6,5 millió Ft Érd.: 0620/375-44-40
Nagykőrös külterületén tanya eladó. Lakó- és melléképületekkel, 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
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 összkomfortos, 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, 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
Eladók: férfi és női ruhák, bútorok, lakásfelszerelési
tárgyak. Mosógép, fűnyíró, ruhaszárító, gáztűzhely
palackkal, televízió. Tollpárna, plédek, ágynemű-garnitúrák, 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 kazános
családi ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott
kúttal, 450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi
vagy kecskeméti panellakás csere is érdekel. Ugyanitt
gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy mély, egy
sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó.
Érd.: 06-20-515-7975
Keszthely – üdülési jog eladó. Érd.: 06-30/981-0279
Birkás-ház a központban, a Kossuth Lajos u. 7. szám
alatt eladó! Tel.: 06-20-454-5400 vagy 76-411-556
Kocsér Szent István tér 6. szám alatti családi ház 1/2
része eladó! Tel.: 06-70-453-4837
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 gyökerekhez.” Tel.: 06-20-484-4001
Eladó Kocséron a Zrínyi utcában 2677 m2-es megosztható telek egy 2 szobás családi házzal. (Víz, gáz
van.) Érd.: 06-53-350-134 vagy 06-1-403-3711
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca
végén. Érd.: 06-53/715-165

Családi ház eladó a Kinizsi u. 33. sz. alatt. Érd.: 0620/2062-409
Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sürgősen eladó. Irányár: 50 Ft/db. Ugyanitt fajtiszta
magyarvizsla
kiskutyák
eladók.
Érdeklődni:
06/20/453-5485
Eladó 4,8 millió Ft-ért öt és fél 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.
Hibátlan, 200 literes ZANUSSI fagyasztóláda eladó.
József Attila u. 26. Tel.: 53/359-380

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, telefon:

06-20-9107-255
A tanfolyam 2012. május 11-én
(pénteken) 17 órakor indul
a Községi Könyvtárban.
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