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23. évfolyam 5. szám 2012. SZEPTEMBER – OKTÓBER Ára: 120 Ft

Változnak az ebtartás szabályai

’56-ra emlékezve

Iskolai hírek

Évfordulók – események

Tündérkerti tudósítás

Báli meghívó

Alakulóban a járási hivatalok

Tartalom

Jobbágy Károly

Mondják, a himnuszt énekelték

Mondják, a himnuszt énekelték
úgy indultak a puskatűznek
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég
sem riasztotta vissza őket.

Csorgott a könnyük. 
Talán sírtak.
Csorgott a vérük.
Belehaltak.

Diákok voltak.
S ők csinálták
a dicsőséges forradalmat!

1956. október 24.

1956 emlékünnepén
KÁNYÁDI SÁNDOR:

VALAMI KÉSZÜL
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül: 

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Megújul a hivatal

Elkezdődött a 
Polgármesteri 
Hivatal átépítése, 
a Környezet és 
Energia Operatív 
Program (KEOP) 
keretében.
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Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hírei
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. au-
gusztus 29-én rendkívüli ülés keretében tárgyalta az alábbi na-
pirendi pontokat:
Napirend:
1./  Az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj meghatározásá-

ról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
2./  Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat 

2012. évi II. ütemére vonatkozó támogatási igény benyújtása

Napirend:
1./ Az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj meghatározásá-
ról szóló rendelet módosításának megtárgyalása

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012.(VIII.30.) számú rendelete

Az élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj meghatározásá-
ról szóló 3/2012.(I.27.) rendelet módosításáról

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 29.§. és a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendelet módosítást alkotja: 

1.§.
A 3/2012.(I.27.) számú rendelet 1.§ (1) bekezdés a.) és b.) pontját, 
valamint az (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
(1)
Int. Nyersanyagnorma Térítési díj (Ft)
 Ft 27% ÁFA-val
a.) Gábor Á. Ált. Isk. - tízórai 79,-
 - ebéd 187,-
 - uzsonna 57,-
napközis norma összesen:  23,- 410,-
b.) Óvoda - tízórai 57,- 70,-
 - ebéd 127,-
 - uzsonna 57,-
egésznapos ellátás:  241,- 305,-
(5) 
Az önkormányzati kötelező étkezők
A napközis nyersanyagnorma + ÁFA térítési díjat fizetik
   410,-

2.§.
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1-től lép hatályba.
(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a 3/2012.(I.27.) számú rendelet 

1.§.(4) bekezdése.
Kocsér, 2012. augusztus 30.
 Bodnár András Szöllősiné dr. Patonai Judit
 polgármester jegyző

Záradék:
Elfogadta: a képviselő-testület a 2012. augusztus 29-ei ülésén Ki-
hirdetve: 2012. augusztus 30-án.

Kocsér, 2012. augusztus 30.
Szöllősiné dr. Patonai Judit
jegyző

Napirend:
2./Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat 2012. 
évi II. ütemére vonatkozó támogatási igény benyújtása
60/2012.(VIII.29.) sz. Öt.h. HATÁROZAT

1. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyaror-
szág 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tör-
vény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) 
támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból 
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei 
önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok  2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot te-
szi:
I.     a.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 

1-jén 1000 fő, vagy a feletti.
II.   A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 

2012. évben ilyen jogcímen 15.000 eFt összegű bevételt tervez.
III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 

12.942.000 Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.  Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizs-

gálatra kötelezett. Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkor-
mányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

V.   Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50.§.(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rende-
zett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Határidő:  2012. szeptember 10.
Felelős:    Bodnár András polgármester 

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szept-
ember 13-ai soros ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta:
Napirend:
1./ Kocsér Községi Önkormányzat 2012. I. féléves költségvetési be-
számoló megtárgyalása, rendeletmódosítás
2./ A Kocséri Általános Művelődési Központ Szervezeti Működési 
Szabályzatának megtárgyalása és jóváhagyása
3./ A Kocséri Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Köz-
művelődési programjának megtárgyalása és jóváhagyása
4./  Kocséri ÁMK. Tündérkert Óvodájának 2012/2013. nevelési év 
elindításáról és az előző nevelési évről szóló beszámolója
5./ A Magyar Országos Jóga Unió Egyesület beszámolója a részük-
re használatba adott önkormányzati tulajdonú épületről 
6./ Belsőellenőrzési ütemterv szerint végrehajtott ellenőrzésről 
szóló ellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalása
7./ Balatonszárszói önkormányzati tulajdonú üdülő 2013. évi üze-
meltetésére vonatkozó megkeresés megtárgyalása
8./ A járási hivatalokról szóló törvény és kormányrendelet, vala-
mint a közös hivatal létrehozására vonatkozó módszertani útmu-
tató ismertetése, szándéknyilatkozat megfogalmazása
9./ Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kérelme
10./ Egyebek

Napirend:
1./ Kocsér Községi Önkormányzat 2012. I. féléves költségvetési be-
számoló megtárgyalása, rendeletmódosítás
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Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2012.(IX.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló
5/2012.(II.24.) rendelet módosításáról

1. §
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 34.§.(4) bekezdésének és a 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42.§. felhatalmazása alapján a  
5/2012. (II.24.) számú rendelet 2.§. bekezdését az alábbiak szerint 
módosítja
1./ A 2012.ktv. eredeti bevételi előirányzata 270.485.000 Ft.
Növekszik a 3.sz. melléklet alapján 2.566.629 Ft-tal
2012. I. félévi módosított bevételi előirányzata 273.051.629 Ft.
A 2012. ktv. eredeti kiadási előirányzata 270.485.000 Ft.
Növekszik a 3.sz. melléklet alapján 2.566.629 Ft-tal
2012. I. félévi módosított kiadási előirányzat 273.051.629 Ft.

2.§
Záró rendelkezések

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

Kocsér, 2012. szeptember 14.
 Bodnár András Szöllősiné dr. Patonai Judit
 polgármester jegyző

Záradék:
Elfogadta: a képviselő-testület a 2012. szeptember 13-ai ülésén
Kihirdetve: 2012. szeptember 14-én.
Kocsér, 2012. szeptember 14.
Szöllősiné dr. Patonai Judit
jegyző

Napirend:
2./ A Kocséri Általános Művelődési Központ Szervezeti Műkö-
dési Szabályzatának megtárgyalása és jóváhagyása
61/2012.(IX.13.) sz.Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jóváhagyta a Kocséri Általános Művelődési Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal              Felelős: Intézményvezető

Napirend: 
3./ A Kocséri Általános Művelődési Központ Pedagógiai és 
Közművelődési programjának megtárgyalása és jóváhagyása
62/2012.(IX.13.) sz.Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Kocséri Általános Művelődési Központ Pedagógiai 
és Közművelődési Programját.
Határidő: azonnal              Felelős:  Intézményvezető

Napirend:
4./ Kocséri ÁMK. Tündérkert Óvodájának 2012/2013. nevelé-
si év elindításáról és az előző nevelési évről szóló beszámolója 
63/2012.(IX.13.) sz.Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Kocséri ÁMK. Tündérkert Óvodájának 2012/2013. 
nevelési év elindításáról és az előző nevelési évről szóló beszámo-
lóját.
Határidő:  azonnal    Felelős: Bodnár Andrásné Óvodavezető

Napirend:
5./ A Magyar Országos Jóga Unió Egyesület beszámolója a ré-
szükre használatba adott önkormányzati tulajdonú épületről 
64/2012.(IX.13.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Magyar Országos Jóga Unió Egyesület (továbbiakban: MOJU) 
Önkormányzati tulajdonú épület használatáról szóló beszámo-
lóját, hozzájárul az ingatlan használatára megkötött bérleti szer-
ződés 8. pontjának módosításához oly módon, hogy az ingyenes 
használatra vonatkozó határidő 2013. március 31-éig kerüljön 
meghosszabbításra.
Az épület felújítására beadott pályázatról történő tudomásszerzést 
követően a MOJU köteles azonnal értesíteni Kocsér község Ön-
kormányzatát, további intézkedések megtétele végett.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta a 
MOJU-val kötött bérleti szerződést és megállapítja, hogy a Nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet-
re és egyéb használatra vonatkozó kitételeknek megfelel.
Meghatalmazza Bodnár András polgármestert, hogy a bérleti 
szerződés módosítást készíttesse el és írja alá, valamint az átlátha-
tó szervezetre vonatkozó egyoldalú nyilatkozat beszerzéséről gon-
doskodjon a MOJU-tól.
Határidő:  azonnal     Felelős: Bodnár András polgármester

Napirend:
6./ Belsőellenőrzési ütemterv szerint végrehajtott ellenőrzésről 
szóló ellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalása
65/2012.(IX.13.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a 2012. évben lefolytatott belső ellenőrzés tapasztala-
tairól szóló beszámolót és az ezzel kapcsolatos intézkedési tervet.
Határidő: azonnal  Felelős: Jegyző

Napirend:
7./ Balatonszárszói önkormányzati tulajdonú üdülő 2013. évi 
üzemeltetésére vonatkozó megkeresés megtárgyalása
66/2012.(IX.13.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta a Balatonszárszói tábor üzemeltetésével kapcsolatos napirendet 
és döntött arról, hogy a 2013. évben is az IRMÁK Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2730 Albert-
irsa, Köztársaság u. 115.) működtesse.
Meghatalmazza Bodnár András polgármestert, hogy az ezzel kap-
csolatos üzemeltetési szerződést írja alá.
Határidő:  azonnal           Felelős: Polgármester

Napirend:
8./ A járási hivatalokról szóló  törvény és kormányrendelet, va-
lamint a közös hivatal létrehozására vonatkozó módszertani 
útmutató ismertetése, szándéknyilatkozat megfogalmazása

67/2012.(IX.13.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
járási hivatalokról szóló törvény és kormányrendelet, valamint a 
közös hivatal létrehozására vonatkozó módszertani útmutató is-
mertetését.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) bekezdése alapján közös 
hivatal kialakítására vonatkozó szándékát fogalmazza meg Nyárs-
apát község Önkormányzatával.
Megbízza Bodnár András polgármestert és Szöllősiné dr. Patonai 
Judit jegyzőt, hogy tárgyalásokat folytasson le Nyársapát község 
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Önkormányzat vezetőivel, valamint a két 
Önkormányzat között kötendő megállapo-
dás részleteit egyeztesse le.
Határidő:  2012. október 31.
Felelős: Bodnár András polgármester, 
Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző

Napirend:
9./ Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
kérelme
68/2012.(IX.13.) sz.Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozóinak kérelmét és döntött ar-
ról, hogy erre a napirendre 2012. december 
hónapban térjen vissza a testület.
Határidő: 2012. decemberi testületi ülés
Felelős:   Bodnár András polgármester

Egyebek:
a.) Potyó Mónika Kocsér, Széchenyi u.16. 
szám alatti lakos kérelme
69/2012.(IX.13.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete döntött arról, hogy Potyó Mó-
nika Kocsér, Széchenyi u. 16. szám alat-
ti állandó lakos, de Kocsér, Zrínyi u. 10. 

szám alatti tartózkodási helyű lakos részére 
2012.09.18 – 2013.05.20. időtartamra ke-
rüljön bérbeadásra a Kocsér, Jókai Mór u. 
2/A. szám ingatlan.
Megbízza Bodnár András polgármestert, 
hogy a lakás bérletére vonatkozó szerző-
dést kösse meg.
Határidő: azonnal    Felelős: Bodnár And-
rás polgármester

Egyebek:
b.) Önkormányzati fenntartású konyha 
felújítására pályázati lehetőség megtár-
gyalása
70/2012.(IX.13.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete döntött az önkormányzati fenn-
tartású konyha fűtéskorszerűsítésének fel-
újításáról pályázat útján alternatív energia 
felhasználásával.
Megbízza Bodnár András polgármestert, 
hogy a tervek elkészítésével kapcsolatban 
intézkedjen, és azok elkészülte után újra 
kerüljön a napirend megtárgyalásra.

Határidő:  azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak 

a rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik

Godó József
temetésén részt vettek, sírjára virá-

got, koszorút helyeztek, mély fájdal-
munkban osztoztak.

A gyászoló család.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő közzétette a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2013. évi pályázati fordulójának 
dokumentumait.

KOCSÉR község önkormányzata csat-
lakozott a pályázati rendszer 2013. évi 
fordulójához.

Fontos változások a Bursa Hungarica 
pályázati rendszerben:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungari-
ca Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A regisztrációt követően lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott ön-
kormányzatok pályázói részére. A szemé-
lyes és pályázati adatok feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújta-
niuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az 

önkormányzatnak az EPER-Bursa rend-
szerben igazolnia szükséges. A nem befo-
gadott pályázatok a bírálatban nem vesz-
nek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2012. november 23.

A beérkezett pályázatokat az önkor-
mányzat 2012. december 17-ig bírálja el, az 
önkormányzat oktatási bizottsága, a dönté-
séről és annak indokáról 2012. december 
21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan vagy postai úton küldött le-
vélben értesíti a pályázókat.

A pályázati dokumentáció elérhető:
www.emet.gov.hu

Változások  
a kutyatartás  
szabályaiban

Az előző évben a Parlament módosí-
totta az Állatvédelmi törvényt. A tör-
vény végrehajtására született meg a 
115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet, 
amely az alábbiakat teszi kötelezővé a 
kutyatartók számára:
1. Tilos 
–  kistestű (20 kg alatti) ebet 10 m2-nél, 

közepes testű (20-40 kg) ebet 15 m2-
nél, nagytestű (40 kg feletti) ebet 20 
m2-nél kisebb területen tartósan,

–  kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű 
ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél 
rövidebb eszközzel tartósan kikötve 
tartani.

2.  Az eb, macska és görény kölyköket 
nyolchetes korukig anyjukkal kell 
tartani.

3.  A chippel megjelölt, az adatbázisban 
nem szereplő eb adatait az állat tartó-
ja köteles 2012. december 31-ig a ma-
gán-állatorvossal az adatbázisban re-
gisztráltatni.

4.  A chippel megjelölt eb tulajdonosá-
nak, tartási helyének megváltozása, 
vagy az állat elpusztulása esetén az eb 
tartója az adatváltozást 8 napon be-
lül köteles a magán-állatorvossal az 
adatbázisban regisztráltatni.

5.  2013. január 1-től négy hónaposnál 
idősebb eb chippel megjelölve tart-
ható.

6.  A magán-állatorvos az eb vizsgála-
ta, kezelése előtt köteles ellenőrizni, 
hogy az állat chippel jelölt-e.

7.  A négy hónaposnál idősebb chippel 
nem jelölt ebről a jegyző és a magán-
állatorvos köteles jelentést tenni a ke-
rületi hivatal felé

A felsorolásból külön kiemeljük, hogy 
a 4 hónapos kornál idősebb kutyák 
chippel történő megjelöltetéséről a tu-
lajdonos saját költségére még ebben 
az évben köteles gondoskodni!

Szöllősiné dr. Patonai Judit, jegyző
Dr. Modor Péter, állatorvos

Bursa Hungarica
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Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves Gyerekek!
Nem vagyok politikus, ezért nem fogok 

az ország mai helyzetével párhuzamot von-
ni, nem mondom azt, hogy akkor a tankok, 
most meg a bankok ellen hadakozunk, nem 
emlegetem fel, hogy akkor miként támoga-
tott és miként hagyott cserben a nagyvilág, és 
mit tesz most velünk, magyarokkal…

Koromnál fogva nem lehetek 56-os részt-
vevő, sem szemtanú, így nem tudok arról 
beszélni, hogy milyen érzés volt ledönteni a 
Sztálin-szobrot, vagy itt Kocséron az iskola 
tetejéről lerángatni a vörös csillagot. Nem tu-
dok arról beszámolni, hogy kavargott a szí-
vünkben a remény, az öröm, aztán a kétség-
beesés azokban a napokban.

Történelemtanár vagyok, így beszélhet-
nék a tényekről, adatokról, de arról meg nem 
akarok. Hogy melyik napon melyik laktanyá-
ban hányan fogtak fegyvert, hogy Nagy Im-
re melyik beszéde miért volt történelmi sú-
lyú. Hogy a főváros és a vidék, Nagykőrös, 
Tiszakécske, Kocsér miként mozdult szinte 
egyszerre – erről majd tanulunk a nyolcadi-
kosokkal.

Egyetlen dologról szólok csak – arról is rö-
viden. Egyetlen dologról: arról, hogy nekem, 
középkorú kocséri családapának, átlagos ma-
gyar embernek mit jelent ez az évszám: 1956.

Számomra 56 – félelmetes, magasztos és 
szomorú évszám.

Félelmetes, mert lánctalpak csörgése, fegy-
verropogás, jajszó és erőszak kapcsolódik 
hozzá. Szétlőtt utcák és temetetlen holtak 
képei buknak elő. Ahogy csikorogva fordul 
a tank a pesti utcakövön. Ahogy döbbenve 
csukódik a zárkaajtó.

Félelmetes, hiszen emberek százai haltak 
meg azokban a napokban. Nincs drágább 
az emberéletnél, s odaveszett száz és száz. 
Fájdalmas a tankban égett orosz kiskato-
na sorsa, személyesen mi bűne lehetett, fáj-
dalmas az ártatlanul legyilkolt fegyvertelen 
tüntetők halála, fájdalmas a vesztőhelyre 
hurcolt forradalmárok áldozata.

Félelmetesen nagy áldozatot hozott ez a 
nemzet. Odatartotta az arcát a történelem-
nek. És az oda is csapott neki, iszonyatos, fé-
lelmetes erővel, felsebezve azt mélyen, na-
gyon mélyen. Máig égnek azok a sebek, azok 
a forradások. 56 félelmetes.

56 magasztos. Magasztos. Mert nem fize-
tésemelésért mentek utcára az emberek, nem 
a tandíj, meg az ösztöndíj miatt szervezked-
tek az egyetemisták. Bár voltak a követelé-
sek között anyagi természetűek is, az elején 
még az is, hogy jobb legyen a menza az egye-
temen, mégis ha egyetlen szóba kellene sűrí-
teni azt, hogy miért tört ki a forradalom, nem 
mondhatunk mást, minthogy a szabadságért.

Egy megnyomorított ország mondta azt, 
hogy elég! Elég a rabságból, a megalázottság-

ból. Elég az idegen elnyomásból. Elég a hazug 
kommunista rendszerből. Feltorlódott min-
den emlék, összesűrűsödött minden keserű-
ség, és kitört. Kitört a szabadságvágy.

Szabadságot akart ez a nemzet.
Az én nemzedékemnek, a negyveneseknek 

csak halvány fogalma lehet arról a nyomasztó, 
fojtogató diktatúráról, ami az 50-es években 
uralkodott Magyarországon. Mi már a mo-
solygó, puha diktatúra légkörében nőttünk fel 
a 70-es, 80-as években. A nálam fiatalabbak-
nak pedig már természetes közeg a szabadság. 
Természetes a korlátlan szabadság.

Nem is tudjátok, kedves ifjú barátaim, 
hogy külföldre menni nem volt mindig ter-
mészetes. Most ti, fiatalok, azon töpreng-
tek, hogy melyik országba menjetek ki tanul-
ni vagy dolgozni. Hogy végleg el akartok-e 
menni vagy csak boldogabban hazatérni.

Alig több mint két évtizede volt, hogy kül-
földre még turistaként menni is nagy ese-
mény volt. Főként nyugatra! Világútlevél, 
meg valutakeret. Nem is értitek, mik ezek. 
Nem is értitek, mily nagy dolog a szabadság!

Ahogy én is csak elmondásokból tudha-
tom, hogy milyenek voltak az ötvenes évek. 
A vasfüggöny, a szögesdrót, az aknazár.

56 éve, hogy a szabadságért vonultak az ut-
cára az emberek. 

Micsoda szégyen lenne, ha körbenézve itt 
Közép-Európában, azt mondhatnánk, hogy 
hát igen, a megszállt országok sorban írták 
vérrel az égre: nem kérnek a kommunista 
diktatúrából, nem kérnek a szovjet megszál-
lásból: 1953-ban a berliniek, 1968-ban a cse-
hek, az 1980-as években a lengyelek. S csak 
mi magyarok állnánk itt, mint csendes, simu-
lékony, gerince tört nemzet.

De nem! A szabadságért egy ország moz-
dult meg. Főváros és vidék, egyetemista és la-
katosinas. A szabadságért. Ezért magasztos 
nekem 56. A nemzeti önbecsülésünk alapja.

És végül szomorú nekem 56.
S nem azért, mert leverték a forradalmat. 

Az, hogy vérbe fojtották, csak arra példa, 
hogy a történelem súlyos fogaskerekeit még a 
legszentebb elhatározással sem tudja egy nép 
kizökkenteni, ha a világhatalmak nem enge-
dik. Keserű tény, de történelmi távlatból ve-
reségre volt ítélve 56.

De nem ettől szomorú számomra. Nem, 
ez még a magasztos jelzőt erősíti. Azt, hogy 
vannak helyzetek, amikor az eredménynél 
fontosabb maga a tett. A becsület.

Azért szomorú számomra 56, mert úgy 
látom, nem foglalta el méltó helyét a szí-
vünkben. Azt látom, hogy többnyire kény-
szeredett közönnyel viszonyulunk hozzá.

Kicsit úgy, ahogy annak idején november 
7.-hez viszonyultunk. Tudják, nálunk a csa-
ládban a nyolcvanas években az volt a szokás, 

hogy nagyanyám kertjét a pesti rokonokkal 
mindig november 7-én ástuk fel. Munkaszü-
neti nap volt, ugye. Illett volna ünnepelni is, 
de hát mit is? Egy orosz bolsevik puccsot? 
Szovjet katonai díszvendégek társaságában…

S ott ásás közben egyszer az is kiderült, 
hogy 56-ban a nagybátyám 15 évesen laka-
tosinas volt Pesten, és az is kiderült, hogy ő is 
hordta a lőszert. A nagyanyám utazott fel érte, 
és hozta haza a faluba. Családi legendárium.

November 7-éhez semmi közünk nem volt, 
nekünk magyaroknak, de 56 nélkül más len-
ne ez a nemzet. A becsületünket adta vissza 
az a néhány nap. Ezért szomorú, hogy nem 
foglalta el méltó helyét a szívünkben még.

Tartok tőle, részben azért, mert a társada-
lom többsége a rendszerváltás vesztesének 
érzi magát. Márpedig a rendszerváltás 1956-
ban gyökerezik. A nyolcvanas évek hétköz-
napi biztonságérzete szertefoszlott, a szabad-
ság pedig jólétet csak keveseknek hozott.

És most itt állunk, huszonkét évvel a 
rendszerváltás után, és amit 56-nak kö-
szönhetünk, a nemzeti önbecsülésünket, a 
szabadságunkat, azt nem értékeljük, amit a 
rendszerváltástól vártunk, a jólétet, az meg 
nem érkezett el. Ma nem a diktatúra bosszú-
ja elől menekülnek a magyar fiatalok nyugat-
ra, mint 56-ban, hanem a jobb élet reményé-
ben telepednek ki.

Így aztán nézzük közönnyel, vagy már nem 
is nézzük, hogy a politikusaink, hogyan ün-
nepelnek.

Pedig itt ma a nemzetnek van mit ünne-
pelni!

Nem a pártoknak, és nem Európának.
A magyar nemzetnek.
Tisztelt Ünneplő Kocsériak!
1956 – félelmetes, magasztos és szomorú – 

számomra.
Félelmetes és magasztos marad mindig.
S remélem, egyszer örömteli ünnep is lesz.
Mert 1956 eltiport forradalom marad min-

dig, de az rajtunk múlik, hogy méltók le-
szünk-e hozzá.

Örömünneppé, kell hogy váljon!
Számomra már most örömtelibb kicsit, 

mert ma ilyen sokan eljöttek együtt emlékez-
ni. Elkísérték gyermekeiket.

Ma este a vacsoraasztalnál meséljenek a 
gyerekeiknek. Én csak tanítom a történelmet 
a gyerekeiknek. Hogy megértik-e, az önökön 
múlik. Meséljenek a gyerekeiknek. Az orosz 
laktanyákról, a tanyavilág szétveréséről, a fe-
ketevágásokról, a nagypapáról, 1956-ról.

Mert a mi szabadságunkért fogtak ők fegyvert.
A mi magasztos ünnepünk 56.
A miénk magyaroké.
Ezzel a jó érzéssel menjenek majd haza.
Köszönöm a figyelmüket.

Gévai Imre
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XIV. Gábor Áron Napok

Világbajnok sztárvendéggel és langaléta garabonciásokkal

Bár az idei tanévtől egyházi fenntartásban és tagintézmény-
ként, a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Iskola tagintézmé-
nyeként működik tovább iskolánk, nemes hagyományainkat 
őrizzük tovább, így szeptember 26. és 29. között immár 14. al-
kalommal rendeztük meg a Gábor Áron Napokat. 

Kedden horgászverseny, szerdán hobbinap színesítette a gyere-
kek életét.

Csütörtökön – az isko-
la diáktüzéreinek dísz-
lövése után – kibicikliz-
tünk a Vadászházhoz, 
ott lovasprogamok szó-
rakoztatták a gyereke-
ket. Az ebéd a Nyugdíjas 
Egyesület által szervezett 
főzőverseny keretében 

készült el, háromgenerációs paprikáskrumpli lakatta jól a gyereke-
ket. A lovasprogramokat pedig Hriagyelné Balla Vera néninek és se-
gítőinek, Gál Dénesnek, Gál Lajosnak és Dér Zsófinak köszönhet-
ték a diákok.

Pénteken a sportna-
pon igazi sztárvendég, 
Katus Attila aerobic vi-
lágbajnok látogatta meg 
a kocséri iskolát. Nem-
csak meglátogatta, de 
jól át is mozgatta a gye-
rekeket, tanárokat és ér-
deklődő szülőket egy 
hangulatos bemelegí-
téssel a focipályán. Utá-
na előadásában szem-

léletesen érvelt az egészséges életmód, a sportolás, a céltudatos 
tanulás mellett. Végül derekasan állta az autogramkérőt lassan 
csillapodó ostromát. 

Péntek délután a budapesti Csipa Egyesület irányításával a táj-
futással ismerkedtek a gyerekek. A hagyományos térképes tájfu-
tás mellett, GPS-es tájékozódás, ún. svédpályás feladat és további 
sportos és ügyességi próbatételek várták a gyerekeket.

Szombaton a hagyo-
mányos szüreti felvo-
nulással zárult a ren-
dezvénysorozat: az 
osztályok feldíszített 
lovaskocsikkal vonul-
tak végig a falu utcáin. 

Az idén először, saj-
nos nem sikerült mind 
a nyolc osztálynak lo-
vas kocsira ülni, de 

akik lemaradtak, azok sem maradtak ki, feldíszített kerékpárokon 
csatlakoztak a menethez.
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Az iskolai oldalt összeállította: Gévai Imre

Kossuth Lajos táborában

Szeptember 22-én a ceglédi Kossuth To-
borzón a kocséri diáktüzérek is részt vet-
tek – a ceglédi anyaiskola cserkészcsapa-
tának meghívására. A többszáz fős menet 
Kossuth Lajos vezetésével vonult keresz-
tül a városon, majd a főtéren elhangzott 
a toborzóbeszéd és – sok egyéb mellett – 
eldördült a kocséri diáktüzérek ágyúja is, 
nagy sikert aratva.

A kocséri tüzérek voltak: Szöllősi Ri-
chárd, Kasza Csaba, Balog Dávid, Imre bá-
csi, Kiss Tibor, Ragó Viktor, Kovács Zsolt, 
B. Deák Bence.

Októberi sportesemények
Október 3-án szerdán Molnár Zsuzsan-

na testnevelő vezetésével népes kocséri 
csapat vett részt Cegléden a mezei futóver-
senyen. A korosztályonként gyakran 30-35 
indulót számláló versenyen a kocséri ver-
senyzők kiválóan szerepeltek, sokan beke-
rültek az első tíz helyezett közé. 

A csapat tagja volt: Babusa Richárd, Ha-
lasi Krisztián, Lengyel Dorina, Meggyesi 
Zsuzsanna, Tóth Éva, Tillinger Alexandra, 
Pesti Laura, Török Sándor, Szöllősi Boglár-
ka, Balogh Dávid.

Meggyesi Zsuzsa (7.o.) remek verseny-
zéssel bronzérmet szerzett Cegléden.

Csarnokavató versenyen vettek részt Bu-
dapesten a kocséri tollaslabdázók október 
14-én vasárnap. 

Minden kocséri versenyzőnek volt siker-
élménye, négy meccséből egyet-kettőt min-
denki nyert. A legjobban Kiss Dóra (7.o.) 
szerepelt, aki a négy mérkőzéséből há-
romszor győzött, de a bronzéremért vívott 
különmeccseken már nem volt szerencséje.

Tillinger Alexandra, Tillinger Nikoletta, 
Kiss Dóra, Szöllősi Richárd, Tillinger Fe-
renc és Gévai Levente képviselte iskolán-
kat.

A felvonulás után a tornacsarnok előtti téren, verőfényes őszi 
napsütésben igazi szüreti mulatság vette kezdetét. A kisbíró kö-
szöntője után a tiszakécskei és a kocséri néptánccsoportok fellépé-
se, majd táncház következett. 

Nagy sikert aratott kicsik és nagyok között egyaránt a csőszös já-
ték, hiába no, a lopott gyümölcs a legédesebb.

Végül a Langaléta Garabonciások fergeteges műsorával zárult a 
mulatság. A háromfős gólyalábas csapat harsány, kacagtató és oly-
kor lélegzetelállító előadása emlékezetes produkció volt, főleg azok 
a gyerekeknek, akik részt is vethettek benne.

Köszönjük mindazok segítségét, szülőkét, fogatosokét, polgár-
őrökét, horgászokét, vadászokét, akik hozzájárultak a rendezvény 
sikeres megvalósításához. 

A szüreti felvonuláson fogatosként szerzett örömet a gyerekeknek: 
Tajti László, Juhász Ferenc, Szántó István, ifj. Godó László,  Deme-
ter Imre, Pekár Krisztina, Fehér Károly, Habon Zoltán.

Támogatóink voltak: a községi önkormányzat, a szülői munkakö-
zösség, a Kocséri Nyugdíjas Egyesület, a Kocséri Civil Szervezetek 
Szövetsége, a helyi Horgászegyesület, a Kocséri Vadásztársaság, az 
Útmenti lak, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa | www.umvp.eu
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Elektromos kerékpár
Manapság egyre több elektromos kerék-

párt láthatunk az utakon, mind többen le-
pik meg szeretteiket ajándékba ilyen köz-
lekedési eszközzel. De mit is kell tudni a 
karbantartásukról? Erről Lendér Józsefet 
kérdeztük.

– Miért praktikus közlekedési eszköz az 
elektromos kerékpár?

– Az elektromos kerékpár korunk egyik 
modern közlekedési eszköze. Népszerűségét 
egyszerű használatának, üzembiztonságának, 
valamint olcsó üzemeltetésének köszönhe-
ti. Egy menet km töltési költsége 40-50 fillér. 
Tiszta, zajtalan és környezetbarát. 

– Milyen általános karbantartást igényel?
– Mint minden járműnek, az elektromos 

kerékpárnak is nagyon fontos a rendsze-
res karbantartás. Gumik, fékek, világítás 
ellenőrzése, minden elindulás előtt. Idő-
közönként ellenőrizni kell az akkumuláto-
rok állapotát, a töltő megbízható működé-
sét. Ami az elektromos kerékpárnál hosszú 
élettartamot és megbízható működést biz-
tosít, az a kontakt hibák mielőbbi felisme-
rése és kiküszöbölése.

– Van-e különleges odafigyelést igénylő al-
katrész?

– Különleges odafigyelést a kerékpár ak-
kumulátora igényel. Csak az akkumulá-
torok teljesítményéhez illeszkedő töltőt 
használjunk. Mindig az elvárásainknak 
megfelelő ciklikus akkumulátort vásárol-
junk. Ne engedjünk az ár csábításának, 
csak a körültekintően megválasztott ak-
kumulátor fog hosszútávon megbízható-
an működni. Itt is nagyon fontos a kontakt 
hiba elhárítása, hiszen ha az akkumulátor 
nincs a  szükséges amper teljesítményre fel-
töltve, nem tudjuk a megszokott hosszúsá-
gú utat megtenni. Ügyeljünk a hőmérsék-
letre! 10 Celsius fok alatt ne töltsük, vigyük 
melegebb helyre. Téli leállásnál is figyelni 
kell az akkumulátorok feltöltött állapotára.

– Mikor kell szakemberhez fordulni?
– Időnkénti műszeres felülvizsgálati mé-

rés  szükséges az akkumulátor, és a töltő 
megfelelő állapot felmérésére. A hiba idő-
beni kiszűrése komoly megtakarítást jelent 
a tulajdonosnak. Természetesen a kerekek 
állapota is nagyon fontos. Odafigyelést igé-
nyel, ha nem simán forognak, sok energi-
át veszítünk. 

– Hol lehet Kocséron javíttatni az elektro-
mos kerékpárokat?

– Az elektromos kerékpárok javítását, 
karbantartását Kocsér, Széchenyi u. 73. sz. 
alatt végzem. Telefonos elérhetőség: 06- 
53/358-029. Bizományosi értékesítést is 
vállalok.

Református hírek
2012 szeptemberétől a kocséri általános 

iskola önkormányzati kezelésből , a római 
katolikus egyház fenntartása alá került.

Így a jövőben, mint egyházi iskola fog 
működni. A katolikus és a református fele-
kezethez tartozó gyermekek, heti 2-2 alka-
lommal, felekezetüknek megfelelően, köte-
lező tantárgyként, hittan oktatásban fognak 
részesülni. Hosszú idő után, egy alapvető 
ismeretanyaggal bővül világnézetüket for-
máló lehetőség, s ha felnőnek döntési le-
hetőségük lesz választani, melyik úton kí-
vánnak járni. Szeptember 23-án a kocséri 
református templomban, Istentisztelet ke-
retében vehették át a gyermekek a reformá-

tus gyülekezet ajándékát, egy-egy új refor-
mátus énekeskönyvet. A könyveket Szabó 
Gábor nagykőrösi vezető lelkész adta át a 
gyermekeknek. A friss nyomdai illatot re-
ményeink szerint a gyermekek és családjuk 
illata fogja rövid időn belül felváltani, hi-
szen a családi élet területén az elmúlt évek 
nagyon - nagyon sok hiányosságot halmoz-
tak fel. Talán a szülők is megtapasztalják, 
hogy az életben ki az, AKI a nehézségekben 
is mellettük van, ha hittel tudnak HOZZÁ 
fordulni, nem mint megrendelők (csomag-
küldő szolgálat), hanem mint a nehézsége-
ket is vállalók, a hitben mindvégig kitartók.

Botyánszki Kázmér

Évforduló
Laczi Sándor és felesége, Rapi Erzsébet 

1952 augusztusában mondta ki a boldogí-
tó igent. Családi körben ünnepelték 60. há-
zassági évfordulójukat.

Ezúton is gratulálunk a jeles évfordulóhoz.

Születésnapi köszöntő
2012 szeptem-

ber 16-án id. Bu-
gyi Gáborné (sz. 
Szabari Ilona) 
betöltötte 90. 
életévét.

Ebből az alka-
lomból a község 
nevében Bodnár 
András polgár-
mester úr adta 
át a dr. Orbán Viktor miniszterelnök által 
adományozott emléklapot,virágcsokrot.

Köszöntötte az ünnepeltet, gratulált és 
további jó egészséget kívánt neki.

Ilonka néni otthonában családi körben 
fogadta a jókívánságokat.

Osztálytalálkozó
2012. szeptember 

15-én tartottuk 50 éves 
általános iskolai talál-
kozónkat. Az osztály 
létszáma 31 volt, ebből 
sajnos 11-en már meg-
haltak, de 17-en eljöt-
tek a találkozóra (3-an 
igazoltan voltak távol). 
Osztályfőnökünk An-
tal Domokosné volt.

A temetőlátogatás 
után osztályfőnöki óra, 
majd a fehér asztalnál 
való beszélgetés követ-
kezett. Nagyon vidá-
man, felszabadultan, 
sok nevetéssel és béké-
ben telt el a találkozó.

Hátsó sor: Bretus László, Barhács János, Bagi Zs. István,  
Tanács Ferenc, Rapi László, László Edit, Horváth Endre,  

Rideg Eszter, Szögi Magdolna, Rusvai Mária
Első sor: Birkás Anna, farkas József, Farkas János,  

Antal Domokosné osztályfőnök, Horváth Jánosné tanár,  
Szélesi Mária, Szabó Eszter, Szarvas Erzsébet
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Mozgalmas ősz napjai voltak, vannak a Tündérkert lakóinak.
Szeptember 10-én megjöttek a legkisebbek, akik most kezdték 

megismerni az óvodai életet. Gyorsan, szinte észrevétlenül lettek a 
Csicsergő csoport tagjai.

Mára már megismerkedtek az óvó nénikkel, dadus nénikkel, tár-
saikkal. Festettek már almafát, készítettek gyurmából csiga-bigát, 
őszi levélből sünikét.

A Bóbita csoportosokkal együtt részt vettek az első színházi elő-
adáson is, a hódmezővásárhelyi Cibere Meseszínház A kisgömböc 
című zenés mesejátékát láthatták itt az óvodában.

A Bóbita csoport lovas kocsival Ádám Viktóriáéknál járt, kuko-
ricatörésben segítkeztek, majd a letört kukoricát le is morzsolták. 
Kirándultak Nagykőrösre autóbusszal, a Művelődési Központban 
Az erdei űrhajó című mesét tekintették meg.

Az Aranyalma csoporttal együtt paradicsomot főztek be, hogy 
egész télen legyen a levesünkbe önteni.

Az Aranyalma csoport Nagykőrösön megkezdte az úszótanfo-
lyamot, ahol játékos formában sajátíthatják el az úszás alapjait, a 
vízben való jártasságot. Az utazáshoz az Önkormányzat biztosítja 
a kisbuszt, köszönet érte. 

Egy szép szeptemberi délelőttön Nagykőrösről vonattal utaztak 
Kecskemétre, ahol a Planetáriumba megismerkedtek a csillagok, 
bolygók világával, majd az Arborétum növényeinek szépségében 
gyönyörködhettek. A planetáriumi élményről nagyon szép képe-
ket is ragasztottak a gyerekek.

Egy októberi, kedd délelőttöt végig izgulva az időjárás miatt, 
családi délutánon vettek részt a szülők és a gyerekek. Őszi termé-
nyekből ötletes, szebbnél szebb alkotások születtek, ezekből egy 
kukoricaszárból készült házikót népesítettünk be.

Az anyukák finom süteményekkel kedveskedtek, a gyerekek 
örömére. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, csak az esti órákban 
kezdett el esni az eső.

Most készülünk minden évben az óvoda életében talán a leg-
nagyobb eseményre, november 10-én este 7 órakor ÓVODAVA-
CSORÁT rendezünk, melynek bevételéből az óvodás gyerekek 
mindennapjait tudjuk szebbé, színesebbé tenni és ebből a pénzből 
juthatnak el minden évben nagycsoportosaink Budapestre.

Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó és segíteni akaró 
kedves vendéget. Óvó nénik



10 Kocséri HíradóKÖZÉLET

Kocsér idén is részt vett a Nemzeti Vágtán
A Nemzeti Vágta, célkitűzéseit, üzene-

tét tekintve nem csupán lovas verseny, ha-
nem hagyományőrző, történelmi bemuta-
tó, a magyarság önmagába vetett hitének, 
erejének, összetartozásának, eleven múltjá-
nak képviselője.

Az egyedül álló rendezvény feladata a 
magyar lovas hagyomány méltó színvo-
nalon való megőrzése, az eredményes ha-
zai lovas- és lósport népszerűsítése, a lovas 
társadalom összetartása.

A két napos rendezvény (szeptember 15-
16.) számos érdekességet rejtett magában, a 
programra kilátogatók élvezetes órákat tölt-
hettek el a Hősök Terén. Látványos lovas – 
és egyéb programok vártak mindenkit. (kis-
huszár vágta, kocsitoló-verseny, sztárfutam).

A budapesti Hősök terén induló 72 te-
lepülés közül Budapest-Ferencváros ver-
senyzője, Vass Jennifer emelhette magasba 
a bajnoki címért járó 1848-as huszárszab-
lyát, a Nemzeti Vágta vándordíját. A baj-
noki cím mellett ő vihette haza nevező te-
lepülésének, a fővárosi IX. kerületnek az 5 
millió forintos fődíjat. A második helyet a 
bajai Németh János szerezte meg, míg har-
madikként Tata színeiben Mátyás Edina 
Daniella ért célba.

Kocsér, mint előfutamot rendező tele-
pülés idén is lehetőséget kapott, hogy több 
százezres érdeklődő közönség előtt mutat-
kozhasson be. 3 x 3 méteres felállított pavi-
lonban, a rendezvény mindkét napján szá-
mos érdeklődő kaphatott bepillantást kis 

településünk életébe.
A PORT.hu, a legnagyobb hazai inter-

netes programajánló portál és a Nemze-
ti Vágta ismételten meghirdette a Leg-
szebb Vágta PORTa versenyt. A díjat annak 
a településnek ítélték oda, amely pavilon-
ját a szakmai zsűri a legötletesebbnek ítélte 
meg. Idén a helyezések a következőképpen 
alakultak: 1. díj Izsa, 2. díj Tiszabezdéd, 3. 
díj Magyarhertelend, Különdíj: Izsák

A Kocséri Lovas Egyesület köszönetét fe-
jezi ki a két napos rendezvény lebonyolítá-
sát, megszervezését segítőknek. Köszönet 
Utasiné Terikének, aki a helyszínen sütött 
fánkkal kényeztette a rendezvényre kiláto-
gatókat,  Utasi Imrének aki hosszú órákon 
keresztül mutatta be településünk értéke-

it, hagyományait és Dávid Zsuzsannának a 
szervezésben nyújtott önzetlen segítségért.

Köszönjük munkájukat, kérjük jövőre is 
segítsék a rendezvény sikeres megvalósítását!

Nyeregbe Vidék, Nyeregbe Magyarország!
Dávid Krisztina

Kocséri Lovas Egyesület
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JEGYZETTÖMB HELYETT

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

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

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

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

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

Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725

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

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
Vezetékes víz hibabejelentés:

tel.: 06-30/9953-169
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:

06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától: 
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)

a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Horváth Jánosné,  

a Népkör elnöke.

Kocséri Nyugdíjas Egyesületet 
Péntekenként (minden hónap 

2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden 

érdeklődőt szeretettel fogadnak!

Közjegyző: Dr. Olasz Márta

Tel.: 06-53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16; 

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

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.

Hangolják a jogszabályokat  
a járási hivatalok működésének előkészítésére

A járási rendszerre való felkészüléssel 
összhangban változik a jogszabályi kör-
nyezet, a hivatalok működésének finom-
hangolására 70 kormányrendelet mó-
dosításáról született döntés. Jelenleg a 
kormányhivatalok részeként működő já-
rási hivatalok szakigazgatási szerveinek 
illetékességi területének megállapítása 
zajlik. Minden járásban lesz például já-
rási gyámhivatal, ugyanakkor lesznek 
olyan szakigazgatási szervek, amelyek 
több járásra kiterjedően látják majd el 
feladatukat. Az informatikai rendszerek 
összehangolása miatt a földhivatalokban 
és munkaügyi kirendeltségekben fokoza-
tos lesz az átállás, teljes körűen csak jö-
vő év második felében fog megvalósulni.

A járási hivatalok részei lesznek a je-
lenleg még a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok helyi, körzeti szervei, 
amelyeknek az illetékességét ezért a járá-
sokhoz kell igazítani. A járási hivatalok-
ban hat szakigazgatási szerv kezdi meg 
működését jövőre: a járási gyámhivatal, 

járási építésügyi hivatal, járási népegész-
ségügyi intézet, járási állat-egészségügyi 
és élelmiszer-ellenőrző hivatal, járási 
munkaügyi kirendeltség és járási földhi-
vatal. Míg gyámhivatal minden egyes já-
rási hivatalban lesz, az építésügyi hivatal 
több járásra kiterjedően fog eljárni.

A már jelenleg is a megyei és fővá-
rosi kormányhivatalokon belül működő 
szakigazgatási szervek közül a kistérsé-
gi népegészségügyi intézetek és kerületi 
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőr-
ző hivatalok 2013. január 1-jétől szintén 
két-három járás területén fogják ellátni a 
feladataikat.

Jelenleg közel 170 munkaügyi kiren-
deltség működik az országban, ez a szám 
jövőre is megmarad, így ezek is szintén 
több járásra kiterjedő hatáskörrel járnak 
majd el. Az ehhez szükséges informati-
kai fejlesztés 2013 júliusára készül el.

Szintén informatikai fejlesztésre van 
szükség a körzeti földhivatalok járási 
rendszerre történő átállásához, ezért ez 

is fokozatosan történik meg 2013. szept-
ember 30-ig. Ezt követően a földhivata-
lok is szintén több járásra vonatkozó il-
letékességgel végzik feladatukat.

A jogszabályok átállításával párhu-
zamosan folyamatos a párbeszéd a fő-
városi és megyei kormányhivatalok, 
valamint a polgármesterek, képviselő-
testületek, jegyzők között annak érde-
kében, hogy 2013. január 1-jével a járási 
hivatalok zökkenőmentesen megkezd-
hessék működésüket, és az átállás a te-
lepülések eddigi ügyfélszolgálatában se 
okozzon fennakadást. Ezekben a napok-
ban kötik meg az átadás-átvételi meg-
állapodásokat országszerte a kormány-
hivatalok a képviselő-testületekkel, és 
tisztázzák a még közösen megoldandó 
hátralévő feladatokat.

Sajtó Főosztály 
Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium
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KOCSÉRI HÍRADÓ
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: Hajagos Mária 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

APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi 
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: 
Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

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

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.: 06-20/321-
5932; 06-20/243-3525

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

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 mellék épüle-
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 06-
53/353-936, 06-20/350-4631-es telefon szá mon le-
het az esti órákban.

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

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

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

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

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

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

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 összkomfor-
tos, 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, összkomfor-
tos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel, 
fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401

Kocsér, Zrínyi u. 22. szám alatti kertes családi ház el-
adó. 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

Birkás-ház a központban, a Kossuth Lajos u. 7. szám 
alatt eladó! Tel.: 06-20-454-5400 vagy 76-411-556 

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

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, 
központi fűtéses - gázkazános és fatüzeléses 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 

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 gyökerek-
hez.” 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.: 06-
20/2062-409

Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sür-
gősen 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 el-
adó. Tel.: 53-358-110

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

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




