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23. évfolyam 4. szám

2012. JÚLIUS – AUGUSZTUS

Ára: 120 Ft

Gazdag programsorozat augusztus 20-a
alkalmából
Augusztus 19-én délután az abonyi fúvószenekar pattogó indulókkal, a mazsorett csoport látványos felvonulással köszöntötte Kocsér község lakóit.

tere beszédében kiemelte, ennek a könyvtárnak nagyon fontos feladata lesz, hogy közösséget teremtsen ebben a községben. - Ha közösségben tudunk gondolkodni, és arra is adunk, hogy mennyire
vagyunk műveltek, olvasottak, akkor van jövőnk – ezzel a gondolattal adta át Kocsér közönségének a felújított könyvtárat.
A szalagot együtt vágta át Földi László, valamint Kiss József, Zágon polgármestere és Bodnár András
Hernádi László Esperes Úr ezután megáldotta a felújított épületet. Isten az, aki vágyat ébreszt az ember szívében, hogy a könyvekben és az emberi kutatás egyéb eszközeinek segítségével megőrizze
mindazt, ami az igazság megismerésére vezet. Isten áldását kérte a
könyvtárra és mindazokra, akik a tudomány és a művészet művelése céljából a könyvek otthonát felkeresik.

A kétnapos ünnepségsorozat nyitányaként adták át a felújított
könyvtárat. Hajagos Mária intézményvezető köszöntötte, s egyben
tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a felújítás az Európai Unió
és a Magyar Köztársaság kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott 10 millió Ft-os támogatási összegből valósult meg.

FOLYTATÁS A 8. OLDALON ❯❯

Tartalom

Képviselő-testületi hírek
Aki a Székelyföld üzenetét hozta el
A helyi önkormányzat ezt az összeget 2,2 millió Ft-tal egészítette ki. Megújult a teljes tetőszerkezet, a padlózat, megvalósult a nyílászárók cseréje.
A tervezés Nyikos József érdeme, a kivitelezés a budapesti Mesterlépés Bt-t dicséri. Nemcsak kívül és belül újult meg az épület,
hanem új informatikai eszközökkel is felszerelték: öt korszerű,
multimédiás számítógép áll a használók rendelkezésére. Így méltán tarthatják számon Kocsér Ifjúsági Információs Pontjaként.
Földi László országgyűlési képviselő, Cegléd város polgármes-

Tündérkerti hírek
Tábori napló
Kedvelt nyaralási helyszín volt idén is
a balatonszárszói tábor
Becsengettek – templomi harangszóval
Utasi – Utassy találkozó Öttömösön
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Kocséri Híradó

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hírei
Napirend:
1.) Beszámoló a két ülés között átruházott hatáskörben végrehajtott feladatokról.
2.) Energiahatékony fűtés Kocséron című projekt közbeszerzési eljárása során benyújtott pályázatokról döntéshozatal.
3.) Ivóvízminőség javítás projekt II. fordulójára vonatkozó
pályázat benyújtása.
4.) A Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011/2012. tanévéről szóló beszámolójának megtárgyalása.
5.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás módosított egységes szerkezetű megállapodásának megtárgyalása és jóváhagyása.
6.) Kocséri Általános Művelődési Központ Alapító Okirat
módosításának és egységes szerkezetbe foglalt változatának
megtárgyalása és jóváhagyása.
7.) Gévai Imre intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetése az iskolai
feladatátadás miatt.
8.) Védőnői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalása.
9.) Hajagos Mária megbízott intézményvezető foglalkoztatásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása.
Elődadó: Bodnár András polgármester
10.) Kocséri Általános Művelődési Központ igazgatói állására beérkezett pályázat megtárgyalása. (A pályázat anyaga a
jegyzői szobában átolvasható.)
11.) Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmének megtárgyalása.
12.) Az augusztus 19-20-ai hagyományőrző ünnepség részletes programtervének megbeszélése.
13.) Önkormányzati lakás igénylésére vonatkozó kérelem
megtárgyalása.
14.) Egyebek
15.) Kocsér községért emlékérem és díszpolgári cím adományozásáról döntéshozatal.
Napirend:
1.) Beszámoló a két ülés között átruházott hatáskörben
végrehajtott feladatokról.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a két ülés közötti beszámolót.
Napirend:
2.) Energiahatékony fűtés Kocséron című projekt közbeszerzési eljárása során benyújtott pályázatokról döntéshozatal.
46/2012.(VIII.9.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelem-

mel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra a Bíráló Bizottság javaslata alapján az
Energiahatékony fűtés Kocséron tárgyában indult közbeszerzési eljárás értékelése során megállapítja, hogy:
1. A MODULHÁZ MESTERE Kft. (1154 Budapest, Szerencs
u. 172.) ajánlata érvénytelen,
2. A MESTERLÉPÉS Bt. (1238 Budapest, Sámfa u. 4.) ajánlata érvényes,
3. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó
érvényes ajánlatot a MESTERLÉPÉS Bt. (1238 Budapest,
Sámfa u. 4.) tette,
4. Az eljárás eredményes volt,
5. Az eljárás nyertese a MESTERLÉPÉS Bt. (1238 Budapest,
Sámfa u. 4.),
6. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges többlet önerőt a 2013. évi költségvetés összeállításakor megtervezi és biztosítja.
7. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására,
8. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések
megtételére
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Napirend:
3.) Ivóvízminőség javítás projekt II. fordulójára vonatkozó pályázat benyújtása.
47/2012.(VIII.9.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat
benyújtásáról dönt az alábbiak szerint:
Pályázat címe: Kocsér ivóvízminőség javító programja II.
ütem
Teljes bekerülési költsége:
102.259.000 Ft
A pályázható támogatási összeg:
92.022.100 Ft
Önerő összege:
10.225.900 Ft
Az önerő összegét EU Önerő Alapra benyújtott pályázatból
biztosítja.
Megbízza Bodnár András polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával.
Határidő: azonnal. Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
4./ A Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda 2011/2012. tanévéről szóló beszámolójának megtárgyalása
48/2012.(VIII.9.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
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Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011/2012. tanévéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Gévai Imre intézményvezető
Napirend:
5.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás módosított egységes szerkezetű megállapodásának megtárgyalása és jóváhagyása
49/2012.(VIII.9.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
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Kocsér Község Önkormányzata
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
II/3. Az intézmény irányító szervének neve és címe:
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
2. Az Alapító Okirat IV.5. pontján belül az alapvető szakágazat megjelölése az alábbiak szerint módosul:
IV.5. Az alaptevékenység szakágazat szerinti száma,
megnevezése, valamint szakfeladat rendi besorolása
szakfeladatszám és megnevezés szerint.
Alapvető szakágazat
851020 Óvodai nevelés

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
módosított egységes szerkezetű megállapodását.
Megbízza Bodnár András polgármestert a megállapodás
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős:
Bodnár András polgármester

3. Az Alapító Okirat VII. pontjának elnevezése helyébe az
alábbi szöveg lép:
VII. Az intézmény működési köre

Napirend:
6.) Kocséri Általános Művelődési Központ Alapító Okirat
módosításának és egységes szerkezetbe foglalt változatának megtárgyalása és jóváhagyása

5. Az Alapító Okirat X. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
X. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje és a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

A határozott idejű, (5 év) magasabb vezetői megbízásra pályázat útján kerül sor. A magasabb vezetői megbízás Kocsér
Község Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos jogköre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. tv.-ben., valamint a közoktatásról szóló 1993.évi
LXXIX. tv-ben 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: munkaviszony, megbízásos jogviszony.
Kocsér, 2012. augusztus 9.

50/2012.(VIII.9.) számú határozata a Gábor Áron Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodaközös igazgatású
közoktatási intézmény alapító okiratáról szóló 70/2002.
(XII.03.), 31/2005.(VII.18.), 24/2006.(VI.08.),
36/2008.(VI.05.),
15/2009.(III.26.), 27/2009.(V.28.) és a 43/2009.(IX.10.)
4/2011.(I.27.), 15/2011.(III.31.), 30/2011.(V.31.),
30/2012.(V.30.) számú határozatokkal módosított
20/2001.(VI.28.) számú határozat módosítására
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat II. pontjának elnevezése és tartalma helyébe az alábbi szöveg lép:
II. Az intézmény alapító szervének neve és címe, valamint
az intézmény fenntartójának és irányító szervének megnevezése és címe:
II/1. Az alapító szerv neve és címe:
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
II/2. Az intézmény fenntartójának neve és címe:

4. Az Alapító Okirat VIII. pontjának elnevezése helyébe az
alábbi szöveg lép:
VIII. Az intézmény gazdálkodási besorolása

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2001. (VI. 28.) számú határozata
a Kocséri Általános Művelődési Központ1
Alapító Okiratáról
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.) , 50/2012.(VIII.9.) számú
1 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján került sor
névváltoztatásra. Hatályos: 2012.09.01.
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Kocsér Községi Önkormányzat 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 egységei:3
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: 16797697-2-1
II. Az intézmény alapító szervének neve és címe, valamint
az intézmény fenntartójának és irányító szervének megnevezése és címe:4
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 50/2012.(VIII.9.) módosítása alap-

Kocséri Híradó

II/1. Az alapító szerv neve és címe:
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
II/2. Az intézmény fenntartójának neve és címe:
Kocsér Község Önkormányzata
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
II/3. Az intézmény irányító szervének neve és címe:
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
III. A jogszabályban meghatározott közfeladata:5
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 alaptevékenysége:6
IV.1. Az intézmény típusa: a közoktatási törvény szerint Általános 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

ján került változtatásra. 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.
7 Az alapító okirat 15/2011.(III.31.) módosítása alapján törölve
8 Az alapító okirat 15/2011.(III.31.) módosítása alapján törölve
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IV.5. Az alaptevékenység szakágazat szerinti száma,
megnevezése, valamint szakfeladatrendi besorolása
szakfeladatszám és megnevezés szerint.9
Alapvető szakágazat:
851020 Óvodai nevelés
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 Civilszervezetek program és egyéb támogatása
IV.6.
IV.7.
IV.8.
IV.9.

Törölve10
Törölve11
Számozása V. pontra változott12
Törölve13

V. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem
folytat.14
VI. Felvehető maximális gyermeklétszám és csoport9 Az alapító okirat 50/2012.(VIII.9.) 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 változott. 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.
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szám:15
Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda: 66 fő
Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda csoportszáma: 3
VII. Az intézmény működési köre:16
Kocsér község közigazgatási területe
VIII. Az intézmény gazdálkodási besorolása17
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.
725 hrsz-ú
Kocsér, Szent István tér 10.
730 hrsz-ú
(Kivéve a Gondozási Központként üzemelő rész)
Kocsér, Kossuth Lajos u. 16.
30 hrsz-ú
Kocsér, Szabadság u. 19.
737 hrsz-ú
Kocsér, Szabadság u. 21.
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 Képviselőtestületének kizárólagos jogköre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.-ben., valamint a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv-ben 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.
15 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján történt a
változás. Hatályos: 2012.09.01
16 Az alapító okirat 50/2012.(VIII.9.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
17 Az alapító okirat 50/2012.(VIII.9.) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
18 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos:
2012.09.01.
19 Az alapító okirat 50/2012.(VIII.9..) módosítása alapján. Hatályos: 2012.09.01.
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§ - ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás.
Egyéb: munkaviszony, megbízásos jogviszony.

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 SZMSZében – megbízott dolgozó.
XIII. A költségvetési szerv hosszú és kerek bélyegzői:22
Kocséri Általános Művelődési Központ
2755 Kocsér, Kossuth Lajos utca 16.
Kocsér, 2012. augusztus 9.
Napirend:
7./ Gévai Imre intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetése az iskolai feladatátadás miatt
51/2012.(VIII.9.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gévai Imre Kocsér, Szabadság u. 12. szám alatti lakos
közalkalmazotti és vezetői jogviszonyának megszüntetéséről
szóló előterjesztést, és hozzájárul az 1992. évi XXXIII. törvény 25/A.§. szerinti megszüntetéshez.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárhoz a jogviszony és vezetői megbízás megszüntetéshez szükséges irat-dokumentációt küldje el.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
8./ Védőnői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalása
52/2012.(VIII.9.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
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.
22 Az alapító okirat 30/2012.(V.30.) módosítása alapján. Hatályos:
2012.09.01.

Kocséri Híradó

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a védőnői álláshelyre
pályázati felhívás közzétételét.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A.§ alapján
Határozatlan idejű védőnői álláshelyre
1./ A pályázatot meghirdető szerv:
a) neve: Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
b) pontos címe: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.
c) megye: Pest
2./ Meghirdetett álláshely:
a) munkahely neve, pontos címe: Kocsér Községi Önkormányzat
b) Védőnői Szolgálat
2755 Kocsér, Szabadság u. 34.
c) Munkakör: védőnő
d) határozatlan idejű kinevezés
e) álláshely betöltésének kezdő időpontja: beérkezett pályázat elbírálását követő munkanaptól.
3./ Ellátandó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM. rendeletben foglaltak alapján
Kocsér község közigazgatási területén a területi védőnői és
iskola-egészségügyi feladatok ellátása.
4./ Pályázati feltételek:
a) 49/2004.(V.21.) ESZCSM. rendelet szerinti szakirányú képesítés
b) büntetlen előélet
c) a pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul-e.
5./ Juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok alapján.
6./ Pályázat benyújtása:
a) formája: zárt borítékban, pályázat a védőnői álláshelyre
megjelöléssel,
b) határideje: A Személyügyi Központ honlapján történő
megjelenéstől számított 30 nap

Kocséri Híradó
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c) helye: Polgármesteri Hivatal
2755 Kocsér, Szent István tér 1.

Napirend:
11./ Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmének megtárgyalása

7./ Pályázat elbírálásának határideje:
Benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi
ülés

55/2012.(VIII.9.) sz. Öt.h
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fehér Gyolcs Alapítvány , Ceglédbercel kérelmét és
nem támogatja, hogy a községben házi segítségnyújtási tevékenységet végezzen , mivel ez a feladat megoldott helyben.

8./ Felvilágosítás: Bodnár András Polgármesternél 53/359080 telefonszámon
Napirend:
9./ Hajagos Mária megbízott intézményvezető foglalkoztatásra vonatkozó kérelmének megtárgyalása
53/2012.(VIII.9.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Hajagos Mária közalkalmazott foglalkoztatására vonatkozó kérelmét és 2012. szeptember 1-jétől heti 40 órás
foglalkoztatásához hozzájárul.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a változást a
Magyar Államkincstár számára jelentse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
10./ Kocséri Általános Művelődési Központ igazgatói állására beérkezett pályázat megtárgyalása
54/2012.(VIII.9.) sz.Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajagos Mária Kocsér, Táncsics u. 2. szám alatti lakos Általános Művelődési Központ magasabb vezetői álláshely hirdetésre beérkezett pályázatát és Hajagos Mária (sz.:
Nagykőrös, 1975.01.29.)
Kocsér, Táncsics u. 2. szám alatti lakos részére
magasabb vezetői megbízást ad a Kocséri Általános Művelődési Központ Igazgatói álláshelyére 2012.09.01.2017.08.15.-ig.
Bérezését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezésének megfelelően állapítja meg.
Vezetői pótlékát a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet
14/C.§ (1) bek. pontja szerint a közalkalmazotti pótlékalap
200%-ában állapítja meg.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges adminisztrációs eljárást folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester

Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a döntésről
az Alapítványt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester
Napirend:
12./ Az augusztus 19-20-ai hagyományőrző ünnepség
részletes programtervének megbeszélése
Bodnár András polgármester ismertette az augusztus 1920-ai ünnep programtervét, melyet az Oktatási Kulturális
és Sport Bizottság is megtárgyalt. Az ünnepségsorozat megszervezésére az Önkormányzat 2,5 millió Ft.-ot nyert pályázat útján.
Napirend:
13./ Önkormányzati lakás igénylésére vonatkozó kérelem
megtárgyalása
56/2012.(VIII.9.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött
arról, hogy Nagy Árpád Kocsér, Béke u. 18. szám alatti lakos
és családja részére 6 hónap időtartamra kerüljön bérbeadásra a Kocsér, Jókai Mór u. 2/A. számú ingatlan.
Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a lakás bérletére vonatkozó szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester
Egyebek:
57/2012. (VIII.9.) sz. Öt.h.
HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászkarajenői Önkormányzat megkeresését, és döntött arról,
hogy támogatja a Jászkarajenői Önkormányzat külterületi
dülőutak folyamatos karbantartásához szükséges vontatott
gléder beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtását. Kocsér
Községi Önkormányzat 170 km hosszú dülőúttal rendelkezik, amelyek karbantartásához a Jászkarajenői Önkormányzat az elnyert eszközzel segítséget nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester
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❯❯ FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Gazdag programsorozat augusztus 20-a alkalmából
A megszépült olvasói térben Utassy Dórának, községünk szülöttének kiállítását
tekinthette meg a szépszámú
érdeklődő. Dóra a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának hallgatója, képi ábrázolás
szakirányon végzi tanulmányait.
Tárlatát Szíjné Fajka Ágnes, egykori tanára nyitotta
meg, aki megnyitó beszédében emlékeztetett arra, hogy Dóra iskolásként a Kék Csóka művészeti táborok résztvevője volt, tehetsége már akkor megnyilvánult.
A kiállítás bizonyította, hogy Dóri a portréfestészetben (VI.
György, Bányász bácsi) és a csurgatásos technikában egyaránt otthon van.

ténelmünket és jelenünket is meghatározza. Hálával a szívünkben
ünnepeljük Szent István hatalmas tettét, az államalapítást. Szilárd
akarat és kiemelkedő tettek erejével vagyunk ma is méltóak az ő
örökségéhez – hangsúlyozta Földi László.
Az ünnepi beszéd után színpadra lépett a kocséri iskolásokból
alakult Csicsergő Néptáncegyüttes. Fellépésük megérdemelt, nagy
tapsot aratott.

Hagyomány már, hogy ez alkalommal köszöntik az elmúlt egy
esztendő során született kisbabákat, Kocsér legifjabb polgárait.
– A gyerekek olyanok, mint egy láthatatlan kapocs múlt és jelen
között – ezzel a gondolattal köszöntötte Csengery Gyuláné védőnő
a színpadon a babákat és szüleiket.

A „Kocsér” témára készített variációk igen figyelemre méltóak: pólóra, golyóstollra, kitűzőre, válltáskára álmodta meg Kocsér
szimbólumait, logószerűen. Talán egyszer meg is valósul az ötlet,
szurkolunk érte.

A tanárnő Márai Sándort idézte a művészi pálya sorsszerűségéről, végül azt kívánta Dórinak, hogy legyen sikeres, boldog a pályáján, amit választott. Mi is ezt kívánjuk a Kocséri Híradó olvasói nevében!
A szabadtéri színpadon Bodnár András rövid köszöntője után
Földi László országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
– Akarat – tett – elismerés – három olyan szó, amely egész tör-

Kocsér újszülöttjei: Bretus Szilvia, Hanti Miklós Viktor, Karikó
Nóra, Szentirmai Gréta, Barta Odett, Berecz Sándor Kristóf, Laczi
Enikő, Balogh Martin István, Steiner Emma és Steiner Lilla, Mészáros Noémi Rebeka, Fekete Annamária és Bárány Zsolt.
Az Önkormányzat ajándékát a szülőknek Bodnár András polgármester nyújtotta át, majd a Nyársapáti Felnőtt Tánccsoport lépett a színpadra, modern táncokkal szórakoztatva az egybegyűlteket.
Gévai Imre, az általános iskola igazgatója, Kocsér község képviselő-testülete nevében a nyelvvizsgát szerzett fiatalokat köszöntötte. Példaként a londoni olimpián érmet szerzett magyar sportolókat említette, akik idegen nyelven adtak interjút a győzelem után.
Nyelvvizsgát szerzett fiataljaink ebben a tanévben Barta Gergő, Berente Zita és Utassy Dóra voltak. Díszpolgári címet és „Kocsérért
emlékérmet” ezúttal nem adományoztak.
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Pakucs Etelka, aki Nagyborosnyóról érkezett a zágoniakkal, a
székelyek üzenetét hozta el a kocsériaknak:
Kedves Anyaországi Magyar Testvéreink!
Öröm számunkra minden nap, amit határon innen veletek
együtt tölthetünk. Szívből, lélekből, igazi székely szeretettel köszöntünk mindenkit.
Kívánjuk, a szeretet, a barátság lánca kössön össze
mindannyiunkat, akik ma itt együtt ünnepelünk.
Minket a tér és az idő elválaszt csak azért, hogy az újbóli találkozásaink mind szebbek, meghittebbek legyenek.
Elhoztuk a székelyek üdvözletét, üzenetét, hogy jöjjetek még
Ti is mihozzánk, öntsetek életet a mi további életünkbe is, mert
a Trianonnal a mi korosztályunknak az életben kevés öröm adatott. Annál több félelem, megaláztatás, hitvesztés és reménytelenség. De mégis mindig, mint világító fáklyát, a reményt próbáltuk
magasra fölemelni, még akkor is, ha éreztük, a súlya erőtlenné tett,
csaknem összeroskadtunk. De akkor mardosott a lelkiismeret, vajon szabad-e nekünk ott a reményről még szólni is?
De a gyertyaként fogyó és mégis mind magasabb lángra szított
reményeinkkel kitartottunk, helytálltunk és megmaradtunk minden körülmények között, ahogy lehetett, engedték. Akik elhagyták Székelyföldet, tudjuk, hogy még álmukban is mindig otthon
járnak, mert bárhova mennek, házat mindenhol kaphatnak, de hazát sehol nem találnak. Mert e nagyvilágban haza csak egy lehet.
Mi őseink eszméjét követjük. S ha továbbra is áld vagy ver a Sors
keze, mi szülőföldünkhöz már hűségesek maradunk.
Etelka néni ezután elszavalta az „Üzenet Erdélyből” c. verset,
melynek első versszaka így hangzik:
„Üzent az Olt, Maros, Szamos,
minden hullámuk vértől zavaros.
Halljátok ott túl a Tiszán,
mit zeng a szél a Hargitán,
mit visszhangzanak a csíki hegyek?
Erdély hegyein sűrű fellegek.
Ez itt magyar föld, és az is marad,
tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kel,
segít a víz, a tűz, a csillagok,
és nem leszünk mások, csak magyarok!”

Az Udvardi Férfi Dalárda, amely 1999-ben alakult, katonadalokkal, honvédnótákkal hódította meg a közönséget.

A Vajdaságból érkezett kishegyesi Rizgetős Néptáncegyüttes 17
éve jött létre. Tagjai a magyar kultúra és a néphagyomány iránt
elkötelezett táncolni szerető fiatalok. Minden évben szerepelnek
a Gyöngyösbokréta fesztiválokon, és évről évre a 10 legkiemelkedőbb vajdasági magyar néptáncegyüttes közé sorolja őket a
szakzsűri. Vezetőjük Patyarek Csaba, Utasi Péter.
A kocséri közönségnek dél-alföldi és palatkai táncokat adtak elő,
nagy-nagy sikerrel.

A székelyföldi köszöntő után a Kocséri Népkör Vegyeskórusa népdalokat adott elő, méltán kiérdemelve a közönség elismerő tapsát.

Két kocséri általános iskolás: Vincze Karolin és Lengyel Dorina
modern zenére énekelt-táncolt, mind a ketten megmutatták tehetségüket az egybegyűlteknek.

Zágon, Udvard, Kishegyes – Kocsér határon túli testvértelepülései ismét megmutatták, milyen gazdag kulturális hagyaték őrzői
ma is. Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, s velük együtt ünnepelhettünk ezen a napon!
A népzenei műsorok után Egri József és Keszler Éva operettdalokat énekelt.
Sokan eljöttek a környékről is Bódi Guszti és a Nagyecsedi Fekete
Szemek műsorára. A mulatós zene kedvelőinek „hullt” az Aranyeső, a szerencsések felmehettek a színpadra is, a még szerencsésebbek kazettát is nyerhettek, ha ügyesen táncoltak a színpad előtt.
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Este utcabál zárta a napot, éjszakába nyúlóan zenélt a kecskeméti Horizont együttes.
Augusztus 20-án a búcsúi szentmisét Hernádi László Atya mutatta be templomunkban. A kóruson helyet foglalt a zágoni Mikes
Kelemen Vegyes Kar. „A trombita hangja harsog, ünnepi zeneszó
zúgva száll, és mennyei zengő hangon szólnak a harsonák” – kezdődött a mise a szép éneklésükkel. Orgonán kísért Simon Kinga
kántor.
László Atya prédikációjában kiemelte, hogy minket, ma élő keresztényeket Szent István királyunk példája arra int, hogy aki maradandó közösséget akar létrehozni, nem hagyhatja számításon kívül az Istent, sőt igazából Benne bízhat, Őrá építhet.
A szentmisét a hagyományos búcsúi körmenet zárta a templomkertben.

Kocséri Híradó

Kocséri
Népkör
nevében Horváth
Jánosné elnök és
Birkás Bertalan tag
koszorúzott.
A zágoni vendégeket és vendéglátóikat
ünnepi
ebéd várta a Napköziotthonos Iskola Konyhájának
ebédlőjében. Ha
valaki búcsúfiát szeretett volna vásárolni, nagy gondban lett volna.
A sátraknak, a sörgőknek, a céllövöldéknek már híre-hamva sincs,
ezek csak az idősebb kocsériak emlékezetében élnek.
A vendégek közül, aki akart, kis időre még találkozhatott a régen
látott kocséri barátokkal, de három óra tájban előállt a busz, és vitte őket haza, Zágonba, Nagyborosnyóra. A kocsériak vendégszeretetét Pakucs Etelka versben köszönte meg.
PAKUCS ETELKA

Kocséri harangok
Zúgjatok, ti rézharangok
Hirdessétek bátran
Voltunk, vagyunk, megmaradtunk
A szülőhazában.
Ott zúdulhat ránk balszerencse
Eső, vihar, zápor
Minket ütlegelhet a Sors keze
De az Isten ápol.
Jöttünk Szent Istvánt ünnepelni
Jó volt együtt veletek
imádkozni, énekelni
Édes anyanyelven…

A mise után koszorúzással tisztelegtek Szent István király szobra előtt. „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga…?” – énekelte
a Mikes Kelemen Vegyes Kar.

Hálával tartozunk nektek
A kedves fogadtatásért
Az őszinte testvéri szeretetért
Amiért sok jóval áldjon az Ég.
Zúgjatok, ti kocséri harangok
Hirdessétek bátran!!!
Hazajöttünk….
De visszatérünk a szülőhazánkba.
Kocsér, 2012. augusztus 20.
A hagyományőrző programsorozatot az MVH Leader Vidékfejlesztési Program támogatta.
Berente Terézia; Fotó: Berente Béla

Koszorút helyezett el a szobor talapzatán Bodnár András polgármester és Hriagyel Csaba alpolgármester. Zágon község elöljárói is megkoszorúzták államalapító szent királyunk szobrát. A

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
www.umvp.eu

közélet
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Aki a Székelyföld üzenetét hozta el:

Pakucs Etelka nyugalmazott tanítónő Nagyborosnyóról
Pakucs Etelka színpadra termett előadóművész: szívesen
szavalja a nagy magyar költők verseit, de ő maga is ír verseket. A Csíkban született népi elbeszélések, humoros történetek előadójaként is ismerik határon innen és túl. A 85
éves Etelka néni negyedszer jött el Kocsérra, ezúttal is barátnője, Vörös Marika néni vendégszeretetét élvezte.
– Örültünk, hogy még egyszer találkoztunk, mert ő is már
86 éves – árulja el Etelka néni. Azután saját élettörténetét
kezdi el mesélni, ízes székelyföldi tájszólással. – Csíkban
születtem, onnan van a tájszólásom is, de 62 éve már Háromszékben lakom. Tanítóképzőt végeztem Csíksomlyón,
most volt a 65 éves találkozónk. Nagyon szép volt. Tanítottam is a Gyimesekben és Temesvár mellett, de 30 évet már
betöltöttem mint nyugdíjas, azóta is sose állok meg. Nem
tudom elképzelni az életet csak a kapun belül. Mindig-min-

Pakucs Etelka Kocséron

dig terveim vannak. Ez éltet. Most a héten is minden napra
valahová megyek, hívnak. 15 éven át jártam Magyarországra, Egertől Csurgóig, nagyon sok nyugdíjasklubban megfordultam.
– Milyen műfajú alkotásokkal szokott fellépni Etelka
néni?
– Vannak saját verseim, monológjaim. Van olyan, amit
csíki gyerekkoromban hallottam a kispadkára ülögető aszszonyoktól. Csíkban akármilyen gazdag volt egy ember,
ha a lánya nem ment szolgálni vagy nem járt iskolába, az
úgy volt, hogy nem tud semmit, csak amit a kapun belül
tanult. Így elmentek Bukarestbe szolgálni, a stafírungot ott
szerezték meg, azzal mentek férjhez majd. És tanultak-láttak. Ahogy így elhallgattam azokat az asszonyokat, akik Bukarestben szolgáltak, bementek a nagyvárosba, a nyelvet
se ismerték, a szokásokat se, ugye, mindennek más a neve. Csíkban is más, Bukarestben is más. És ahogy elmesélték az élményeiket, hogy mit csináltak, hogy szoktak bele
– én ezeket mind leírtam: „Csíki lány Bukarestben a 30-as
években.”
– Hallhatnánk egy történetet ezekből az időkből?
– Kosztot ígértek a városban. Csíkban amivel verik a diót vagy a szilvát, a botot, karót kosztnak mondják: kosztolják a diót. S mikor meghallotta a lány, hogy kosztot ígérnek, kétszer-háromszor naponta, otthagyta a gazdát, mert
hát otthon eleget kapott ő ’Desapámtól’, gyermekkorában,
faszulyka karóval kosztolt eleget. Semmi porcikája nem kívánta ott is a kosztot.
– Ruháján nagyon szép, kereszt alakú kitüntetést látok…
– Ez a Tűzkereszt. 1944-ben augusztus 26-án, amikor az
oroszok betörtek Romániába, legelső napon az Úz völgyébe törtek be, ott ahol a katonák csak kispuskával várták
őket. Kinn a hegyekben nagyon sok levente katona meghalt,
még fegyver se volt náluk. Rengeteg magyar és székely katona halt meg, s minden évben augusztus 26-án összegyűlnek Csíkban és Háromszékben a veteránok és az elesettek
hozzátartozói. Most ebben az évben Herédről jön egy kilenc személyes család, akik kopjafát állítnak a nagybátyjuknak, akit én is ismertem, egy hadnagy volt – Polyák Pálnak
hívták.
Sepsiszentgyörgyön a „Háromszéknek” volt régebben a
szerkesztője Sylvester Lajos, akit nemrég temettünk el. Neki is lesz egy kopjafa állítva, mert ezelőtt 60 évvel ő indította el, hogy minden évben emlékezzünk meg az Úz völgyében meghalt katonákról. A sok kopjafa mellett van egy
óriási obeliszk, egy hatalmas kő, úgy néz ki, mint egy fekvő katona.
Etelka néni Polyák Pál hadnagy emlékére, a hozzátartozók kérésére az alábbi verset írta:

közélet
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PAKUCS ETELKA verse
Égbe nyúló hegyek ormán
nyári éjszakákon
Magyar bakák szomorúan tekintenek
a Bence-patakára.
Fedezék-utcákban, holdvilágos éjen
valamennyi ébren.
Tábori levelet írnak ők
az éji verőfényben.
Lelkükben otthoni emlékek élnek.
Kis faluról, barna lányról
otthon maradt boldogságról,
a könnyes szemű jó édesanyákról.
Polyák Pál hadnagy is ott írta szülőknek
utolsó levelét,
Hogy Erdélyben a régi legendáknak vége
Hegyeiken puskaporos az ég
Vérben kel fel a Nap az égre
Bizonytalan a létünk itt a fedezékben.
Havasok közt térünk és járunk
Nem is látunk soha egyebet
Csak a sok fenyőt, amely közt élünk
Felettünk az égbolt, alattunk a hegyek
A Bence-pataka és a zakrosi csárda.
Bánat a szívéből néha előtört, a dal,
Amit megkönnyezett öreg, fiatal
Melynek minden szava telítve volt tűzzel
Mely ajkát, hangját megremegtette.
Suttogta imaszó, zúgta csatadal
Félünk, honvédok, bajtársak,
Erdélyországért harcoltunk
S ha üt az óra, érte meg is halunk.
Úz völgyi lovasok minden sziklabérce
Máma egy megszentelt oltárkő legyen
Himnusz csendüljön fel völgyön és hegyen
E helynek neve zúgva-búgva szálljon
határokon túl.
Hősök haltak itt, új legendák születtek
Minden kis dombhoz száz emlék tapad
Fakeresztek, kopjafák költöztek e vidékre
Hősök nyugszanak itten szerteszéjjel.
Kiket őrizünk szívünkben
S kegyelettel emlékezünk róluk
minden esztendőben.
Pihenjenek ők csendes békességben.

„Felettünk az égbolt, alattunk a hegyek”
– a szépséges csíki táj

MEGHÍVÓ
A Jászok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt
következő rendezvényére, mely

2012. szeptember 24-én (hétfő)
17:00 órakor
kezdődik a Pest megyei Megyeházán
(Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245.).

Irán ma és holnap
Vendégünk

dr. N. Rózsa Erzsébet koordinációs igazgató,
Magyar Külügyi Intézet
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Jászság kulturális
örökségét ápoló egyesületi kiadványainkat
(könyvek, hangkazetták, cédék) árusítjuk a
helyszínen.
A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk
és várjuk.
Belépődíj nincs. Minden érdeklődő szívesen látott
vendég!
Ügyvivői Testület

közélet
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Tündérkerti hírek
Sok változáson esett át óvodánk a
nyár folyamán. Eddig az általános iskola intézményegységeként működött, mivel szeptembertől az iskola
Római Katolikus Egyház fenntartásába került, intézményünk átszervezés
kapcsán az újonnan létrehozott Általános Művelődési Központ szakmailag önálló intézményegységeként működik tovább.
Dér Gáborné – Kis Kati óvó néni –
nem kívánta tovább ellátni az óvodavezetői teendőket, nem indult a kiírt
vezetői pályázaton. A nevelőtestület
egységes döntése után Bodnár And-

A nevelési év kezdetén intézményünk új nevet kapott: Tündérkert
Óvoda lett.
Már a szülők is megtapasztalhatták, hogy a csoportok is a gyerekekhez közelebb álló névvel működnek
tovább: a kicsik a Csicsergő csoport,
a középsősök a Bóbita csoport, nagyok az Aranyalma csoport nevet választották.
Szeptembertől újra gyerekzsivajjal
telt meg az óvoda épülete, 65 kisgyermek kezdte meg az új tanévet.
A Csicsergőknél 20 kisgyermek ismerkedik az óvodai élettel, a Bó-

Élet a Tündérkertben – mesekönyv-illusztráció
bita csoport 22 tagja már ismerősként kezdte meg az évet, hiszen ők
már egy-két évet jártak óvodába, az
Aranyalma csoport tagjaira komoly
feladat vár, készülnek az iskolára.
Remélem, sikeres, élményekkel teli évet kezdtünk meg, erre garancia
lehet kolleganőim elhivatottsága és
szakmai felkészültsége. Számítunk a
szülők segítő, támogató munkájára is,
mert munkánk kulcsa a csapatmunka, és kimagasló eredményt csak öszszefogással, közös erővel érhetünk el.
Mindezt gyermekeink érdekében
tesszük.
Bodnár Andrásné
óvodavezető

rásné nyújtotta be pályázatát, melyet
az igazgatótanács egyhangúlag támogatott.
A nyári hónapokban testvértelepüléseink óvodájából, a vajdasági Kishegyesről és az erdélyi Zágonból jártak
nálunk vendég óvónénik. Megtekintették óvodánkat, rövid szakmai beszélgetésre is nyílt lehetőségünk. Elismeréssel nyilatkoztak mind az
épületről, a felszereltségről és az az itt
folyó munkáról is. A további kapcsolattartásra is ígéretet tettünk, hagyományok és magyarságunk megőrzéséből azt hiszem, sokat tudunk tőlük
tanulni, mi pedig szakmai anyagokkal tudjuk segíteni munkájukat.
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Kedvelt nyaralási
helyszín volt idén a
balatonszárszói tábor
A sokak által kedvelt és igénybevett Balatonszárszói Ifjúsági Tábor az IRMÁK
UTILIS Nonprofit Kft. üzemeltetésében az
idei szezonban 2012. június 4-én nyitotta
meg kapuit.
A nyár folyamán lebonyolított 12 turnusban összesen több mint 1200 vendéget
fogadtunk. Kiemelt céljaink között szerepel az, hogy kedvezményes árainkkal minél szélesebb körben tudjunk biztosítani
pár napos kikapcsolódási lehetőséget, azzal együtt, hogy minden korosztály számára megfelelőek legyenek a tábor nyújtotta
szolgáltatások.
Az ellátásért fizetendő díj 4-14 fős faházakban történő elhelyezést és napi négyszeri étkezést foglal magában, valamint a
táborhoz tartozó saját strand, illetve sportpálya – számos sporteszközzel – vendégeink által térítésmentes használható.
Örömünkre szolgált, hogy a tábor kedvezményes ára sok család, kis- és nagycsoportos gyermek és felnőtt közösségek, illetve szociális intézmények ellátottjai részére
vált így elérhetővé, így egy sikeres szezont
tudhatunk magunk mögött.
Szintén fontos törekvésünk valósult meg
azzal, hogy partnereink segítségével, velük
történő együttműködésünk eredményeként tudtunk olyan családoknak is pár napos nyaralási lehetőséget biztosítani, akiknek ezt anyagi lehetőségei nem tették volna
egyébként lehetővé: 2 szociálisan rászoruló
család teljesen ingyenesen nyaralt a táborban. Ezúton is köszönjük az ebben résztvevő partnereinknek a támogatásukat.
Az üzemeltetés időszaka alatt szükségessé vált beszerzések megvalósítása, a vendégek kéréseinek, jelzéseinek lehetőség
szerinti maximális figyelembevétele, a jövőbeni fejlesztési igények megvalósítási lehetőségeinek keresése mind azt példázza,
hogy igyekszünk a tábort lehetőségeinkhez mérten sikeresen működtetni, és mind
a férőhely kihasználtság, mind a megvalósítható beruházások tekintetében eredményeket elérni, így a tábor hosszútávú, megfelelő színvonalú fenntartása irányába a
szükséges lépéseket megtenni.
Bízunk benne, hogy idei vendégeink maradandó, pozitív élményekkel teli nyaralásként gondolnak vissza a táborban töltött
időre, és az elkövetkező évben, években
sok új vagy visszatérő vendéget üdvözölhetünk majd ismét a Balatonszárszói Ifjúsági Táborban.
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Balatonszárszó 2012

Tábori napló
Lejegyezte: Vincze Karolin és Lengyel Dorina
Táborvezetők: Juhász Anikó és Csőke Alexandra
Támogatók: Sviag Kft, Kocséri Horgászegyesület, Polgárőrség,
Bálint Valéria, továbbá két anonimitást kérő vállalkozó, iIlletve
süteménnyel: a Bátori-, Kenyeres-, Szelei és Venyingi-család
1. nap
Fáradt szemekkel álltunk az iskola előtt. Bepakoltuk a csomagjainkat, és a megpakolt busszal hosszú útra indultunk. A buszban elvoltunk: egymást szórakoztattuk, vagy éppen idegesítettük a hátunk
mögött ülőket (meg talán az előttünk lévőket is) a „nekem a Balaton
a Riviéra” ritmusos nyekergésével.
3 óra és egy pihenő után már zsibbadó végtagokkal leszálltunk,
közben megpillantottuk a táborhelyet, ahol a következő egy hetet
fogjuk tölteni. A szobákat beosztották/tuk, majd a nem éppen pehelysúlyú bőröndöket a szobánkba cipeltük. Mindenki rendezkedett
kicsit, elfoglalta a saját kis „birodalmát”. Majd behívtak az ebédlőbe.
Ott megettük az első ebédünket, kisebb megbeszélést is tartottunk.
Majd mindenki visszavonult kicsit, és átvette a fürdőruháját.

Nemsokára az ebédlő előtt saját ’bikini-költeményeinkben’ álldogáltunk, és vártuk, hogy kipróbáljuk a mi kis strandunkat. Miután
mindenki összegyűlt, átvonultunk a síneken át a saját kis részünkre a parton. Ott aztán önfeledten vetettük be magunkat a Balaton
habjaiba – bár ha így lett volna, nem hiszem, hogy belemegyünk -,
ott aztán kiélveztük a víz és iszapos aljzat által adott élményt. (Nem
mondhatjuk, hogy mindenki tiszta hajjal ment ki a partra…) Meguzsonnáztunk, majd visszamentünk a táborhelyre, ahol az aznapi
estét ismerkedéssel töltöttük. Vacsoráztunk, megbeszéltük a tábori
szabályokat és rendeket, majd szabad program volt.
Aznap este talán kicsit nehézkes volt a elalvás, de garantálhatóan
hajnali 3-kor minden szem lecsukódott. Vagy nem.
2. nap
Felkeltünk, és homo sapiens sapienset tettetve kivonszoltuk magunkat az ebédlőbe. Ott egy kissé lassú és fáradt reggelit fogyasztottunk el (már nem a zsemlék voltak fáradtak természetesen), majd
visszamentünk az aznapi készülődéshez a faházakba. Összekaptuk
magunkat, és kisebb túrára indultunk Balatonszárszóra.
A vonatállomásra érkezésünket egy jellegzetes hang köszöntötte,
ami a kellemes csilingelés után közölte, hogy a mi vonatunk fél óra
késés után fog beérni. Az öröm leírhatatlan volt, mivel addig feszített tempóban gyalogoltuk le azt a távot. Nem baj, addig is lefoglaltuk magunkat, körülnéztünk kicsit a bazárokban, fagyiztunk. Majd

az állomás lépcsőjén ülve a jellegzetes hang már azt mondta, hogy a
vonatunk érkezik. Felmentünk a kettes vágányhoz. A peronon állva
viszont döbbenten láttuk meg, hogy a vonat az egyesre fog megérkezni. Mihelyst megállt a szerelvény, mind a körülbelül 31 fő észvesztve
rohant át a túloldalra. Nagy nehezen végül is felszálltunk a vagonba,
ahol csak nevetni tudtunk az egészen. A következő leszálló Felső-Zamárdiban lett volna, de a kalauz közölte, hogy ott nem áll meg az a
vonat. Így a vagy egy kilométerrel (ha nem többel) előtte lévő leszállónál leszállítottuk magunkat, és megint kisebb túra indult a kalandparkba. Útközben bármennyire sajgott is a lábunk, feltaláltuk magunkat. „Tíííz kicsi nééégeeer!” Ordította a 16 fő egy gyerekként. A
gyerekdal legalább annyira lefoglalt, hogy nem számoltuk a lépéseinket. Majd már hulla fáradtan, eszméletlen fülled melegben megérkeztünk a Felső-Zamárdi felirattal ellátott vonatállomáshoz, amivel
is szemben a kalandparkunkat találtuk.
Átbukdácsoltunk valahogy a síneken, majd a kalandparknál nagy
pozitívumnak könyvelhettük el a párásítókat, amik a porított vizet
finoman spriccelték az épület teraszára. Ott kis várakozás után megkaptuk az oktatást, ami szükséges volt a pálya teljesítéséhez, és a felszerelést, ami egy hevederből, az azon lévő kapcsokból, és a védelmi
„sisakunkból” állt. Majd egy kis oktatás még a gyakorló pályán, és
aztán szabadon mehettünk a kalandpark pályáin.
A junior részen
mentünk igaz, de
már az is nagy élmény volt. A csúszások, a remegős
mászótábla, és minden igazi adrenalin bombaként hatott
ránk. Majd dörgések,
és villámlások. Sötét felhők gyülekeztek… És az eső elkezdett esni. Nem is akárhogy!
Villámgyorsan leszállítottak mindenkit (MINDENKIT) a pályákról,
és behúzódtunk az épület teraszára. Még jég is esett. Kétségbeesetten álltunk az esőben. És mikor elállt, a félelmeink igazolódtak; nem
engedtek vissza minket. Így kis alkudozás után ott hagytuk a kalandparkot, korgó gyomorral… Bár még készült pár fotó, és Sanyikát
lespriccelte a sárkány szobor. Átmentünk az út túloldalára, a megállóhoz. Kiderült, hogy egy óránk van a vonat indulásáig. Egy órát
ott unatkoztunk, bár mégsem egészen. Ott is fel kellett találni magunkat… Ahogy a táborban el lett nevezve a leleményes semmittevés: csöveztünk. Esőben. És próbáltuk megenni az ételmaradékokat.
A vonat végül is megérkezett… De a történelem megismétli önmagát
– megint rossz vágányhoz mentünk. Megint csak rohanás a vagonhoz… felszállás, és aztán érkezés vissza. Mikor hullafáradtan visszaértünk a táborhelyre már csak nevetni tudtunk az egészen.
Aznap már csak este vacsoránál volt egy kis foglalkozás és az emberek többsége fürdés után már el is aludhatott.
4. nap
Reggel a konyha jóvoltából egy kis úti csomaggal útnak eredtünk.
Elgyalogoltunk a földvári kikötőhöz, majd áthajóztunk a tihanyi kikötőbe. Ott átszálltunk a dottónkra (alias kisvonat kerekeken), ami
igen kalandosan felvitt minket a tihanyi apátsághoz. Ott megnéztük azt a nevezetességet, majd sétáltunk, shoppingoltunk. Aztán a
dottónkkal lementünk a part közelébe, ahol egy újabb kalandparkban találtuk magunkat, a keddi pótlása miatt.
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Ott végre felnőtt
pályán is mehettünk,
ami igazán félelmetes volt, kevésbé bátraknak viszont még
mindig ott volt a gyerekpálya
lehetősége. Ott a történelem
MEGINT megismételte önmagát – ebben a kalandparkban
is ránk szakadt az ég. Megint csak leszállítottak minket (ami miatt nem volt mindenki szomorú..) Így hát az ott lévő kis vendéglőben megebédeltünk/uzsonnáztunk/szóval ettünk, majd megint csak
dottóval visszamentünk szakadó esőben a kikötőbe. Ott elállt az eső
végül, de megint csak
egy órát vártunk,
csak most a hajóra.
Addig is egy kisebb
csoport a parton üldögélő halász bácsit
szórakoztatta, aki viszont kevésbé szórakozott.
A hajónk megérkezésével felszálltunk,
visszaértünk Földvárra, ahonnan megint csak séta a táborhelyig. Megint csak hulla
fáradtak voltunk, de az esti szórakozást persze ez nem befolyásolta.
Megint csak valahogy beestünk az ágyba, és már aludtunk is.
5. nap
Az ébresztő zene, és reggeli után szabad foglalkozás volt. Az egyik
tanári szobában beindítottuk a zenét, és aki akart táncolt, aki meg
nem akart, akkor is kénytelen volt azt hallgatni. Aztán lementünk
fürdeni délelőtt.
Vízi váltót rendeztünk, több-kevesebb
eredménnyel a csapatok közt. Ebéd. Délután megint csak fürdés. (az előző esős és
rendesen beszervezett
napok után be kellet pótolni…) Uzsi a
parton, majd vissza
a táborba, és egy elég
lightos nap után megcsodálhattuk a megérkező lengyelek csoportját. Utána már nem csak
németekkel, de lengyelekkel is beszélgethettünk angolul (vagy valami hasonló nyelven, bár a gesztikuláció még mindig fegyver). Vacsora után 10 körülig vártunk, majd elmentünk éjszakai fürdőre. Kint
kissé hűvös volt, de a víz olyan meleg, hogy igen kellemes érzés volt.
Egy fluoreszkáló karkötő mutatta, melyik gyerek hol van, vagy éppen melyik készül megfulladni. Majd kicsit átázva vissza a szállásra,
utána még egy fürdés, de tusfürdővel, és alvás, mint mindig...
6. nap
Egy rendhagyó nap volt igazán. Délelőtt táboros pólót rajzoltunk,
ezzel remekül elvoltunk, majd ebéd után szabad foglalkozás, beszélgetés. Este elmentünk az egyik balatonföldvári szórakozóhelyre,
ahol gyerek karaokéztunk, táncoltunk az óriás egérrel és macskával,
majd felnőtt karaoke, és tánc. Kis vásárlással. Pazar volt.
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7. nap
Nehezen ébredtünk, és valami szörnyen szomorúak voltunk, hogy
haza kell jönnünk. Reggeliztünk, majd lementünk egy utolsó fürdésre, a Balatonra. Utána lefürödtünk, és felcuccoltunk a buszra. Ettünk még egy dinnyét, ha nem többet, mivel közösen fogyasztottuk,
és hideg csomagokkal ellátva elindultunk a hazaútra. Mint odafelé
menet, Simontornyán megálltunk, jégkrémeztünk, és végleg elindultunk haza. Itthon szinte sírtunk az örömtől – és a szomorúságtól -,
hogy megéreztük a jó itthoni 30 fokot. Elváltunk az addigi tábortársainktól, a kishegyesiektől, ahogy egymástól is.
De örökké nagy emlék marad ez a tábor… Az esti pizzarendelések,
a nemzetközi beszélgetések, „faluróó’ gyüttünk hee”… Sosem fogja
elfelejteni egy táborlakó sem.

Szép napok a lovastanyán
Augusztus 13. és 15. között egy sikeres pályázatnak, az ún.
IPR-támogatásnak köszönhetően felejthetetlen élményekben
lehetett része a kocséri iskola több mint harminc diákjának.

A szentkirályi határban lévő Útmenti lakban Hriagyelné Balla
Vera táborvezető irányításával tölthettek el élménydús napokat a
hátrányos helyzetű gyerekek. A kisebbek egy napot, a nagyobbak sátorban éjszakázva - két napot töltöttek a lovas tanyán. A diákok
lovagoltak, fürödtek,
játszottak, de közösen segédkeztek is a
lovak vagy a vacsorakészítés körül is. Az
önfeledt szórakozás
mellett azért egy kis
kézműveskedéssel,
egy kis feladatozással
hangolódtak rá az iskolakezdésre is.

SULI HÍREK
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Tanévkezdés

Becsengettek – templomi harangszóval
Augusztus 31-én pénteken 6 órakor szentmise keretében zajlott
le a kocséri általános iskola ünnepélyes tanévnyitója a katolikus
templomban. 166 kocséri diák, közük 20 első osztályos tanuló számára kezdődött ezzel el az új tanév. Immár egyházi intézményként,
a Váci Egyházmegye
fenntartásában működő ceglédi Szent
Kereszt Katolikus Iskola és Óvoda Gábor
Áron Tagiskolájaként kezdte meg iskolánk a tanévet.
A templom zsúfolásig megtelt diákokkal, szülőkkel,
nyugdíjas pedagógusokkal, érdeklődőkkel. Jelen volt Bokros Levente mesterkanonok,
Cegléd város plébánosa, a kocséri iskola püspöki megbízottja, Rajta László a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Iskola és Óvoda igazgatója, Bodnár András polgármester, Balázs András ceglédi káplán, hitoktató.
Először Vikor Enikő 8.
osztályos tanuló Reményik
Sándor Templom és iskola
című versét szavalta el, majd
Gévai Imre tagintézményvezető köszöntötte néhány
gondolattal a megjelenteket.
A szentmisét Hernádi
László plébános mutatta be,
bátorító, kedves szavakkal
szólt a gyerekekhez. A könyörgés során eredményes
tanévért, szorgalmas diákokért, türelmes pedagógusokért szólt a fohász.
Veni Sancte – latin kifejezés, magyarul: Jöjj, Szentlélek. A katolikus egyházi iskolákban a tanévkezdő szentmise elnevezése. Ezen
a szentmisén az új nevelési-oktatási év megkezdése alkalmából a
Szentlélek Úristen oltalmát, segítő erejét kérik tanítványok, pedagógusok és szülők közösen.
A szentmisén Tajtiné Kasza Anikó és dr. Lakatosné Rozsnyói
Anikó pedagógusok közreműködtek felolvasóként, valamint ministránsként Szelei Alex, Tóth Adrián és Tóth Marcell diákok.
Az iskolai énekkar a kóruson énekelt, Mészáros Ervin tanár úr
gitáros kíséretével, Juhász Anikó énekkarvezető irányításával.
„Krisztus az Úr, erő s hatalom övé,
Bátran bízz Benne, hisz mondta:
Ki újra kopog, annak ajtót nyitnak majd.
Alleluja, alleluja.
…
Szent öröm ünnepe virradt ma reánk.
Jöjjetek népek imádni.
Isteni fény szállt a földre miközénk,
Alleluja, alleluja.”

A szentmise végén Bokros Levente atya
biztató szavakkal köszöntötte
a diákokat, szülőket, pedagógusokat.
Rajta László
ceglédi igazgató úr köszöntőjében azt emelte
ki, hogy egyenrangú félként tekint a kocséri iskolára, majd kedves ajándékként az iskola jelvényét tűzte fel az első osztályos diákoknak.
Az első osztályosok: Badari Szabina, Bagi Alexandra, Barta Szilárd, Berdó Gyula, Berdó Orsolya, Farkas Ákos, Hojsza Tamara, Kenyeres András, Kiss Hanna, Kovács Gergő, Mészáros Martin, Pesti Dóra, Polyák
András, Radics
László, Rapi Roland, Szedlák
Zoltán, Szűcs
Róbert, Váczi
Szabolcs, Vágó
Barbara, Várkonyi Levente.
Tanító néni:
Bugyi Lászlóné,
napközis nevelő:
Szécsi Gabriella.

Változások az új tanévben
• heti két órában hitoktatásban részesülnek a diákok, választás
alapján katolikus vagy református hittanórán
• a tanulók osztályonként havonta egyszer vasárnapi szentmisén vesznek részt
• tanulás és ebéd előtt, illetve után imádkoznak a diákok
• a köszönés az iskolában: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen
• az iskolába járásnak ezután sem feltétele a megkeresztelkedés
vagy az első áldozás, de természetesen örömteli, ha az efféle
elmaradások pótlása megtörténik, ennek érdekében Hernádi
László atyához fordulhatnak bizalommal a családok
• a minisztériumi rendelkezések alapján az 1. és 5. osztályban
életbe lépett a mindennapos testnevelés (3-3 testnevelés óra
mellett tömegsport, labdarúgás, illetve kosárlabda edzések
biztosításával)
• a gyermekétkeztetésben visszaállításra került az uzsonna
• az iskolánk hivatalos neve:
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gábor Áron Tagiskola
igazgató: Rajta László
székhely: 2700, Cegléd Pesti út 2-4.
tagintézmény-vezető: Gévai Imre
Az iskolai oldalt összeállította: Gévai Imre

Kocséri Híradó

Közélet

17

Utasi – Utassy családtalálkozó Öttömösön
Szeptember 1-jén, szombaton a Csongrád megyei Öttömösön,
Szegedtől 40 km-re találkoztak az Utasi – Utassy családok tagjai.
Ez alkalommal Utassy István és családja szervezte az összejövetelt,
amely a hetedik volt a hagyományőrző családi találkozók sorában.
„Öttömös csendes, nyugodt település, az Alföld déli részén, erdőkkel, mezőkkel körülölelve, ahol a családok részére ingyenes lovas kocsikázással szeretnénk a környéket megismertetni” – csalogatta a meghívó az Utasi – Utassy családok tagjait. El is jöttek több
mint százan az ország minden sarkából, sőt ezúttal először vett
részt a családtalálkozón a Csantavéren (Vajdaságban) élő Utasi
Judit, aki a kislányával érkezett. (A Vajdaságba az 1820-as években rajzottak ki jászsági családok, nem véletlen, hogy Jászapátinak
nemrégiben lett a testvértelepülése Temerin.)

Utassy családot. Kiderült, hogy Öttömös büszkélkedhet egy kiváló
citerazenekarral, alföldi népdalcsokorral kedveskedtek a résztvevőknek. Nagy tapsot kaptak a modern táncot előadó iskolás fiatalok is. A műsort a több fogásos finom ebéd követte: a szarvas pörkölt osztatlan sikert aratott. A találkozó táncos-zenés mulatsággá
alakult át, akik nem táncoltak, elmehettek sétakocsikázni, tanulmányozhatták Tajti-Hajós Sándor családfáját, vagy éppen beszélgettek egy jóízűt a társaság többi tagjával.

A Kocsérról elszármazott Utassyak közül többen is jelen voltak

Utasi Judit és kislánya Csantavérről érkezett

Az Utassyak büszkék a családfájukra, Utassy András révén 1646ban nemesi levelet kaptak. A bükkszenterzsébeti Utassyak közül
Utassy Demeter költözött az 1600-as évek végén Jászapátira, az ő
leszármazottai a kocséri Utasi - Utassyak is: az 1841-ben született
Utassy Péter 1868-ban vette el az 1849-es születésű Tajti Margitot,
gyermekeik már Kocséron születtek: Utassy Erzsébet – férje Bagi
Elek, Utassy Margit – férje Dobos János, Utassy Alajos – felesége
Nagypál Petronella, Utassy Márk – felesége Járvás Borbála, Utassy
Imre – felesége Gulyás Teréz, Utassy Miklós – felesége Kócsó Etelka, Utassy Veronika – férje Gulyás László, valamint Utassy Pál.
Öttömösön a résztvevőket Utassy István köszöntötte a 740 lelkes, spárgatermesztéséről elhíresült község modern, légkondicionálóval is ellátott művelődési házában.

Utassy István köszönti a résztvevőket

Könyvajándékot nyújtott át két családfakutatónak: a Jászapátiról érkezett Besenyeiné Utassy Magdolnának és a ceglédi Ankáné Utassy Idának, akik megmutatták, hogyan lehet összefogni az

A jászapáti Utassy-ág legifjabb képviselői

A jászapáti születésű Utassy Béla átnyújtotta a szervezőknek
az Apátin élő, Törökné Rusvai Mária által festett családi címert,
amely az eredetinek szinte a pontos mása.
Ankáné
Utassy
Idának a következő
családtalálkozó szervezési jogát adták át
az öttömösiek, viszontlátásra legközelebb Cegléden!
Utassy Istvánnak
és családjának ezúton is megköszönjük a színvonalas
rendezést és a kiváló
vendéglátást!
A találkozóról felvétel található a Youtube-on itt: http://www.
youtube.com/watch?v=1976EGPUbNk
Berente Terézia
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Jászsági Civil Vándordíj 2012
A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200 000 Ft elismerést
harmadik alakalommal ítélte oda a „Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma. A 2012. évi Jászsági Civil Vándordíjat az Árokszállásiak
Baráti Köre (Jászárokszállás) nyerte el. Az ÁBK 1995 óta tagja a Jászok Egyesületének.
A két szervezet eredményes együttműködése közös rendezvények megtartásában, emléktábla-állításban, helytörténeti kiadványok megjelentetésében egyaránt megnyilvánult. Az Árokszállásiak Baráti Köre benyújtott munkaterve támogatásra méltó, mert
jelentős hozzájárulás a Jászság közösségi, szellemi arculatának formálásához. A díjat 2012 őszén adják át Jászárokszálláson, az Árokszállásiak Baráti Köre közgyűlésén.
Forrás: Jászok Egyesülete

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Utasi Miklósné
szül. Király Rozália

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönet dr. Rozsnyói Ferenc háziorvosnak
és munkatársainak, akik rendszeresen lelkiismeretesen
látogatták és ápolták őt.
A gyászoló család.

Kocséri Híradó

Kocséri Híradó

EZ+AZ

19

A Községi Könyvtár intézményben
működő Információs és Turisztikai
Központ

IRODATECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSAI
SEGÍTIK A LAKOSSÁGOT
A központ nyitvatartása megegyezik a Községi Könyvtár nyitvatartásával. A szolgáltatások
a Községi Könyvtár épületében (2755. Kocsér,
Kossuth L. u. 16.) vehetőek igénybe díjazás ellenében.
A központ az alábbi irodatechnikai szolgáltatások nyújtását végzi: fénymásolás, nyomtatás,
spirálozás, faxolás, scannelés, turisztikai célú
videofelvétel készíttetése az intézmény munkatársa által, képzési és konferencia helyszín.

JEGYZETTÖMB HELYETT
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden és
csütörtökön 9-15 óráig
telefonszámok: 06-53/359-080,
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs falugazdász további intézkedésig a Nagykőrös, Szabadság tér 4.
szám alatti Területi Irodában érhető el.
Tel.: 06-06/53-550-375
Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491
Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 06-53/359-040
dr. Rozsnyói Ferenc 06-53/359-011 (lakás)
Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill.
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos
06-53/350-377, 104
Fogorvos: Dr. Mátai Sándor
Rendelési idő: hétfő 14-19 óra;
szerda: 9-14 óra; csütörtök 10-16 óra
Bejelentkezés rendelési időben a
06-20/358-7560-as telefonszámon.
Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725
Rendőrség (Kocsér)
Szelei László 06-70/458-1687,
06-70/611-2320
Polgárőrség (Kocsér) tel.: 06-20/456-5084
Volánbusz információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/350-993, 06-53/351-335
MÁV információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés
tel.: 06-76/540-291 Forródrót: 1289
KŐVA Zrt. helyi megbízottja:
Fehér Béla Tel.: 06-20/516-3079
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:
06-40/822-000

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

Kocséri Nyugdíjas Egyesületet
Péntekenként (minden hónap
2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden
érdeklődőt szeretettel fogadnak!

Közjegyző: Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16;
Kedd 830-1130; 14-16; Szerda 14-16

Nagykőrösi Okmányiroda
Tel.: 06-53/550-380
Félfogadás: Hétfő 13-18; Szerda 8-15;
Csütörtök 10-15; Péntek 8-12
A Községi Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;
Kedd 9.00-12.00, 15.00-18.00;
Szerda 13.00-16.00;
Csütörtök 9.00-12.00, 15.00-16.00;
Péntek 15.00-18.00
Internetezési lehetőség
a teljes nyitva tartási időben.
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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 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

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

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: 5,5 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
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

39 éves, független férfi tartós kapcsolatra keres 27 és
34 év közötti egyedülálló hölgyet. „Vissza a gyökerekhez.” Tel.: 06-20-484-4001
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 4 szobás, 116 m2-es családi ház
– volt régi Posta épülete – a Szabadság utca 51. sz.
alatt. 772 nm telekkel, pincével, garázzsal; víz, gáz,
villany bent van. Érd.: 06-30-485-0796.
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 53-358-110

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

KOC SÉ R I HÍ R A D Ó
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Bodnár András Levélcím: 2755, Kocsér Pf. 9. ISSN 1789-7564
Szerkeszti: Berente Béla és Berente Terézia E-mail: kohir@freemail.hu Tel.: 06-20-236-5035
Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. – Nagykőrös, Béke u. 5. Tel./Fax: 06-53/356-650

