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Ára: 120 Ft

Kedves Kocsériak! Boldog Új Évet!
Amikor beköszönt az új esztendő, még
nem tudhatjuk, milyen lesz majd óévnek.
Csak kívánjuk, hogy hozzon békességet,
boldogságot, egészséget és tisztességes megélhetést mindazoknak, akiket szeretünk.
Egyetlen olyan új évre sem emlékszem,
amelyikre azt mondták volna, hogy könynyű lesz, és egyetlen olyan búcsúztatott
esztendőt sem tudok mondani, amiben ne
lehetett volna találni valami szépet, valami
jót és sikereset.

Azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy 2012-ben sokat tettünk közösen
azért, hogy a jövő Kocsérát építsük.
Hogy sokan és sokat tettek 2012-ben
azért is, hogy Kocsér ne csak egy község,
hanem egy igazi közösség is legyen.
Gondoljunk a március 15-i megemlékezésünkre, a gyereknapra, a fogathajtó versenyre, a Nemzeti Vágtára, az augusztus
20-i forgatagra, a feledhetetlen falunapra,
az október 23-i ünnepélyünkre, az ismét

ményt, legyünk optimisták!
Nagyon remélem, hogy amikor majd
óévként gondolunk erre a most beköszöntött esztendőre, akkor is hosszan sorolhatjuk a sikereket, akkor is jó érzéssel
gondolhatunk a közös programokra, rendezvényekre. Mert, ha így lesz, akkor majd
újra elmondhatjuk, hogy a jövő Kocséra
épült, a jövő Kocsérához sok mindent tettünk hozzá közösen.
Közös sikerekben gazdag legyen ez az újesztendő!
Bodnár András
polgármester
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könnyű év lesz. Mégis, ha Kocsérra gondolok, és visszatekintek a mögöttünk hagyott tizenkét hónapra, azt kell mondanom:
nem volt az egy hiába való esztendő. Minden pályázatunk, amit községünk fejlesztésére nyújtottunk be sikeres lett. Megújult a
könyvtárunk, felújíthatjuk a használaton kívüli kutunkat, átmosathatjuk a vízhálózatot,
így egészségesebbé tehetjük ivóvizünket. Fűtéskorszerűsítést végzünk a tornacsarnokba,
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Nagy segítség ez a közösségünknek.

nagyszerű idősek karácsonyára, a templomi koncertre, a közös forralt borozásra. És
akkor még nem említettem azokat a bálokat, pályázatokat, családi- és gyerekprogramokat, sporteseményeket, amelyeket a
Kocsériak által életre hívott és működtetett, valódi civil szervezetek szerveztek a
mögöttünk hagyott esztendőben. Az ilyen
programok idején érzi igazán az ember,
hogy itt itthon van, hogy igazán Kocséri, és
van értelme a jövő Kocsérát építeni.
Nem mondhatom azt, hogy 2013 könynyű lesz. De kívánom, hogy a békesség, a
boldogság és az egészség mindenkit megtaláljon. Ne legyünk kevesebben, csak többen, aki pedig dolgozni szeretne, kapjon
végre lehetőséget. Soha ne adjuk fel a re-
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Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hírei
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29-én rendes ülés keretében tárgyalta az alábbi napirendi
pontokat:
Napirend:
1./ Kocsér Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési III.
negyedéves beszámolójának megtárgyalása
2./ Kocsér Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
3./ Az állattartásról szóló 12/2004.(VII.28.) rendelet hatályon kívül helyezése
4./ Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló
rendelet módosítása
5./ A települési szilárd hulladék begyűjtés és elszállítás 2013. évi
díjának megállapításáról szóló előterjesztés, rendelet módosítás
6./ Közbeszerzési eljárás megindítása települési szilárd hulladékszállítás tárgyában
7./ Kocséri Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításának és egységes szerkezetbe foglalt változatának megtárgyalása és jóváhagyása a nemzeti köznevelési törvény alapján
8./ Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda éves munkatervének véleményezése
9./ Kocsér Községi Önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési
ütemtervének megtárgyalása és elfogadása
10./ Bács-Kiskun megyéhez csatlakozás tárgyában beérkezett
népszavazásra vonatkozó képviselői indítvány ismertetése
11./ Egyebek
Napirend:
1./ Kocsér Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési III.
negyedéves beszámolójának megtárgyalása
77/2012.(XI.29.) sz. Öt.h. H A T Á R O Z A T
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a 2012. évi költségvetési teljesítést az 1. és 2. sz. melléklet alapján:
207.868 e/Ft költségvetési bevétellel
15.000 e/Ft finanszírozási bevétellel
6.272 e/Ft függő bevétellel
229.140 e/Ft bevételi főösszeggel
211.391 e/Ft költségvetési kiadással
7.759 e/Ft finanszírozási kiadással
3.628 e/Ft függő kiadással

mányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1. A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban
megfogalmazott célok figyelembevételével
2. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
3. Minden intézménynél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani.
4. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
5. Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek
maximalizálására. Az adók mértékének emelését még 2012ben meg kell vizsgálni.
Felelős:

Bodnár András polgármester
Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Határidő: azonnal
Napirend:
3./ Az állattartásról szóló 12/2004.(VII.28.) rendelet hatályon
kívül helyezése
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.
(X.30.) rendelete az állattartásról szóló 12/2004. (VII.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október
1-jétől hatályos 6.§ (6) bekezdése értelmében:
1.§
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.
(VII.28.) az állattartásról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§
Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.
Kocsér, 2012. november 29.
Bodnár András
polgármester

Szöllősiné dr.Patonai Judit
jegyző

222.778 e/Ft kiadás főösszeggel.
A módosított bevétel-kiadási előirányzat: 280.083 e/Ft.
Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi előadó

Napirend:
2./ Kocsér Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
78/2012.(XI.29.) sz. Öt.h. H A T Á R O Z A T
Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkor-

Napirend:
4./ Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló
rendelet módosítása
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.
(XI.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti
díjáról szóló 14/2010.(XII.3.) rendelet módosításáról
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes
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szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Lt.) 34.§-ban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§-ában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi
rendelet módosítást alkotja meg:
1.§
A 14/2010.(XII.3.) rendelet 4.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.§
(1) Összkomfortos, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban önálló
ingatlanként feltüntetett közérdekű elhelyezésre szolgáló lakások
bérleti díja:
a.) Fogorvosi Kocsér, Szent István tér 9.
b.) Állatorvosi Kocsér, Szent István tér 5.
300 Ft/m2/hó
(2) Összkomfortos többlakásos bérlakások bérleti díja:
Kocsér, Jókai u.2/a.
200 Ft/m2/hó
(3) Komfort nélküli szociális helyzet alapján bérbe adható
Kocsér, Arany János u.6/a.
120 Ft/m2/hó
2.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Kocsér, 2012. november 29.
Bodnár András
polgármester

Szöllősiné dr.Patonai Judit
jegyző

Napirend:
5./ A települési szilárd hulladék begyűjtés és elszállítás 2013. évi
díjának megállapításáról szóló előterjesztés, rendelet módosítás
Kocsér község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.
(XI.30.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló,
8/2011.(IV.28.), 2/2012.(I.27.), 10/2012.(V.31.) rendeletekkel
módosított
1/2011(I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
Az 1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §
Záró rendelkezés
E rendelet 2012. december 28-án lép hatályba.
Kocsér, 2012. november 29.
Bodnár András
polgármester

Szöllősiné dr.Patonai Judit
jegyző

1./2011.(I.28.) számú önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja, a díjszámítás módja
A közszolgáltatást igénybevevő által fizetendő díjat az egységnyi
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hulladékkezelési díj és a használt szabvány edény űrtartalmának
szorzata adja, ürítési alkalmanként.

1.) Hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja:
4,9 Ft/liter + ÁFA
amely az alábbi tételekből tevődik össze:
-

a ceglédi körzet hulladékkezelési díj:
2,57 Ft/liter + ÁFA
maradék hulladék begyűjtési és szállítási díj:
2,33 Ft/liter + ÁFA

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

268 Ft/db + ÁFA

Napirend:
6./ Közbeszerzési eljárás megindítása települési szilárd hulladékszállítás tárgyában
79/2012.(XI.29.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít Közszolgáltatási
szerződés Kocsér Község települési szilárd hulladékának összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő elszállítására tárgyában.
2. A közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét és az ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3. Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
•
•
•

ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Nagy
Lajos király körút 29/B.)
KÖVA Zrt. (2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u 3.)

4. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések
megtételére
Határidő:
2012. november 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
Napirend:
7./ Kocséri Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításának és egységes szerkezetbe foglalt változatának megtárgyalása és jóváhagyása a nemzeti köznevelési törvény alapján
80/2012.(XI.29.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadja a Kocséri Általános Művelődési Központ Alapító Ok-
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irat módosítását és egységes szerkezetű Alapító Okiratot, amelyek
ezen határozat 1./ és 2./ számú mellékletét képezik.

lásáról, melyhez 215.900 Ft saját erőt biztosít a 2012. évi szociális
segélyezési keretösszegből.

Meghatalmazza Bodnár András polgármestert, hogy az Alapító Okiratban átvezetett változásokat a Magyar Államkincstárhoz
bejelentse, és a hatóság által javasolt, az Alapító Okirat alapvető
tartalmát nem érintő formai és egyéb kiigazító változásokat végrehajtsa, hiánypótlási eljárást lefolytassa.

Megbízza a polgármestert az ezzel kapcsolatos ügyintézéssel, erdőgazdálkodóval történő kapcsolat felvétellel, szerződéskötéssel.

Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Bodnár András polgármester,
Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző

Napirend:
8./ Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda éves munkatervének véleményezése
81/2012.(XI.29.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Kocséri ÁMK. Tündérkert Óvoda 2013. évi munkatervét és azt
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Óvodavezető
azonnal

N a p i r e n d:
9./ Kocsér Községi Önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési
ütemtervének megtárgyalása és elfogadása
82/2012.(XI.29.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
BELSŐELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
2013. évre
2013. március 1-jétől működő közös hivatal működéséhez
szükséges alapszabályzatok meglétének, átdolgozásának felülvizsgálata.
Határidő:
2013. augusztus 31.
Ellenőrzés formája: Célellenőrzés
N a p i r e n d:
10./ Bács-Kiskun megyéhez csatlakozás tárgyában beérkezett
népszavazásra vonatkozó képviselői indítvány ismertetése
Döntés e napirendi pontnál nem született, a december 20-ai
ülésen – a december 12-ei falugyűlésen a lakosság véleményét
figyelembe véve – dönt erről a testület.

Határidő:
Felelős:
Egyebek:

b.) Téli hó eltakarításra beérkezett ajánlatokról döntés
84/2012.(XI.29.) sz.Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
téli hó eltakarítási munkálatokra beérkezett ajánlatokat és az alábbiak szerint döntött:
Balajti Béla Kocsér, Kinizsi u. 25. szám alatti lakos Kocsér, Szabadság utcától Kőröstetétlen irányában (belterületi utcák, és külterületi dűlőutak) végezze a hó eltakarítási munkákat,
Király Dénes Kocsér, Széchenyi u. 55. szám alatti vállalkozó, a
Kocsér, József Attila utcától Szentkirály irányában (belterületi utcák, és külterületi dűlőutak) végezze a hó eltakarítási munkákat.
A testület döntött arról, hogy a hó eltakarítási munkákat külterületen 10 cm, belterületen 5 cm lehullott hó mennyiség után kezdjék
meg a vállalkozók.
Megbízza a Polgármestert, hogy a vállalkozókat erről értesítse, és a
szerződések megkötéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

83/2012.(XI.29.) sz.Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
szociális célú tűzifa vásárlásához kapott támogatásról szóló értesítést és döntött az e célra kapott 1.295.400 Ft támogatás felhaszná-

azonnal
Polgármester, műszaki előadó

E g y e b e k:
c.) Gomba község megkeresésének ismertetése
85/2012.(XI.29.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz.
Képviselő-testületi határozatát a Közép-magyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására
vonatkozó kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban, valamint
Gomba község polgármesterének megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi
Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi
egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét.

2./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa.

Egyebek:
a.) Szociális célú tűzifa igénybevételéről döntés

azonnal
Polgármester, Jegyző

Határidő:
Felelős:

azonnal
Bodnár András polgármester
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FALUGYŰLÉS

Készült: 2012. december 12-én a Kocsér Művelődési Házban
megtartott Falugyűlésről.
Jelen vannak: A lakosság részéről kb. 80 fő.
Bodnár András polgármester
Köszönti a község lakossága részéről megjelenteket és Földi László
országgyűlési képviselőt.
Elmondja, hogy a falugyűlés meghirdetett napirendje
1.) Beszámoló Kocsér Községi Önkormányzat 2012. évi pénzügyi helyzetéről és a végrehajtott beruházásokról
2.) Beszámoló a Nagykőrösi Járási Hivatal 2013. január 1-től történő működéséről, átkerülő hatósági ügyfajtákról
3.) Tájékoztató a Közös Hivatal létrehozási kötelezettségéről
2013. március 1-től
4.) Tájékoztató a megyeváltásra vonatkozó népszavazási kezdeményezésről
1.) Eszerint tájékoztatja a lakosságot az alábbiakról:

Bodnár András polgármester
Az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi helyzetéről elmondja, hogy a költségvetési rendeletet 214.158.000 Ft bevétel és
239.958.000 Ft. kiadási oldallal fogadta el a testület. Ebből következően a működési hiány 25.780 eFt, a költségvetési egyensúly megtartása miatt ezt hitelből terveztük be. Önhibáján kívüli
települések támogatására egy évben 3-szor lehet pályázni, illetve
3. pályázatot csak vis maior esetben lehet benyújtani. Az Önkormányzat 2012. március hónapban 3.968.000 Ft., 2012. december
hónapban 10.200.000 Ft. ÖNHIKI támogatásban részesült.
– Adóbevételek 2012. évben 25 millió Ft., gépjárműadó 10.500
eFt., 15 millió Ft a helyi adókból, iparűzési adóból befolyó pénzösszeg. A környező településeken pl. Kőröstetétlenen 45 millió Ft,
Szentkirályon 100 millió Ft-os a helyi adóbevétel, tehát sokkal jobb
pénzügyi helyzetben vannak. A 25.780 eFt-os működési hiány erre vezethető vissza községünkben. A község ilyen adottságokkal
rendelkezik, 3 nagyobb cég (Petőfi Mg. Szövetkezet, Holland-Bau
Kft., Él-pack Bt.) működik.
– 2012. szeptember 1-től a Gábor Áron Általános Iskola átadásra került a Váci Egyházmegye fenntartásába. Ezzel azt szerették volna megelőzni, hogy esetleg a felső tagozat elkerült volna a községből,
egyébként meg januártól átkerült volna az iskola állami fenntartásba.
- Elmondja, hogy Könyvtár felújításra 10 millió Ft-ot nyert az
Önkormányzat 2012. évben, az épület augusztus 19-én átadásra
került. Az augusztus 20-ai ünnepség megrendezésére 2,5 millió Ft
pályázati támogatást nyertünk. Fűtéskorszerűsítésre 100 millió Ft
pályázati pénzösszeget nyert el az önkormányzat, melyből a Pol-

gármesteri Hivatal épülete, óvoda, tornacsarnok fűtéskorszerűsítése valósul meg.
Az udvarban lévő melegedő és szolgálati lakás elbontásra került,
ennek helyére felépül egy vas vázszerkezetre épülő kazánház, két
különböző teljesítményű kazán kerül megvásárlásra, mely biztosítja a hivatal, óvoda, tornacsarnok fűtését. A gázkazánok megmaradnak tartalékba.
– 100 milliós nagyságrendű pályázati támogatásból valósul meg
az ivóvízminőség-javítási program. Ebből felújításra kerül a nagyobb mélységű kút, vezetékrendszer kitisztításra kerül, Táncsics
Mihály utcai vezeték összekötésre kerül a Petőfi utcai vezetékkel,
így talán kisebb lesz a pangó víz.
– A jövő évben szintén pályázati pénzből megvalósításra kerül a
Tornacsarnok vizesblokkjának felújítása. Ezek jelenleg használhatatlanok, melynek biztosítása egy sportlétesítményben elengedhetetlen. Pályázati pénzösszeg 18 millió Ft.
Elmondja, hogy az elmúlt két évben benyújtott pályázatok mind
támogatásra kerültek, nem volt elutasított egy sem.
Az Önkormányzat adósságát konszolidálja a Kormány, Kocsér
községben ez 58.402 eFt-os hitelállomány kerül konszolidálásra
(fejlesztések önerői, folyószámlahitel összege).
Jövőbeni elképzelések:
- Konyha, Gondozási Központ, külső és belső felújítása,
- Óvodában a régi radiátorok korszerű változatra cserélése,
- Művelődési Ház felújítása, vagy bontás után új épület megépítése,
- Orvosi rendező felújítása, stb.
Természetesen ezek hosszabb távú elképzelések.
Elmondja még, hogy a Kormány 2013. december 11-én fogadta el a központi költségvetést, az SZJA kiegészítés 68 millió Ft, valamint a gépjárműadó 60%-a is elvonásra kerül – ez 6 millió Ft. A
jövő évben feladatfinanszírozás lesz az Önkormányzatok részére,
ennek összege még nem ismert.
A jövő évből a vízi közmű üzemeltetését a Kecskeméti Bács-Víz
Zrt. fogja végezni, januártól a vízdíjakat csekken kell a lakosságnak fizetni majd. A szilárd hulladék elszállítás marad a KÖVA Rt.
-nél és itt marad a díjbeszedő általi fizetési mód.
A 2., 3., napirend ismertetésére átadja a szót Szöllősiné
dr. Patonai Judit jegyzőnek.
2.) Beszámoló a Nagykőrösi Járási Hivatal 2013. január 1-től
történő működéséről, átkerülő hatósági ügyfajtákról
Szöllősiné dr. Patonai Judit jegyző
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a Nagykőrösi Járási Hivatal 2013.
január 1-től kezdi meg működését, 30 fős létszámmal. A helyi
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jegyzői feladat- és hatáskörökből átadásra kerülnek az ápolási díj,
normatív közgyógyellátás, egészségügyi ellátás igénylése szociális rászorultsági alapon, időskorúak járadéka, gyámügyi területen
a gyermekvédelmi intézkedést érintő védelembe vételi eljárások,
ideiglenes hatályú elhelyezések, iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos ügyek.
Reméli, hogy ettől függetlenül lesz valamilyen megoldás majd
arra, hogy helyben (ügysegéd által) intézhetőek legyenek továbbra is ezek az ügyek, eddig erre vonatkozóan még semmilyen tájékoztatást nem kaptunk.
Kocsér község lakossága 2000 fő alatti, 1847 fő, így 2013. január 1-től kötelező a közös hivatal létrehozása, ezzel kapcsolatosan
már megindultak a tárgyalások Nyársapát községgel, aki részére
nem kötelező ugyan a közös hivatal megalakítása, mivel 2000 fő
feletti a 2012. január 1-ei lakosságszáma, de az eddigi egyeztetések eredményeként befogadják a községet, így valószínűleg a helyi
Polgármesteri Hivatal kirendeltségként fog működni, a köztisztviselői létszám még nem ismert.
Nyársapát községgel együttműködési megállapodást kell kötni
majd erre vonatkozóan.
Helyben maradó feladatok: szociális, adó, műszak és önkormányzati ügyek. 2013. február 28-ig átmeneti időszak lesz. Bejelenti, hogy 2013. január 1-től Dr. Bicskei Krisztina nyársapáti jegyzőnő látja el megbízással a jegyzői feladatokat.
3.) Tájékoztató a megyeváltásra vonatkozó népszavazási kezdeményezésről
Bodnár András polgármester
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 3 képviselőtársa kezdeményezte a község Bács-Kiskun megyéhez történő átcsatlakozását. Ennek
meg van a maga folyamata, legközelebb december 20-án lesz testületi ülés, melyen dönteni kell arról, hogy legyen-e népszavazás
ezzel kapcsolatban. Elmondja, hogy ennek költségeit, (előkészületi munkálatok) teljesen az önkormányzatnak kell fedezni – kb.
1 millió Ft. Ragaszkodott ahhoz, hogy döntés előtt erről mindenképpen tájékoztatva legyen a lakosság és a többség véleményét is
figyelembe kell venni.
Ennek a döntésnek nagyon megalapozottnak kell lenni, mivel
nagy horderejű dologról van szó, melynek vannak előnyei és hátrányai is. Az a véleménye, hogy egészségügyileg már most sincs
semmilyen probléma, mivel már jelenleg is a Kecskeméti Megyei
Kórházhoz tartozik a fekvőbeteg ellátás. A középiskolások, főiskolások továbbtanulása nem megyefüggő, úgyszintén a munkahelyekre történő átjárásnak sincs semmi akadálya.
A támogatás intenzitása jóval nagyobb a Dél-Pest megyei régióban, mint a Közép-Magyarországi Régióban. Egyéb területen más
előnyét nem látja az átcsatlakozásnak.
Most alakult ki a Nagykőrösi Járás, ha valamelyik település át
csatlakozik, ez a rendszer felborul. Nagykőrös december 13-ai ülésén dönteni fog a népszavazás kiírásáról, az a véleménye, hogy ennek eredményét a községnek mindenképpen meg kellene várni, és
csak ennek ismeretében tenni lépéseket, ha szükséges.
Közbiztonság szempontjából a helyzet csak rosszabb lehet, ha
Bács-Kiskun megyéhez csatlakoznánk, mivel ott egy járőr most is
három településen lát el feladatokat (Tőserdő, Lakitelek, Szentkirály) és így sokkal jobban megnőhet a bűnelkövetések száma.
Az országgyűlési választásokat követően 2015. évben ezt még
újra lehet kezdeményezni, és ekkorra már sokkal jobban letisztulnak a dolgok, eldől, hogy Nagykőrösön eredményes, és érvényes
lesz-e a népszavazás, a járást illetően is lesz tapasztalat, így könynyebb lehet akkor majd döntést hozni ez ügyben. Ha Kocsér most
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döntene a megyeváltás mellett, akkor is csak 2015. január 1-től
csatlakozhatna át.
Ezzel kapcsolatban várja a lakosság véleményét, átadja a szót Dr.
Modor Péternek, aki az állategészségügyi szabályozás változásairól
kívánja tájékoztatni a lakosságot.
Dr. Modor Péter állatorvos
Az új állatvédelmi jogszabályváltozás során kötelezővé vált a kutyák chippel való ellátása, amit a gazdák jövő év januárjáig tehetnek meg. Ez a rizsszemnyi szerkezet segít a kutyák azonosításában,
az elkóborolt, elveszett állatok mielőbbi hazajuttatásában. Ugyanis
egy mikrochippel rendelkező, megfelelően regisztrált kutyáról optimális esetben a megtalálást követően 5-10 perc alatt kideríthető,
hogy ki a gazdája. A Kocséri Híradóban ezzel kapcsolatosan már
tájékoztatást kapott a lakosság. Az elkövetkező időszakban várja a
község lakosait időpont egyeztetés végett. Megköszöni a figyelmet.
Bodnár András polgármester átadja a szót Földi László Országgyűlési képviselőnek.
Földi László országgyűlési képviselő
Néhány szóban szeretné kiegészíteni a Bács-Kiskun megyei
csatlakozással kapcsolatosan kapcsolatos témát. Az a tapasztalata, hogy a Központi Régióban valóban kisebb a munkahelyteremtő beruházások létrehozásának támogatása, mint a Dél-magyarországi régióban. Elmondja, hogy az Uniós költségvetési támogatás
100 egység lesz és ezt az országban 7 (vagy 8) felé fogják szétosztani. Kezdeményezés történt arra vonatkozóan, hogy Pest Megye leváljon a Központi Régióról. Hozzáteszi, hogy ígéret van arra, hogy
a központi régióban hazai forrásból biztosítják a pályázatokból
történő ki nem maradást. Az a véleménye, hogy a községnek Pest
megyében már van egy „kitaposott” kapcsolatrendszere, megyeváltás esetén ezt az előnyt elveszítené és a sor végére kerülne a támogatásokat érintően.
Kocsér Község Önkormányzatát illetően 58 millió Ft-os hitelállomány konszolidálását vállalja át az állam, 5000 fő feletti települések esetén erre a jövő évben kerül sor.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jövő évtől pályázni lehet a fejlesztési pályázatok önerő összegére.
A járások kialakításával kapcsolatban örömét fejezi ki, így a továbbiakban az önkormányzatot nem terhelik majd állami feladatok. Az önkormányzatoknál maradnak az egészségügyi alapellátási, szociális, óvodai és bölcsődei feladatok. 1990. évben 3184
Önkormányzat kezdte meg működését, a járási hivatalokba most
centralizálni akarják a feladatokat, így csökkeni fog a Polgármesteri/Önálló Polgármesteri Hivatalok száma.
Kocsér község lakosságszámát tekintve (1847 fő) biztos benne,
hogy a jövő évben a Járási Hivatal biztosítani fog ügysegédet az
ügyek helyi szinten történő intézésére. Az ő választókerületéből
csak Kocsér pályázott ÖNHIKI támogatásra, a pályázott 10,2 millió forintot meg is nyerte. Fontos intézkedésnek tartja, hogy csökkeni fog a gáz, villany, távhő ára, mely részben a lakosság terheit is
csökkenti. Megköszöni a figyelmet.

KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Kissné Gyarmati Ágnes
Túl egyoldalúnak tartja a megyeváltással kapcsolatos tájékoztatást. Sérelmezi, hogy a tavalyi tanév során több megyei fenntartási iskolába, középiskolába nem volt fűtés, étkeztetés, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat megyei részét gyermeke a mai napig sem
kapta meg.
Az a véleménye, hogy a megyeváltás egyáltalán nem jelenthet
hátrányt a településnek pl. a családba érkezett új emberre kiemelt
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figyelmet fordítunk, segítjük, és Bács megyéhez csatlakozásnál is
ezt így gondolja.
Bokrok, fák belógnak az utcákra, erre jó lenne intézkedést tenni.
Bodnár András polgármester
Nagykőrös Kocsér és Nyársapát községekkel megalakította a
Nagykőrösi Járást, melynek működése 2013. január 1-től kezdődik. Kevés esélyt lát arra, hogy Nagykőrösön sikeres lesz a népszavazás, de ha mégis akkor borul a járás, vagy pedig az sem elképzelhetetlen, hogy ha Nagykőrös átcsatlakozik, akkor Kocsérnak
kötelező jelleggel menni kell vele.
Ha viszont Kocsér a népszavazás mellett dönt és az valószínűleg eredményes lenne, akkor Nagykőröstől függetlenül az önkormányzatnak saját költségén végig kell csinálni a procedúrát, majd
ezt követően valószínűleg a tiszakécskei járáshoz tartoznánk, ahová nagyon rossz a tömegközlekedés.
Csák Zoltán
A megyeváltás régi dolog, a rendszerváltás után már voltak erről
tárgyalások, most ismét előkerült ez. Elég régóta Pest megyei már,
ő erre egyáltalán nem büszke. Az a tapasztalata, hogy Bács megyébe átutazva teljesen „új országba” érünk. Nem érti, hogy a sok
munkahelyteremtő beruházás, ásványvízüzem, Mercedes üzem,
stb. miért Bács megyébe telepedtek és miért nem Pest megyébe.
Amikor Kocséron a tanyatelkekhez fél hold földet mértek, Szentkirályon 1 holdat. Az a véleménye, hogy 1 millió forintot nem szabad sajnálni a demokráciára. Kocsér mindig is „mostoha gyermeke” volt Pest megyének.
Sajnálatos dolognak tartja, hogy a községben elvégzett beruházásokat vidéki vállalkozók bonyolítják és nem helyiek.
Faragó Jánosné
Egyáltalán nem ért egyet a megyeváltással, ha Tiszakécskére kellene átutazni az nagyon nehéz lenne az időseknek, hiszen alig közlekedik busz. Egészségügyi ellátás Nagykőrös sokkal jobban elérhető.
Bodnár András polgármester
Elmondja, hogy azért nem helyi vállalkozó végzi a beruházásokat, mert nincs olyan, aki meg tudna előlegezni pl. 10 millió Ftot. 100 milliós beruházásokról van szó, melyben komoly teljesítési kötelezettségek vannak. Viszont nagyon sok helyi munkanélküli
be van ezekbe vonva, a vállalkozó még vidékre is elviszi őket dolgozni.
Ha Nyársapát községgel alakítjuk meg a közös hivatalt, akkor
mindenképpen arra törekszünk, hogy senkinek ne kelljen átutaznia ügyet intézni. A járáshoz átkerülő ügyek intézésére reméli,
hogy lesz ügysegéd biztosítva.
A beruházások azért nem telepedtek le a községben, mivel nem
rendelkezünk szennyvízelvezető hálózattal.
Barabás Ferenc
A rendszerváltás után már valóban szóba került a megyeváltás,
de akkor ez mégsem valósult meg. Most újra itt a lehetőség, véleménye szerint ezt nem szabad elszalasztani. Nagykőrössel együtt
menni kell a községnek, nekünk is kell tűzni a népszavazást ez
ügyben.
Bodnár András polgármester
A jövő évben feladatfinanszírozás lesz, még az is elképzelhető,
hogy minden önként vállalt feladatot le kell építeni az önkormányzatnak.
Földi László
Elmondja, hogy a megyeváltás kapcsán nem kíván vitába szállni, ő tiszteletben tartja a község lakosságának véleményét, és bármilyen döntés is születik majd mindenképpen segíti és támogatja
azt felsőbb szinteken is.
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Szelei László
Mint körzeti megbízott elmondja, hogy a lakosságnak valóban
tisztában kell lenni azzal, hogy megyeváltás kapcsán biztos, hogy
romlana a közbiztonság, és végképp elveszítené a község azt a reményét, hogy még egy körzeti megbízott kerüljön alkalmazásra.
Nem látja értelmét a kapkodásnak, azzal egyetért, hogy ha Nagykőrös megy, akkor Kocsérnak is menni kell, de épp ezért várjuk meg a
népszavazás eredményét, és csak ezután döntsünk ez ügyben.
A szentkirályi út biztonságközlekedési szempontból alkalmatlan arra, hogy azon buszjáratot indítsanak. Jól meg kell gondolni
a döntést, a munkahelyre, iskolába történő átjárást most sem akadályozza senki.
Bodnár András polgármester
Ő is biztos benne, hogy menetrendszerinti járat nem fog indulni Volán társaság által, önkormányzati utakról van szó Szentkirály
és Kocsér között, és arra nincs pénz, hogy ez felújításra, vagy szélesítésre kerüljön.
Kecskemét város készített egy elővárosi közlekedéssel kapcsolatos
tanulmányt, melybe kértük, hogy Kocsér községet is vegyék bele.
A Bács-víz Zrt. főmérnökétől kértünk olyan állásfoglalást, hogy
a Bács-Kiskun megyei koncepcióba belekerült-e a 2000 fő alatti települések szennyvízhálózatának kiépítése. Erre azt a választ kaptuk,
hogy nem, ezekről a településekről csak az elszállítás lehetősége marad, Kocsér községből Nagykőrösre kell beszállíttatni a szennyvizet.
Pest megyében Mikebudán és Kocséron nem megoldott ez a
kérdés, de nagyon reméli, hogy hazai forrásból erre fognak támogatást biztosítani.
Botyánszki Kázmér
Örvendetes dolognak tartja, hogy az állam konszolidálta az 58
millió Ft-os hitelállományt. Tudomásul kell venni, hogy Budapestnek Pest megyében nagy elszívó hatása van a támogatásokat illetően. A Bács-Kiskun megyéhez csatlakozással kapcsolatban elmondja, hogy mindenképpen meg kell várni, hogy Nagykőrösön milyen
döntés születik, ha Nagykőrös megy nyilván Kocsérnak is menni
kell. Most nem javasolja a népszavazás kiírását, csak akkor, ha már
ismert lesz a nagykőrösi eredmény.
Dávid Gézáné
Mikorra várható, hogy kiépül Kocséron a szennyvízhálózat?
Bognár Pálné
Megkérdezi, hogy csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása kinek a
feladata? Az idős nyugdíjasok már nem tudják azt kitisztítani.
Tóth Ferenc
Megkérdezi, hogy a gázbevezetések kapcsán feltört járdák, utak
helyreállítása kinek a feladata. A Zrínyi utcában már hosszú ideje nem került helyreállításra, az aszfaltúton veszélyes a gyermekek
közlekedése.
Bodnár András polgármester
A szennyvízhálózat kiépítése a Pest Megyei Koncepcióban szerepel, remélhetőleg ez megoldott lesz hazai forrásból, hitelt felvenni fejlesztésre lehet a jövőben is. Az árkok kitisztítását közmunkásokkal fogja az Önkormányzat segíteni, ahol idősek laknak. Az út
helyreállítás annak a feladata, aki azt felbontotta. A járdák járhatóságára nagyobb figyelmet fog az Önkormányzat fordítani.
Megállapítja, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt. Végezetül kéri, hogy azok a lakosok tegyék fel a kezüket, akik támogatják a BácsKiskun megyéhez átcsatlakozással kapcsolatos népszavazás kiírását.
Megállapítja, hogy 8 fő foglalt emellett állást, így megállapítja,
hogy a lakosság nagy része nem támogatja a népszavazás kiírását.
Megköszöni a jelenlévők részvételét és a falugyűlést bezárja.
Bodnár András
polgármester
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Elköszön a Jegyző…
Megköszönöm a falu lakóinak bizalmát együttműködését…
1995. január 1-e óta dolgoztam Kocsér
községben Jegyzőként. 2003. évben második gyermekem születése miatt 1 évig
szüneteltettem a jegyzői feladatok végzését, de akkor sem szakadtam el a falutól. Az eltelt 18 évben nagyon sok jó
dolog részese és irányítója lehettem. A
mindennapi hatósági ügyintézés mellett
több a falu életében kiemelt jelentőségű
beruházás valósult meg ez idő alatt. Poros utcákból aszfaltos utak lettek, kiépült
a közműves ivóvízellátás, megszépült az
iskola, óvoda, és most felújítódik a hivatal épülete.
Visszatekintve a 18 évre mindig versenyt futottam az idővel, rangsoroltam
teendőimet, a családom és magam elé
helyeztem Kocsér község érdekeit. Tettem ezt hihetetlen lelkesedéssel hiszen
minden változott, jó irányba mozdult.
2004. év elején 7 évig még Kocsér községbe is kiköltöztem, mert kisgyermekem helyi nevelése sokkal egyszerűbb és
jobb volt, mintha ugyanezt Nagykőrösön
tettem volna. Ezáltal a 7 év alatt megtapasztalhattam a Kocséri emberek szeretetét, nem éreztem magam jött-mentnek, bár
kocséri származásom miatt ezt nem lehetett rám mondani.
Gyermekeim is megszerették Kocsér
községet, – a mai napig
élő és működő barátságokat kötöttünk. Megtapasztaltuk a helyi közösségek óvoda, iskola
szakmai felkészültségét.
Köszönöm az itt töltött
7 évet, sokat jelentett Nekünk emberileg.
Aztán mintahogyan az
életben – minden körülményeink megváltoztak
– és 2011. tavaszán elköltöztünk.
Innentől megnehezedtek a mindennapjaim.
Nem is beszélve a 2010.
évi Országgyűlési választások hozta változásról,
amely a közigazgatástól
kezdve az életünk minden
területén nehézséget eredményezett. Emellett a gazdasági válság szörnyű bizonytalanságot, pénztelenséget, kilátástalanságot
hozott, amely folyamatos átszervezéseket
követelt. Az Önkormányzat erőtlenül ver-

lu lakói én már a Nagykőrösi Járási Hivatalban teszem a dolgom, szervezem az új
hivatal életét, természetesen figyelembe
véve a Kocséri polgárok érdekeit is. Teszem ezt szintén szívvel, lélekkel, mert
ilyen vagyok.
Visszatekintve a Kocséron ledolgozott
18 évre szép és jó volt, talán az erőltetett
menetben arra nem figyeltünk igazán,
ami a legfontosabb a falu lakosságszámának növelésére. Olyan intézkedéseket
nem hoztunk, amely a folyamatos népességcsökkenést megállította volna. Hiába
lesz minden felújított intézmény, hivatal,
ha csökken a község a lakosság száma,
üresen állnak az ingatlanok !!!
Mert az Ember a minden, a legfontosabb….

gődött, egyik megszorító intézkedését hozta a másik után. A pénztelenség az emberi
kapcsolatok megromlását, emberi értékek
lábbal taposását hozta. Eljutottunk oda,
hogy a közigazgatás, mint szakma, köztisztviselő mint ember nem számít, elveszítette itt Kocséron – de lehet, hogy az országban is – a becsületét.

Van amikor menni kell… Ez egy olyan
szólás féle, de igaz! A változásra és változtatásra szüksége van mind a közösségnek,
mind az egyénnek.
Amikor ezt az elköszönést olvassák a fa-

Kívánom az utánam jövő Jegyzőnek,
vagy kirendeltség-vezetőnek, hogy az
emberi tényezőre vonatkozó intézkedések
meghozatalára több ideje, és ereje legyen.
Kívánom, hogy a falu igazi élettér legyen, ne
csak aludni járjanak haza az emberek.
Köszönöm a falu lakosságának bizalmát,
együttműködését a jó és rossz intézkedésekben. Köszönöm a helyi intézmények
dolgozóinak a jó munkakapcsolatokat. Kö-

szönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a 18 éves kitartását, vezetői módszereim elfogadását, a sok együtt megélt
pillanatot…..
Szöllősiné dr. Patonai Judit

Kocséri Híradó

KRÓNIKA

9

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Kocsér területi intézményében történt események 2012. II. félévében
A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kocséri
Idősek klubja, illetve a Kocséri Nyugdíjas
Egyesület szervezésében Őszköszöntő öszszejövetelt szerveztünk.
Az összejövetelre 2012. szeptember 19én került sor a kocséri Gondozási Központban.
Őszköszöntőnkre meghívást kaptak a
ceglédi Idős Klub tagjai, a kocséri Idős
Klub tagjai, illetve a Kocséri Nyugdíjas
Egyesület tagjai.
Az összejövetelt B. Deákné Szakál Anita
nyitotta meg, aki köszöntötte a vendégeket.
Ezután Vikor Enikő szavalatával köszöntötte a megjelenteket, majd a helyi Csicsergő néptánc csoport Széki csárdást adott elő
Kis Orsolya vezetésével.

A néptánc csoport rövid táncházzal is
kedveskedett a klubtagjainknak, ahol a
Szatmári lassú csárdás lépéseit sajátíthatták
el a táncos lábú vendégek.

A táncot követően
Vikor Zsoltné játékos vetélkedőre hívta tagjainkat.
A vetélkedőt Baloghné Eszti néni népdalénekes és
Kozma György citerajátéka követte akik,
Tápiószőlősről érkeztek hozzánk.
Időközben elkészült a finom ebéd,
amelyet id. Csányi
Rudolf elnök és a
Nyugdíjas Egyesület
tagjai biztosították
számunkra, melyet a helyi Gondozási Központ dolgozói tálaltak fel.
A kocséri konyha meglepetésként frissen sült ízes buktával kedveskedett vendégeinknek.
Az ízletes ebéd elfogyasztása után délután mindenki kedvére
nótázhatott,
citeraszó mellett.
A szép napos délután így hamar eltelt,
csak az időjárás vetett véget a határtalan jókedvű vigasságunknak.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
segítségünkre voltak összejövetelünk sikeres lebonyolításában!

2012. decemberében a klubtagok nagy
örömére közösen mézeskalácsot sütöttünk.
Jó volt látni, ahogy nyújtották illetve szaggatták és díszítették a finomságot, közben
jókat beszélgettek és meséltek régi történeteket. Ezen a délutánon a konyhán a gyerekek és az idősek együtt készítettek kókuszgolyót, vékonypitét. Igazán hangulatos
délutánt töltöttünk el együtt
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keltünk a szépen feldíszített karácsonyfa
mellett több karácsonyi dalt is. A kocséri
klubtagok saját készítésű és díszítésű mézeskaláccsal kedveskedtek az ottani klubosoknak. Boldog karácsonyt kívánva
mindenkinek búcsúztunk a mielőbbi találkozás reményében.

2012. december 20-án a ceglédi Idősek klubjának tagjai meghívtak bennünket karácsonyi ünnepségükre. Szívből jövő műsort adtak elő
nekünk, majd finom süteményekkel kínáltak meg bennünket. Igazán
megható volt, amikor együtt éne-

Községi nyugdíjas karácsony
2012. december 19-én délután került
megrendezésre a községi nyugdíjas karácsony, melyet Kocsér Község Önkormányzata rendezett.

A szépen megterített asztaloknál szaloncukor és narancs várta az érkezőket. A vendégeket Bodnár András polgármester és
Földi László Cegléd város polgármestere
köszöntötte.

A köszöntő szavak után a Tündérkert
Óvoda nagycsoportosainak „Karácsonyi
angyalok” című ünnepi műsora következett. Ezt követte az általános iskola énekkarának karácsonyi dalcsokra, majd Vikor

Enikő 8.o. tanuló szavalata zárta az ünnepi műsort.
A vidám, jó hangulatú beszélgetés közben mindenkinek jól esett a meleg tea, bor,
frissen sült kalács.
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Karácsonyi Koncert a Római Katolikus Templomban
A már hagyományosnak nevezhető karácsonyi ünnepi koncertnek idén is a Római Katolikus Templom adott otthont.
Simon Kinga kántornő csodálatos orgonajátéka után Hernádi László plébános úr köszöntő szavait hallhattuk.

A templomi koncert után mindenki az
ünnepi fényárban úszó parkban koccinthatott ismerősökkel, szomszédokkal, barátokkal egy pohár finom forralt borral vagy
teával.
A templomkertben felállított Betlehem,
valamint a parkban égő adventi gyertya és
karácsonyi díszek idén is színfoltjai voltak
az ünnepre készülő falu életének.

Magdi, Tóth Ferenc, Tóth
Lászlóné, Utasi Imre, Utasi
Miklós, és Vizi-nagy Anna munkáját, valamint Vágó
Sándor és felesége felajánlását a Betlehem elkészítéséhez.
Ezen felül az Önkormányzat köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki a program
megszervezésében és lebonyolításában részt vett. Köszönjük önzetlen munkájukat!
Dávid Krisztina szervező

Református hírek
A decemberi hónap az adventi készülődésről szólt. A református hittanosok
megtanulták a legismertebb énekeskönyvi
adventi, karácsonyi éneket, hogy az istentiszteleteken is be tudjanak kapcsolódni az
éneklésbe.

A Csepelről érkező vendégművészek –
akik már az elmúlt 2 évben is nálunk jártak - szívmelengető, karácsonyváró ünnepi műsorral kedveskedtek. A művészek az
ünnepi hangulat fokozásaként a megjelenteket is bevonták egy-két dal erejéig a műsorba.

Nagyon sok ember önzetlen munkájának köszönhetjük a szépen feldíszített karácsonyi faluközpontot köszönet a munkálatokban résztvevőknek: Ádám Zoltánné
Anikó, általános iskola napközis diákjai,
Bakos Pál, Bretus Norbert, Csőke Alexandra, Csőke Miklósné Piroska, Godó József,
Hanti Miklós, Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány, Kéri Julianna, Kovács
Dénes, Mészárosné Valika, Mihályi Béla,
Mogyorósiné Darabos Andrea, dr. Nagy
Tiborné, Országné Molnár Katalin, Sebők
Aranka, Szécsi Gabriella, Szóláth Istvánné

A karácsonyi ünnepi istentiszteleten verset mondott Kovács Zsolt és Járvás Milán
(6. o). Lukács evangéliumából Kovács Anna (7. o.) olvasta fel Jézus születésének történetét. Vincze Karolina énekkel és gitárral
szerepelt.
Urbán Szabolcs (5.o.) a templom takarításánál szorgoskodott.
A templomban felállított karácsonyfára Barta Szilárd (1. o.) és Barta Polett (Csicsergő csoport) rakosgatta a díszeket.
Köszönet minden szereplőnek, s segítőkész kéznek!
A gyerekek és idősek az istentisztelet végén ajándékot kaptak a Nagykőrösi Református Egyházközségtől.
Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség!
Bartáné Csontos Anita
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Ha november: az óvoda vacsora. Az
idén november közepén, Halloween jegyében rendeztük meg a szokásos zenés
mulatságunkat. A szülők nagy lelkesedéssel fogtak neki a szervezésnek, ennek köszönhetően több mint 220-an jöttünk öszsze. A vacsorát, mint évek óta mindig
Holló-gasztró biztosította, a talpalávalót a
ParáDIA együttes húzta.
Ádám Zoltánné SZMK elnök köszöntő
szavai után, az általános iskola Csicsergő
néptánc csoportja rövid műsora következett majd megtáncoltatták a vacsora résztvevőit.
Az ízletes vacsora után a szülők „szellemes”, fergeteges tánca szórakoztatott bennünket, melyre heteken keresztül kitartóan
készültek, Csőke Alexandra irányításával.
Az éjfél utáni tombolahúzás után, hajnali 4 óráig roptuk a táncot.

Ime a sok támogató, aki tombola felajánlásával támogatta rendezvényünket:
Meggyesi Tünde, Vágó Tibor, Esed KftMolnár Melinda, Az általános iskola nevelői, dolgozói és Szülői Munkaközössége,
ifj. Kása László, Ézsiás Tibor, BonduellNagykőrös, Ádám Zoltán és családja, Laczi Dénes és családja, Százdiné Szecsei Anikó zenepedagógus, Polgármesteri Hivatal,
Radics-Kormos Krisztina, Venyingi Zoltán
és családja, Hriagyel Csaba alpolgármes-

ter, Radics László és családja, Nagy Bálint
és családja, Nagyné Király Szilvia Lovas
Egyesület- Tajti László, Patonai Gabriella, Lerner Gábor és Dávid és nevelő szülei, Kenyeres Kálmán és családja, Dobos
László és családja, Petőfi Szövetkezet-Nyitrai Ferenc elnök, Rapi Ildikó, dr. Rozsnyói
Ferenc képviselő, Dr. Rozsnyói Ferenc házi orvos, Király Csaba, Járvás Csaba és családja, Tajti Attila és családja, Galgóczi Csemege, Karikó György, Tóth Pál, Mini ABC,
Posta dolgozói, Gévai Imre igazgató és családja, Gulyás Krisztián Gáborné, Oláh Pál
és családja, Berdóné Fülöp Zsuzsanna,
Horvát Zsuzsanna Nyársapát, Nyitrai Béla és családja, Bakos Pál, Védőnői Szolgálat- Gyuláné, Gyógyszertár, Bartáné Csontos Anita, Bodnár András polgármester,
Gutheilné Éva-Nagykőrös, dr. Modor Péterné, Tóth József, Vanyúr László és családja, Lenti kocsma, Badari József és
családja, Ország Tamás és családja, Vadásztársaság, Kovács
Dénes, Viki Kisáruház, Horgász Egyesület, Kocséri Polgárőrség,
Szelei
László körzeti megbízott, Vikartóczki
József képviselő, Király Dénes és családja, Parázs Bau Bt-ifj.
Koroknai Albert, Barabás Ferencné, az
óvoda Szülői Munkaközösségének tánccsoportja, Birkás István, Nagy Zsoltné, Kállai Zoltán és családja, Csőke Miklósné képviselő, ifj. Balajti
Béla, Pádár Gábor és Boros Valéria, Hernádi László plébános, Gál-Rusvai Bt, Holland Bau kft, Kárász úti Kozmetika- Nagykőrös, Kaszap Zoltán
Köszönjük Deák Mariann és Kocsány
Gáborné munkáját a büfében.
A vacsora bevételéből a gyerekek kirándulásait, programjait támogatjuk, óvodánkat tehetjük szebbé, ezért köszönetet mondunk mindazon szülőknek, támogatóknak,
akik bármilyen módon, munkájukkal, felajánlásukkal, részvételükkel támogatták
rendezvényünk sikerét.
A szülők mulatozása után következett
november végén a gyerekek ősz búcsúztató Alma-bálja.
Minden csoport bemutatta rövid műsorát, megbeszéltük az őszről „tanulta-

kat”, majd különböző versenyjátékok során
mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat a bátor jelentkezők. Volt itt kockatorony építés, nyakláncfűzés, almalé ivás,

a leggyorsabbak pedig aranyalmát nyerhettek. A programot egy közös, „fergeteges”
táncolás zárta be. Emlékezetes, hangulatos
délelőttöt töltött együtt a három csoport.
December 6-án óvodánkba is megérkezett a várva-várt Mikulás. Előtte való napon Zsuzsi óvó néni, Margit óvó néni és
Kiskati óvó néni bábjátéka fokozta a várakozást, melyben elmesélték csizmával illik
várni a kedves látogatót.
A Mikulás mind három csoportba ellátogatott, ahol a gyerekek versekkel, dalokkal, zenével köszöntötték. Mivel a mi
Tündérkertünkbe csupa jó kisgyerek jár,
mindenkit megajándékozott a Mikulás,
és virgácsot senki sem kapott. A kitisztított csizmácskákba is belecsempészett egyegy kis ajándékot, melyet a gyerekek nagy
örömmel fedeztek fel.
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20-án reggel nagy meglepetésre érkeztek a gyerekek, az Angyalok éjszaka meghozták a feldíszített karácsonyfát. Tágra
nyílt, csillogó gyermekszemek felejthetetlenné tették ezeket a pillanatokat. Tízórai
után közösen ünnepeltünk, ez alatt, a karácsonyfa alá bekerültek az új játékok. Gyerekeink nagy várakozással, bontogatták ki a
dobozokat, örömmel vették birtokukba az
ajándékokat.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a
sok új játékkal nagy örömet szerezhettünk
65 kisgyereknek.
Tartalmas, mozgalmas két hónapot tudhatunk magunk mögött, reméljük a gyerekek is felejthetetlen napokat töltöttek el
csoporttársaikkal, óvó és dajka nénieikkel,

lehemet. László atya nagy szeretettel fogadott bennünket, elmesélte a karácsony
történetét, majd mi köszöntöttük a Kis Jézust. László atya minden kisgyermeknek
ajándékozott egy-egy szentképet a Szent
Családról, mi is megköszöntük a kedves
fogadtatást a közösen sütött mézeskalácscsal.

Ezután elérkezett az Advent, a várakozás, a felkészülés, a csendesség és békesség
ideje. Mindennap meggyújtottuk az Adventi koszorúinkon a gyertyákat, beszélgetünk, meséltünk Kis Jézus születéséről, a
szeretet erejéről.
Ebben az évben először a szülőkkel együtt
sütöttük a mézeskalácsot, nyújtottuk, szaggattuk, díszítettük, majd megkóstoltuk a kisült finomságot. Megmutattuk a szülőknek
milyen dalokkal, versekkel, tánccal készülünk a Karácsonyi ünnepélyre.
Luca napján búzát vetettünk, hogy a karácsonyfa alá otthon oda tudjuk tenni a kizöldült búzát és gazdag termést remélve,
ezzel tudunk bort, búzát, békességet kívánni az egész családnak.
December 19-én ellátogattunk a templomba, ahol megnéztük a felállított Bet-

szüleikkel.
Kívánunk a Kocséri Híradó minden olvasójának boldog, békés, új évet, jó egészséget.
Az óvoda nevelőtestülete és dolgozói nevében:
Bodnár Andrásné
óvodavezető
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„Száz angyal hirdet jó hír, mind erre vártunk rég”
December 20-án csütörtökön délután a Művelődési Házban
tartotta hagyományos karácsonyi műsorát iskolánk, ott csendült fel a címben idézett sor is az énekkar előadásában. És valóban, szinte száz kicsi angyal lépett színpadra aznap…

A kocséri gyermek citeracsoport Urbán Bernadett vezetésével
karácsonyi dallamokat játszott (Badari Anna, Bretus Rozália, Lengyel Dzsenifer, Székely Vincent, Tillenger Ferenc). A rajzszakkörösök szép munkáiból karácsonyi vásár is várta a vendégeket. A
szakkör munkáját Szijné Fajka Ágnes tanárnő irányítja.
Az iskolai irodalmi szakkör két darabbal is színpadra lépett a
délután folyamán – Dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó rendezésében.
Először Boldog herceg címmel egy szívhez szóló, megható darabot adtak elő az önfeláldozásról, a szeretetről és a mai kor keserűségeiről. (A főbb szerepekben: Vincze Karolin, Lengyel Dorina,
Vikor Enikő, Kovács Anna)

Az énekkar dalai mellett az
est során szólót énekelt – angol nyelven – Lengyel Dorina
és Vincze Karolina. Felkészítőjük: Juhász Anikó.
„Angyalhangok” címmel – a
Weiner Leó Zeneiskola kocséri
növendékeinek koncertje következett, felkészítő tanárok:
Horogszegi Jánosné, Százdiné
Szecsei Anikó, Török György.

A műsor zárásaként Szent Ferenc karácsonya címmel idézték
meg az iskolások az első betlehemet készítő szerzetes alakját.
Szent Ferenc volt az, aki annyira áhított osztozni Jézus Krisztus megszületésének örömében, hogy társaival kifaragta és felállította a betlehemi jelenet szereplőit. Azóta állítanak szerte a világon, így Kocséron is
karácsony közeledtével betlehemet.
Szerzetesként
a
főbb
szerepekben
Kasza Csaba, Szelei
Alex, Bimbó Zoltán,
Török Sándor (Szent
Ferenc) és Tóth Adrián.

Furulyán közreműködött: Bíró Nikolett, Pásztor Zsanett Anna,
Gévai Eszter, Pesti Laura, zongorán játszott: Laczi Liza és színpadra lépett a szolfézscsoport is.

A Csicsergő néptánccsoport új koreográfiát adott elő, somogyi
lassú és friss csárdást táncoltak – nagyon ügyesen. A Kiss Orsolya vezetésével 3. éve működő csoport egyre magabiztosabban lép
színpadra, és egyre tetszetősebb, komolyabb produkciókkal.

„Mondd el a hegyek ormán,
a boldog hírtől zengjen a vidék.
mondd el a hegyek ormán,
hogy földre szállt az ég.
Kis nyája mellett őrt áll a jámbor pásztor nép,
az égen földön fényár, nem volt éj még ily szép.”

SULI HÍREK
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Iskolai apróságok
Mézeskalácsillat

December 17-én hétfőn az önkormányzati konyhára voltak hivatalosak a napközis diákok. Piroska néninek és a konyhás néniknek
köszönhetően mézeskalácsot sütöttek, kókuszgolyót gyúrtak és vékonypitét ehettek. Emlékezetes,
kedves élményben és sok-sok finom falatban volt részük.

Kedves holland meglepetés

Immár többéves hagyomány, hogy decemberben „holland angyalok” látogatják meg a kocséri óvodát és iskolát. Marion Ruiters
és Richard Bastian az idén sem feledkezett meg a kocséri gyerekekről, az utolsó héten
csomagokkal megpakolva kopogtattak
be hozzájuk. A karácsonyi ajándékként
átadott kisautókkal,
illatszerekkel nagynagy örömet szereztek a gyerekeknek.
Köszönet érte!

Hitélet az iskolában
Szent Márton napján
Cegléden régi, a német nyelvterületről származó szokást elevenített fel néhány éve a katolikus iskola: Szent Márton napján lámpás
felvonulás keretében idézik fel a pannóniai származású középkori szent alakját. Az iskolától indul a menet, családok, gyerekek sokasága mécsesekkel, lámpásokkal vonul át énekelve a templomba.
Az idén, november 8-án a kocséri gyerekek egy csoportja is részt
vett a felvonuláson Mészáros Ervin tanár úr vezetésével.
Gitáros dicséret
November végén a gitáros Gável-testvérek látogattak el iskolánkba. András és Gellért dalaikkal hirdetik Isten dicsőségét és Beer
Miklós püspök atya jóvoltából keresik fel az egyházi iskolákat.
Hétfőn az alsós osztályokba, kedden a felsős osztályokba kopogtattak be egy-egy órára. Végül egy közös templomi előadással zárult a gitáros evangelizáció.
Hajnali miséken
Régi hagyományt éledt fel Kocséron idén decemberben, amikor
szerdánként rorátéra, azaz adventi hajnali misére szólt a katolikus templom harangjának hívó szava. A reggel fél 7-kor kezdődő szentmiséken nemcsak felnőttek, de iskolás gyerekek is szép
számban megjelentek. A szentmise után a plébániára, egy kis barátságos teázásra várta Laci atya a korán kelő híveket, felnőtteket és gyerekeket egyaránt.
Iskolai adventi szentmise
December 19-én szerdán reggel 8 órakor iskolai szentmisét mutatott be Hernádi László atya. A betlehemi jászol mellett karácsony valódi üzenetéről szólt az atya a tanulóknak. Az iskolai
énekkar részvétele mellett kántorként Sági Lajos tanár úr közreműködött a szentmisén.

Újabb rajzos sikerek

Decemberben újabb rajzpályázatokon arattak sikereket a kocséri
kis művészek, Szijné Fajka Ágnes tanítványai.
Godó Attila 3. osztályos tanuló a „VIGYÁZZ RÁM” országos
rajzpályázaton különdíjban részesült.
Szigeti Szabina 6. osztályos tanuló a dánszentmiklósi rajzpályázaton I. helyezést ért el, Mihályi Amarilla 3. osztályos tanuló
ugyanitt III. helyezett lett.

Sportesemények

Futballcsoport alakult
Az ősz folyamán Bogdán Béla nagykőrösi edző vezetésével ifjúsági labdarúgó csoport alakult Kocséron. Heti két edzésen vesznek
részt a srácok, és a legügyesebbek tavasszal már a Nagykőrösi Kinizsi korosztályos csapataiban is pályára léphetnek.

A lelkes kis csapat a decemberi évadzáró edzésen nagykőrösi ellenfelekkel játszott bemutató mérkőzést. Több szülő is eljött a tornacsarnokban, és a támogatóknak köszönhetően még egy kis édességet is kaptak a csapatok. Kitartást és sikereket kívánunk nekik!

Diákolimpia

Álló sor: Pető Péter, Ladányi János, Mészáros Ervin edző, Ladányi
György, Katona Krisztián, Szöllősi Richárd, Gróf Márk,
Elöl: Horvát Gábor, Zámbó András, Babusa Richárd,
Kenyeres Bálint, Nagy Gábor.

Decemberben Kocsér adott otthont a IV. korcsoportos diákolimpia városkörnyéki fordulójának. A négy csapat részvételével rendezett tornán a Mészáros Ervin irányította kocséri fiúk remekül
szerepelve 2. helyezettek lettek, Jászkarajenő csapata jutott tovább.

Félévi eredmények

Január 22-én pénteken lezárult a 2012/13-as tanév első féléve. Iskolánk 165 tanulója közül 35-en értek el kitűnő eredményt, 27 alsó tagozatos diák és 8 felső tagozatos tanuló. 6 tanuló viszont egy
vagy több tárgyból elégtelent kapott a félévi bizonyítványosztáskor.
Az iskolai oldalakat összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2012. II. FÉLÉV
Újszülöttek:

Fekete Annamária
szül: 2012.07.06.
(Fekete Lajos,
Godó Ágnes)

Molnár Márkó
Ferenc
szül: 2012.12.17.
(Molnár Ferenc,
Pekár Erika)

Házasságot kötöttek:
Apáthy Róbert és Rapi Barbara
Fekete Béla és Fóris Brigitta
Kádár Balázs Gyula és Csató Anikó

Bárány Zsolt
szül: 2012.08.02.
(Bárány Zsolt,
Váradi Szilvia)

Pintér Petra
szül: 2012.10.20.
(Pintér Béla,
Utasi Andrea)

Tapodi Jázmin
szül: 2012.11.20.
(Tapodi Gábor,
Zöldi Éva)

Elhunytak:
Simon Franciska
Hanti Miklósné szül: Karaus Katalin
Godó József
Szél Mihályné szül: Ádám Terézia
Vecsei Balázsné szül: Vasadi Zsuzsanna
Tajti János
Utasi Miklósné szül: Király Rozália
Bagi Imréné szül: Podmaniczki Ilona
Serfőző Ernő
Ádám Tiborné szül: Zádori Rozália Erzsébet
Urbán Sándor
Hegedűs Antalné szül: Szabó Veronika
Utasi Ferencné szül: Járvás Margit Lenke
Fehér Béla
Ludema Ev. De Rooss Anna
Köte Pálné szül: Bobvos Zsófia
Bojtos Ferenc György
Kasza-Tóth Dénesné szül: Gecse Mária
Ragó Kálmánné szül: Vágó Sára Mária

77 éves
74 éves
80 éves
86 éves
86 éves
90 éves
74 éves
82 éves
84 éves
51 éves
58 éves
80 éves
81 éves
70 éves
64 éves
59 éves
71 éves
84 éves
47 éves

Köszönetnyilvánítás

Szőke Dániel
szül: 2012.11.05.
(Szőke László,
Orsós Erzsébet)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesanyánkat utolsó útjára elkísérték,
és gyászunkban osztoztak.
Utasi Gusztáv
Pásztor Istvánné
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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐK
„A Fiatalság a természet ajándéka, ám a kor műalkotás”
(Garson Karvin)

90 év története

Falunkban a 90 éves kort betöltött lakosok száma ismét egy személlyel bővült. 2012. december 1-én ünnepelte 90. születésnapját
Kása Lászlóné Margitka néni.
Szegény családban első gyermekként 1922. december 1-én született Kocséron. Őt öt lány testvér (Mária, Irén, Judit, Julianna, Erzsébet) követte, és hatodiknak megérkezett a család legfiatalabb
férfi tagja, Imre. Nagy szegénységben éltek, de annál vidámabb
gyerekkoruk volt, éneküktől volt hangos a kocséri tanyavilág.

Margitkát, mint legidősebb gyereket a szülők szolgálni szegődtették el, hogy segítse a család megélhetőségét. 1941-42 között
Nagykőrösön Illés Lászlónál cselédeskedett, aki 100 holdas gazda
volt. Tehenet fejt, főzött, takarított, havi 20 pengőt keresett. 1942től 1944-ig Dr. Pólus Károly orvosnál szolgált, ahol takarítania kellett, itt havi 50 pengő volt a fizetsége. Ahogy nőtt a többi gyermek,
úgy álltak munkába, hogy minél könnyebben éljen a család.
1946-ban hozzáment Kása Lászlóhoz, akivel Szentkirályra egy
tanyába költözött és elkezdték közös életüket. Utána a faluba költöztek, ahol László fiuk született. Ezen idő tájt a férje földművelést
végzett, ő otthon dolgozott.
A második világháborút szerencsére nyugodtan átvészelték, a
férjének nem kellett bevonulnia, mert egészségügyi problémái voltak.
1954-ben a IV. dűlőbe költöztek, ahol nagyon segítőkész szomszédok vették őket körül, mindig számíthattak egymás segítségére. Itt született a kisebbik gyermek, Margitka. Az élet ekkortájt sem
volt könnyű, férje a téeszben dolgozott, emellett földművelést vállalt, Margit néni háztartásbeli volt, és paprikát, paradicsomot szedett a téesznek. A földosztások után együtt dohányt termesztettek. A gyermekeket erejükhöz mérten taníttatták, Laci lakatosként
végzett, de buszsofőrként ment nyugdíjba, Margitka gyógyszertári
asszisztensként dolgozik a kocséri gyógyszertárban.
3 unoka és 3 dédunoka született az évek során, de sajnos a dédunokák érkezését már a férje nem érte meg, 1991-ben Margitka
néni egyedül maradt. 1996-ban végleg a háta mögött hagyta a tanyasi életet, beköltözött a faluba. Nagyon nehezen találta helyét az
új otthonában, hiányzott a régi tevékeny élete.
A faluban csatlakozott a helyi Kék nefelejcs asszonykórus éne-

kesei közé, akikkel nagyon sok fellépésen részt vettek, sok szép
helyre, köztük külföldre is eljutottak két testvérével együtt. Közben az unokák neveléséből is kivette a részét, bármikor számíthatott a család rá.

Jelenleg kicsit betegesen él, de önállóan gondoskodik magáról,
gyerekei, unokái minden napját figyelemmel kísérik.
A jeles 90. évfordulót családja körében ünnepelte, ahol felköszöntötték testvérei, gyerekei, unokái, dédunokái és rokonai. Sajnos voltak testvérek, akik nem osztozhattak örömében, mert Mária és Irén nem érhette meg ezt a szép kort.
A polgármester Úr és a Jegyzőnő Kocsér Község Önkormányzata nevében otthonában köszöntötte fel az ünnepeltet egy csokor
virág és egy emléklap kíséretében.
Ezúttal kívánunk nagyon sok erőt és egészséget Neki! Segítse az
Isten, hogy továbbra is ilyen aktív és tevékeny maradjon!
„Élj soká! és legyen életed
Mint derűs nap, tiszta, víg,
Mely piros hajnalból támad,
S ismét abban áldozik.”
(Arany János)
Vincze Béláné született Bretus Mária 2012. december 11-én
ünnepelte 90. születésnapját. E szép napon köszöntötte családja,
Polgármester Úr valamint Jegyző asszony. Jókívánságaik mellett
átadták a Miniszterelnök Úr által küldött emléklapot is.
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Felpezsdült a közösségi élet a faluban

A közelmúltban három összejövetelre is
sor került községünkben.
Az első egy meghirdetett Töklámpás faragásra hívta az érdeklődőket, ahol forró
teával és sült tökkel kedveskedtünk. Többen érkeztek kistesókkal, nagytesókkal,
kreatív anyukákkal. Az óvó nénik is meglátogattak bennünket és 1-1 faragással bővítették a parkba kihelyezett lámpásokat. Az
egyedül érkezőknek is segítségére voltunk
Csőkéné Piroska, Tajti Anikó, Mogyorósi
Rita, Juhász Anikó, Csőke Alexandra közreműködésével.

Második rendezvényünk a 2012. december 9-re meghirdetett Mikulás Ünnep volt,
amit már 3. alkalommal szerveztünk meg.
A mostani Krampusz kerestetik című gyermek színdarabot mesékből kivett poénokból, és saját ötletekből merítve közösen írtuk, de Tajti Anikónak köszönhetően lett
kerek a történet.
A darab szereplői: Lengyel Dorina, Juhász Anikó, Birkás Krisztián, Tajti Anikó,
Mogyorósi Rita, Csőke Alexandra.
Itt is szeretném megköszönni munkásságukat, valamint köszönet Gróf Márkónak, aki a hangtechnikánál segített és Vágóné Marika néninek, Czeczonné Vágó
Zsuzsannának, Csőke Miklósnénak, akik
a kalácsot és a forró teát készítették. Nem
utolsó sorban köszönet az Iskola- és Óvoda Szülői munkaközösségének felajánlásáért! Öröm volt látni, hogy ismét teltházasak vagyunk! Köszönjük a közönségnek is!
A harmadik közösségi összejövetel egy
Retro Party volt, ahová kicsik és nagyok
egyaránt eljöhettek, ahol a kisgyermekes anyukák, apukák is kikapcsolódhattak. 2012. december 23-án délután 15:00

órakor kezdődött és este 23:00-ig tartott.
Retro időpontban, retro ruhákban, retro
zenékkel! Aki megéhezett vagy megszomjazott a táncban vagy a futkározásban zsíros kenyérből, vajas kenyérből vagy pogácsából választhatott, teát vagy forralt bort
fogyaszthatott!
Az elkövetkező időben szeretnénk egyre
több programot megszervezni és reméljük,
minél többen leszünk!
Csőke Alexandra

KRÓNIKA
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Szilveszteri Bál
Az elmúlt évekhez viszonyítva kevés résztvevővel, de annál jobb
hangulatban búcsúzattuk a 2012-es évet az általános iskola Szülői Munkaközössége által megszervezett hajnalig tartó szilveszteri mulatságban.

A jó hangulat zálogai voltak Molnár Dezső, Dobos Zsolt, Tóth
Ferenc, akik szinte egész éjjel húzták a talpalávalót, valamint a
Holló Lakodalmas és Vendégház által elkészített változatos ételek.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden szülőnek, aki áldozatos munkájával segítette a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Kocséri Híradó

Változások a kutyatartás
szabályaiban

Az előző évben a Parlament módosította az Állatvédelmi
törvényt. A törvény 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 (2040 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. Az új törvény értelmében minden 4 hónaposnál idősebb
ebet chippel kell megjelölni, melyet legkésőbb 2013. évi
kötelező veszettségi oltás előtt kell teljesíteni.

Külön köszönetet szeretnék mondani mindazon vállalkozóknak
és magánszemélyeknek, akik tombola felajánlásaikkal és egyéb támogatásaikkal járultak hozzá bálunk sikeréhez. Köszönettel tartozom azért is, mert a rendezvény nem öncélú volt, hiszen a bál teljes
bevétele az általános iskola tanulóinak támogatását szolgálja, melyet az iskola vezetésével egyeztetve fogunk felhasználni.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben megrendezésre kerülő jótékonysági rendezvényeinket is támogatják felajánlásaikkal, segítségükkel. Ennek reményében kívánok mindenkinek
Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt!
Szelei László SZMK elnök

A Kocséri Vadásztársaság
a 2012-es évben végzett
támogató munkákat
mindenkinek megköszöni és
Boldog Új Évet kíván!

4. A chippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének
megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán-állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
5. 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb chippel
megjelölve tartható.
6. A magán-állatorvos az eb vizsgálata, 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 kerületi hivatal felé
A felsorolásból külön kiemeljük, hogy a 4 hónapos kornál
idősebb kutyák chippel történő megjelöltetéséről a tulajdonos saját költségére köteles gondoskodni!
Dr. Modor Péter
állatorvos
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MEGHÍVÓ
A Kocséri Vadásztársaság tisztelettel
meghívja kedves tagtársait,
barátaikat és minden szórakozni vágyót

2013. február 16-án 1900 órai kezdettel
tartandó vadászbálra
A rendezvény helye: kocséri tornacsarnok
„A” menü
fácánleves
vadpörkölt burgonyával és tarhonyával
sütemény

„B” menü
fácánleves
vegyestál
sütemény

Vacsorajegy ára: 4.000 Ft
A zenét a ParáDIA zenekar szolgáltatja.
A rendezvényen kedvező áru büfét biztosítunk.
Jó szórakozást kívánunk minden résztvevőnek!
Jegyek kaphatók:
Tajti Béla
06-20/443-5354
Ifj. Csukás István
06-30/627-6226
Ifj. B. Deák Kálmán
06-20/427-2341
Birkás Sándor
06-20/398-0657
A Vadásztársaság Intéző Bizottsága nevében:
Papp Ferenc
elnök
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ ARZÉN SZENNYEZETTSÉGÉRŐL
Mi az arzén?
Az arzén fél-fémek közé tartozó, acélszürke, fémes
fényű kristályos, íztelen és szagtalan, mérgező
anyag, amely elsősorban a földkéreg kőzeteiben
fordul elő.
Hogy kerülhet arzén az ivóvízbe?
Az arzén az esetek túlnyomó többségében
geológiai eredetű; a mélyebb víztartó rétegekben
fordul elő és onnan kerül az ivóvízbe.
Természetesen emberi tevékenység következtében
is szennyeződhet a környezet arzénnel (bányászat;
fémolvasztás; szén, olaj, hulladékok égetése, arzén
tartalmú peszticidek).
Miért nem olyan rétegből nyerik a vizet, amelyik
nem tartalmaz annyi arzént?
A felszínhez közeli víztartó rétegek arzén tartalma
valóban kisebb, de ezek sem mennyiségi, sem
minőségi tekintetben nem biztonságosak. Sokkal
inkább ki vannak téve az emberi tevékenységből
szennyeződéseknek
(műtrágyák,
származó
növényvédő szerek), mint a szóban forgó mélyebb,
védett rétegek. Eredetileg éppen ezért került sor a
védett rétegek ivóvízellátásra történő bevonásába.
Van-e határérték az ivóvíz arzén tartalmára?
A WHO és az EU ivóvíz minőségi Irányelve szerint
10 µg/liter az arzén határértéke az ivóvízben.
2012. december 25-éig Magyarországon az Európai
Bizottság hozzájárulásával átmeneti határérték van
érvényben (20 µg/liter, korábban 50 µg/liter volt)
annak biztosítására, hogy Magyarországon
megfelelő idő álljon rendelkezésre az ivóvíz arzén
szennyezettségének kiküszöbölésére. Ezt követően
az Európai Unióban érvényes határérték lép életbe.
Van-e arzén az élelmiszerben?
Igen, de általában szerves vegyületek formájában,
amelyek nem halmozódnak fel a szervezetben.
Mik az arzén egészségi hatásai?
Az ivóvízben előforduló koncentrációk hosszan,
évtizedeken át tartó bevitel esetén csak sok év
után okoznak észrevehető tüneteket. Ezek
elsősorban bőrtünetek, fokozott elszarusodás, a
bőr pigmentációjának növekedése vagy éppen
csökkenése. Nagyobb koncentrációban hazai
vizsgálatok szerint is rákkeltő hatása lehet;
elsősorban a bőr, tüdő- és húgyúti daganat
kockázatát növeli meg, valamint a spontán
abortusz kockázatához járul hozzá.
Veszélyeztetettebbek-e
a
gyerekek
a
környezetben előforduló arzén szennyezés
hatásai szempontjából?
A gyermekek szervezete több tekintetben
érzékenyebb az arzén bevitelre a felnőttekénél. A
fejlődő agy különösen érzékeny az arzén hatása
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

iránt. Emellett a gyermekek a testtömegükhöz
képest
több
vizet
isznak,
ezért
is
veszélyeztetettebbek.
Tudományos
felmérés
bizonyítja, hogy a magzati élet során vagy a korai
gyermekkorban
elszenvedett
tartós,
nagy
koncentrációjú arzén expozíció nagymértékben
növeli a serdülő- és ﬁatal felnőttkorban előforduló
daganatos és nem daganatos tüdőbetegségek
kockázatát.
Honnan tudhatom meg, hogy mennyi arzén van az
ivóvizemben?
Az ivóvíz arzén tartalmát a szolgáltató a vonatkozó
jogszabály
szerinti
gyakorisággal
köteles
meghatározni, és kérésre a fogyasztóval közölni. Az
ivóvíz minőség felügyeletére kijelölt hatóság a
kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, amely szintén kötelesek felvilágosítással
szolgálni. Az ivóvíz arzén tartalmával kapcsolatos
legfrissebb értékeléseket és összefoglaló adatokat
az Országos Környezetegészségügyi Intézete és az
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal
honlapján
rendszeresen közzéteszi.
Hogy tudhatom meg, hogy ki vagyok-e téve arzénkockázatnak?
Az arzén a vizeletből kimutatható, de abban nem
különíthető
el
az
élelmiszerrel
felvett,
egészséghatás szempontjából jelentéktelen szerves
arzén és az ivóvízzel a szervezetbe jutott, a
lehetséges egészségkárosodás szempontjából
jelentős szervetlen arzén.
Ha a jelenlegi határérték betartása fontos a
lakosság egészsége szempontjából, akkor miért
vártak eddig a bevezetésével?
Régóta ismert, hogy az arzénnek mérgező és
egészségkárosító hatása van, de az káros hatást
kiváltó szintre vonatkozó szakmai-tudományos
ismeretek folyamatosan bővülnek. Az új
bizonyítékok miatt az ivóvízben az arzén
koncentráció elfogadható mértéke változott. A
korábbi 50 μg/L helyett jelenleg a 10 μg/L
határértéket tartják biztonságosnak.
Mekkora kockázatot jelent a nagy arzéntartalmú
víz fogyasztása?
Becslések szerint a leginkább érintett 4 megyében
ez évente kb. 300-zal több ember halálát jelenti,
ami lényegesen kisebb, mint a dohányzás okozta
halálozási arány (évente 28000 ember), és
nagyjából összemérhető a közlekedési balesetek
halálozási arányával (2009-ben pl. 822 személy).
Mire használható az arzénes víz?
Iváson és ételkészítésen kívül bármire biztonsággal
használható, beleértve a fürdést, mosást,
mosogatást, locsolást is.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapja:
Országos Környezetegészségügyi Intézet honlapja:

http://www.antsz.hu
http://oki.antsz.hu
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Tisztelt Támogatónk!

Köszönetnyilvánítás

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

Ragó Kálmánné
szül: Vágó Sára Mária

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

Előfizetési felhívás
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Aki elő kívánja fizetni 2013-ra a kéthavonta megjelenő
Kocséri Híradót, az 2013. február 15-ig megteheti az
Önkormányzat pénztárában, illetve az Önkormányzat
számlaszámára való átutalással (Kocsér Polgármesteri
Hivatal Pénzforgalmi bankszámla 65100383-11361127).
Előfizetési díj: helyben 720 Ft, vidékre 1200 Ft.

2013-ban ismét felajánlhatja személyi jövedelemadója 1%-át az eredményesen működő Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítványnak.
Célunk: a nehezedő körülmények között is támogatást nyújtani a szorgalmas és tehetséges diákoknak.
Támogatóink SZJA 1%-ainak, az egyéni befizetéseknek, továbbá a Takarékszövetkezetben elhelyezett tőkénk kamatainak köszönhetően az idei
tanévben 18 diákot, jó illetve jeles eredményt elért középiskolást, egyetemistát támogattunk 50.000 Ft/tanév illetve 60.000 Ft/tanév összeggel.
Nagy segítség ez a taníttatás egyre fokozódó terheit viselő családoknak.
Az SZJA 1%-ának felajánlásával az idén is támogathatja tevékenységünket.
Amennyiben SZJA-t nem fizet, de támogatásra méltónak gondolja tevékenységünket, egyéni adománnyal tud alapítványunknak támogatást adni a lenti számlaszámra történő átutalással.
Köszönjük, ha már eddig is támogatta az alapítványunkat!
Kérjük, továbbra is segítsen, hogy segíthessünk!
Adószámunk:
18662089-1-13
Számlaszámunk: 65100383-10300040
Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány
Címünk:
2755 Kocsér, Kossuth L. u. 14.
Venyinginé Tajti Erika kuratórium elnöke

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
Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:
06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Horváth Jánosné,
a Népkör elnöke.
Kocséri Nyugdíjas Egyesületet
Péntekenként (minden hónap
2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden
érdeklődőt szeretettel fogadnak!

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

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI
HIVATAL
Ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefon:

13.00 órától 18.00 óráig
ZÁRVA
8.00 órától 15.00 óráig
ZÁRVA
8.00 órától 12.00 óráig
06-53/550-360

Cím:

Nagykőrös, Szabadság tér 4.

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, 13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00;
Csütörtök 9.00-12.00, 13.00-16.00;
Péntek 15.00-18.00
Internetezési lehetőség
a teljes nyitva tartási időben.
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24

Kocséri Híradó

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
Építési telek eladó a Szabadság úton. Irányár: 180.000
Ft Tel.: 06-20/446-2052, 06-30/606-2293, 06-53/352069
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68.
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157
Kocsér központjában három szobás ház melléképületekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es telefonszámon lehet
az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
Kertfenntartást, kertészkedést vállalok. Tel.: 70/2836019
Eladó többfunkciós ARNOLD GOLD kondigép 140 kg
súllyal franciarúddal. Irányár: 98 000 Ft. Érd.: 20/4462052 vagy 30/606-2293

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

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.: 0620-515-7975
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

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
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
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-garnitúrák, nyári takarók. Érd.: Kocsér, Széchenyi u. 53. Tel.:
53-359-250
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: 0630-469-0912

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
Kocséron a Rákóczi utcában ház eladó nagy földterülettel együtt. Érd.: 06-20/773-8516; 06-53/359-214; 0653/359-319
Rántani való fehér hús hibrid csirke (kb. 2,5 kg) megrendelhető 2013. április közepére. Felpucolva is. Érd:
Czeczon István Kocsér, Árpád u. 2/A. Tel: 20/3627-702
Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 17. szám alatt. 3
szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó, nagy kamra, kamra, 2 ól és nagy kert. Víz, gáz, telefon van. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 06-53/359-269; 06-20/412-3383
Eladó Kocsér, Kinizsi u. 16. sz. alatti családi ház. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 06-20/3234044 vagy 06-20/493-9247

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
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