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Tartalom

Kérjük a 2012. augusztus 20-a után diplomát, nyelvvizsgát 
szerzett fiatalokat, jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal-
ban, hogy a hagyományoknak megfelelően az augusztus 17-
18-i ünnepségen köszönthessék őket! 
Ezzel kapcsolatban érdeklődni, felvilágosítást kérni a Pol-
gármesteri Hivatalban személyesen vagy a 359-080-as tele-
fonszámon lehet.

Közeledik az 
államalapítás ünnepe

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent 
István király ünnepének napja.
A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 
fennállásának emléknapja, az Új Kenyér Ünnepe is.

A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és össze-
fonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti; az el-
ső magyar királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. István a ma-
gyar államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza fejedelem 
fia, a honfoglalást (896) vezető Árpád fejedelem ükunokája.

István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony 
napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották 
az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, hogy István éppen 
ezen a napon halt meg 1038-ban.)

Később Szent László király hozott döntést az ünnepnappal kap-
csolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon avat-
ták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában.

A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve au-
gusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban.

Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. Majd ezt eltörölték, 
de az egyházi ünnepek sorában még 1947-ig ünnepelhették nyil-
vánosan. Az akkori rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti 
tartalma miatt nem volt vállalható. Azonban teljes megszüntetését 
sem tartották követendő célnak, ahogy az a tisztán vallási ünnepek 
egy részével történt, de tartalmilag megújították.

Szent István ősi ünnepéből az „új kenyér ünnepe” lett, majd az 
új alkotmányt, mint új szocialista államalapítást, 1949. augusztus 
20-ra időzítették.

Ettől fogva 1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány nap-
jaként ünnepeltük. Az első szabad választásokon létrejött Magyar 
Országgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent István napját a Ma-
gyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította.
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Napirend:
1./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása
2./ Az önkormányzat vagyonáról szóló helyi rendelet módosítása
3./ Köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló helyi rendelet
4./  Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségve-

tése
5./ Vagyonkezelői jog átruházása
6./  Önkormányzati lakások bérleti szerződésének meghosszabbí-

tása

Napirend:
1./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása

KOCSÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

6/2013. (V. 2.) rendelete az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési zárszámadásáról.

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköré-
ben a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rende-
letet alkotja.

1. §
(1) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

423 705 e/Ft
15 000 e/Ft

költségvetési bevétellel
�nanszírozási bevétellel

438 705  e/Ft bevételi főösszeggel

341 904 e/Ft
53 702  e/Ft

költségvetési kiadással
�nanszírozási kiadással

395 606 e/Ft kiadás összesen
jóváhagyja.

(2) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint 
intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
az 1., 2., számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja 
jóvá.

2. §
(1) Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-

mányzat működési bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint 
hagyja jóvá:

Működési bevétel 278 278 e/Ft
Intézményi működési bevétel
Közhatalmi bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatás értékű működési bevétel

40 230 e/Ft
90 456 e/Ft

130 661 e/Ft
16 931 e/Ft

Működési kiadás 258 064 e/Ft
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Önkormányzat által folyósított ellátások
Műk.c.pe.átadás vállalkozóknak
Ellátottak pénzbeli juttatása
Függő, átfutó kiadás
Rövid lejáratú (likvid) hitel vissza�z

95 648 e/Ft
24 954 e/Ft
87 212 e/Ft
46 655 e/Ft

880 e/Ft
237 e/Ft

-2 861 e/Ft
5 339 e/Ft

(2)  Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az alábbiak sze-
rint hagyja jóvá:

Felhalmozási bevétel  160 427 e/Ft

Fűtéskorszerűsítés
Ivóvízminőség javító beruházás
Pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről
Felhalm.célú pénzeszköz átv.lakosságtól
Fejlesztési hitel (könyvtár)
Adósságkonszolidáció (hitel)
Adósságkonszolidáció (kamat)
Ivóvíz minőség javító ber. önerő
Tornacsarnok felújítás
Traktor

67 706 e/Ft
4 478 e/Ft
6 100 e/Ft

105 e/Ft
15 000 e/Ft
42 902 e/Ft

532 e/Ft
810 e/Ft

17 814 e/Ft
4 980 e/Ft

Felhalmozási kiadás 137 542 e/Ft

Ivóvízminőség javító beruházás
Könyvtár felújítása
Fűtéskorszerűsítés
Traktor
Tolólap
Hitel törlesztés
Hitel kamata

6 655 e/Ft
12 782 e/Ft
59 118 e/Ft

4 980 e/Ft
108 e/Ft

51 224 e/Ft
2 675 e/Ft

3. §
Adósságállomány:
Beruházási hitelfelvétel MVH pályázat �nanszírozásához 
15.000.000 Ft, amelyből 2.500.000 Ft-ot a központi költségvetés 
2012. december 28-án konszolidált, így 2012. év december 31-én a 
hitelállomány 12.500.000 Ft volt.

4. §
a./ Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-

mányzat 2012. december 31-i állapot szerinti bruttó vagyonát 
a beszámoló mellékletében szereplő adatok alapján 2.044.901 
e/Ft állapítja meg és tudomásul veszi.

Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Járművek

2 415 e/Ft
1 988 754 e/Ft

28 714 e/Ft
25 018 e/Ft

b./ Vagyonkimutatás forgalomképességük alapján:

Immateriális javak áll. forgalomképtelen
Forgalomképes ingatlanok étéke
Korlátozottan forg.képes ingatlanok értéke
Forgalomképtelen ingatlanok értéke
Gépek, berend., felsz. forgalomképtelen
Járművek forgalomképes
“0” leírt, de használatban lévő eszközök 
állománya:
“0” leírt, de használatban lévű járművek 
állománya:

2 415 e/Ft
82 460 e/Ft

314 671 e/Ft
1 591 623 e/Ft

28 714 e/Ft
25 018 e/Ft

9 304 e/Ft

8 126 e/Ft

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. április 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből
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5. §
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormány-
zat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, és az egyszerűsített pénzfor-
galmi jelentését a 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

6. §
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzmarad-
ványát az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a pénzmaradvány 
felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

2012. évi helyesbített pénzmaradvány
Vissza�zetési kötelezettség

44 319 e/Ft
-2 245 e/Ft

Költségvetési pénzmaradvány 42 074 e/Ft

ebből:
Felhalmozási kiadásokra
- Tornacsarnok felújításra
- Fűtéskorszerűsítésre
- Szilárd hulladéklerakó

35 602 e/Ft
17 814 e/Ft
15 191 e/Ft

2 597 e/Ft

Működési célú kiadásokra
- 2012. évi szállítói számlák rendezésére

(Önkorm., ÁMK, Polgármesteri 
Hivatal)

- Tüzifa és önerő
- Tornacsarnok felújítás önerő
- Szabad pénzmaradvány

6 472 e/Ft

1 639 e/Ft
1 511 e/Ft
1 979 e/Ft
1 343 e/Ft

7. §
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
önkormányzat 2012. évi záró létszámkeretét, melyet 30 fő főfoglal-
kozású és 1 fő részfoglalkozású és 8 fő közfoglalkoztatott létszám-
ban állapítja meg.

Igazgatás 11 fő 1 fő részfogl.
Községgazdálkodás 2 fő
Óvodai ellátás  9 fő
Védőnői szolgálat 1 fő
Községi könyvtár 1 fő
Konyha 5 fő
Tanyagondnoki szolgálat 1 fő

8. §
Adókedvezményeket, bérletidíj kedvezményeket illetve adóelenge-
déseket a képviselőtestület nem engedélyezett.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

2./ Az önkormányzat vagyonáról szóló helyi rendelet módosí-
tása
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
vagyonáról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (4) bekezdésének fel-
hatalmazása alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-
járva a következőt rendeli el:

1. §
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkor-
mányzat vagyonáról szóló 6. § (2) bekezdése aa) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„aa) az Önkormányzat intézményei és költségvetési szerve hasz-
nálatában lévő vagyon, amely alól kivételt képez a Tornacsarnok, 
a Művelődési Ház és a Kossuth Lajos u.10. szám alatti használaton 
kívüli iskola épületként nyilvántartott ingatlan.”

2.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

3./ Köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló helyi rendelet
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a felsőfokú és kö-
zépfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegé-
szítéséről

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, az 
Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés valamint a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdései-
ben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
(1) A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kiren-
deltsége felső- és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői ré-
szére az alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészí-
tésre való jogosultságot állapít meg 2013. május 1. napjától 2013. 
december 31. napjáig. 

(2) Azon köztisztviselőknek az illetménye nem emelkedhet jelen 
rendelet rendelkezései alapján az illetménytábla szerinti besorolási 
bér, valamint az (1) bekezdésben meghatározott illetménykiegé-
szítés együttes összege fölé, akiknek az (1) bekezdésben meghatá-
rozott időpont előtt kapott eltérítés összege alapbéresítésre kerül.

2. §
(1) Jelen rendelet 2013. 05. 01. napján lép hatályba.

4./ Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költség-
vetése 

 16/2013.(V.02.) sz. Öt.h. HATÁROZAT a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyársapáti 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi – 2013. március 1-jétől 
december 31-ig szóló – költségvetését a jelen határozat részét ké-
pező és mellékelt tartalommal elfogadja.
A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségve-
tésének főszámai:

1. bevételi főösszege: 50.847 ezer forint
2. kiadási főösszege: 50.547 ezer forint
melyből
2.1. személyi juttatások: 33.406 ezer forint
2.2 munkaadókat terh. jár.   7.947 ezer forint
2.3 dologi, és egyéb folyó kiad.   9.494 ezer forint

A képviselő-testület felhívja a Nyársapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hiva-
tal költségvetésének Nyársapát Község Önkormányzat 2013. évi 
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Beszámoló a Kocséri Népkör 
tevékenységéről

Hagyományaihoz híven a Kocséri Népkör a 
helyi Faluházban április 27-én tartotta éves köz-
gyűlését.

A közgyűlést támogatta a LEADER Helyi Vi-
dékfejlesztési Közösség. 

Horváth Jánosné elnök köszöntötte Hernádi László Nagykőrös 
és Kocsér község plébánosát, a Jászságból érkező vendégeket, Jász-
apátiból Benedek Józsefet, Vándorfy János Honismereti Kör elnö-
két, Mihályi Józsefet a Jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szak-
kör elnökét és a kedves vendégeket, népköri tagokat.

Külön köszön-
tötte a Jászságból 
érkező vendége-
inket, hiszen őse-
ink, gyökereink a 
Jászsághoz kötnek 
bennünket. 

Nagy öröm, 
hogy ilyen szoros 
barátságot tudunk 
ápolni, ez nem 

hagyja, hogy elszakadjunk, és talán biztonságot is ad ahhoz, hogy 
Jász-hagyományainkat ápolni tudjuk.

Sajnos az a törekvésünk, hogy a fiatalokat közénk hozzuk, feléb-
resszük hova tartozásuk tudatát, nagyon nehezen alakul, de nem 
adjuk fel és néhány fiatalabb taggal az elmúlt időszakban már bő-
vült Népkörünk.

Elég nehéz és szegényes évet tudhatunk magunk mögött, hiszen 
anyagi lehetőségeink nagyon bekorlátozódtak. Sokkal nehezebben 
tudunk kimozdulni, a szokásos országjárást megtartani. 

Igyekszünk a magyar irodalom nagyjainak munkásságával meg-
ismerkedni, irodalmi délutánokon.

Fontos esemény minden évben a Jász Világtalálkozó, reméljük, 
egyszer mi is megrendezhetjük.

Ez a mai nap azért is jött létre, hogy a fehér asztalnál egy jó ebéd 
után, a jó bor társaságában beszélgessünk egy jót, ismerjük meg 
egymás sikereit, örömeit.

Ezt követően Csőke Miklósné népköri tag anyák napi szavalata 
után a Népkör Vegyes kórusa népdalokat énekelt és ezzel zárult a 
Népkör 2012. évi záró és 2013. évi nyitó ünnepsége.

Patonainé Vörös Mária
Népkör elnök helyettes

költségvetésébe módosító rendelettel történő beépítéséről gondos-
kodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős:  Bodnár András polgármester

5./ Vagyonkezelői jog átruházása

17/2013.(V. 2.) sz. Öt.h. HATÁROZAT 
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jögkörében eljárva

1. A Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszer érintett vagyonelemeire va-
gyonkezelői jogot létesít.

2. A vagyonkezelői jogot közszolgáltatási és vagyonkezelési 
szerződés keretében átruházza a közbeszerzési pályázat nyer-
tesére.

3. Kocsér Község Önkormányzata (Székhely: 2755 Kocsér, Szent 
István tér 1. Adószám: 15730318-2-13) a 2001/HU/16P/
PE/008 ISPA pályázat keretében megvalósuló Duna-Tisza-
közi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgaz-
dálkodási rendszer keretében megvalósuló létesítmények, 
gépek és berendezések, valamint a kapcsolódó immateriális 
vagyoni értékű jogok önkormányzatra eső részének vagyon-
kezelői jogát – az Alföld Konzorcium, melynek vezetője a 
Kecskeméti Hulladéklerakó Közszolgáltató K�. (6000 Kecs-
kemét, Strázsa u. 9. cégjegyzékszám: 03-09-109028) tagja a 
Hírös Hulladékgazdálkodási K�. (6000 Kecskemét, Strázsa 
u. 9. cégjegyzék-szám: 03-09-109028) tagja az „ÖKOVÍZ” 
Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető K�. 
(2700 Cegléd, Pesti út 65. cégjegyzékszám: 13-09-086647.) – 
a Hírös Hulladékgazdálkodási K�. (6000 Kecskemét, Strázsa 
u. 9.), mint közszolgáltató és vagyonkezelő (cégjegyzékszám: 
03-09115434, adószáma: 14145805-2-03, statisztikai számje-
le: 14145805-3811-113-03) részére ruházza át.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6./ Önkormányzati lakások bérleti szerződésének meghosszab-
bítása

 18/2013.(V. 02.) sz. Öt.h. HATÁROZAT  
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött ar-
ról, hogy a Kocsér, Jókai Mór utca 2/a. szám alatti önkormány-
zati szolgálati lakás bérleti szerződését további 1 évre meghosz-
szabbítja az alábbi személyek vonatkozásában:

1.) Potyó Mónika (sz.: Nagykőrös, 1976.12.10. an.: Balogh 
Éva) Kocsér, Jókai M. u.2/a.,

2.) Magyar Gábor (sz.: Nagykőrös, 1980.10.05. an.: Tóth Ka-
rolina Kocsér, Jókai M.u.2/a szám.

  
 Megbízza Bodnár András polgármestert, hogy a lakás bérletére 

vonatkozó szerződést kösse meg.

Határidő:  azonnal
Felelős:   Bodnár András polgármester
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek, akik

SELYMES BÉLA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetünket fejezzük ki dr. Rozsnyói Ferenc háziorvosnak 

és munkatársainak, akik hónapokon át rendszeresen, 
lelkiismeretesen ápolásában segítséget nyújtottak.

A gyászoló család

Új könyvek érkeztek a Községi 
Könyvtárba

(2013. I. félév)
Gyermekirodalom 
1./ Csukás István: Süsü, a sárkány
2./ Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
3./ Bartos Erika: Bogyó és Babóca társasjátéka
4./ Kaszás György: Amit a lovakról feltétlenül tudni kell
5./ Kaszás György: Amit a tehenekről feltétlenül tudni kell
6./ Kaszás György: Amit az orrszarvúkról feltétlenül tudni kell
7./ Kaszás György: Amit a békákról feltétlenül tudni kell
8./ Bill Condon: Tények és talányok tárháza
Ifjúsági regény
9./ Jo Nesbo: Doktor Proktor pukipora: idővihar a kádban
10./ Geronimo Stilton: A névtelen múmia rejtélye
11./ Tea Stilton: Tea angyalai a vadonban
12./ Tea Stilton: Colette titkos naplója
13./ Tea Stilton: A szerelem színre lép Cinnfordban!
Regény, szépirodalom
14./ Neil Simon: A Napsugár fiúk
15./ Joanne Harris: Csokoládés barack
16./ Hargitai György: Az én alapszakácskönyvem
Bűnügyi regény, krimi
17./ M.C. Beaton: Agatha Raisin és a spenótos halálpite
18./ M.C. Beaton: Agatha Raisin és a vizes viszály
19./ M.C. Beaton: Agatha Raisin és a tenyérbe mászó turista
20./ Jonathan Kellerman: Áldozatok
21./ Stephanie Barron: A titokzatos tiszteletes
22./ Ninni Schulman: Lány a hóban
23./ Kristina Ohlsson: Elnémítva

Világtalálkozó a jászok fővárosában
Idén a jászok fővárosában, Jászberényben rendezték meg a 

Jász Világtalálkozót, sorrendben a XIX.-et. Az elsőt is itt tartot-
ták 1995-ben, a jász redemptio (önmegváltás) 250. évforduló-
ján – a szervezésben, megvalósításban akkortájt nagy szerep ju-
tott Muhoray György kulturális tanácsosnak.    Mára már minden 
jász település otthont adott a rangos, háromnapos ünnepségsoro-
zatnak, így idén újra Jászberényé lett a rendezés joga. A felvonulást 
és a díszünnepséget június 22-én, szombaton tartották, községün-
ket a Kocséri Népkör képviselte 15 fővel. A küldöttséget Bodnár 
András polgármester és Horváth Jánosné népköri elnök vezette, 
jelen volt Antal Domokosné Urbán Ilona, örökös népköri elnök is. 

A hagyományokhoz híven a főpapi szentmisét Seregély István 
nyugalmazott egri érsek celebrálta a Magyarok Nagyasszonyának 
tiszteletére épített templomban.  Az ünnepi mise után felvonultak 
a jászsági és a Jászságból kirajzott települések, számos férfi és nő, 
sőt kisgyerek is a jász viseletet öltötte magára, a jász identitás szép 
megnyilvánulásaként.  

A díszünnepség nyitányaként megfújták a Jászok kürtjét - majd 
egy települést díszvendégként köszöntöttek: szomszédunkat, Jász-
karajenőt érte ez a megtiszteltetés.  Jászkarajenőt jászfényszaruiak 
és jászalsószentgyörgyiek alapították - Palya István Kálmán pol-
gármester beszédében kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartják a 
jász hagyományok megőrzését, a kapcsolatok ápolását a Jászság-
gal, mert nem akarnak beolvadni a globális világ egyformaságába. 

A dicsőségből Kocsérnak is jutott: dr. Dobos László, a Jászok 

Egyesületének ügyvivője bejelentette, hogy a Jászsági Civil Díjat, s 
a vele járó 250 000 Ft-ot 2013-ban a 

Kocséri Népkör nyerte el – a kirajzott települések civil szerve-
zetei közül elsőként. Gratulálunk a Kocséri Népkör valamennyi 
tagjának és vezetőségének, további eredményes munkát kívánva 
nekik, ezúttal megköszönve a Jászok Egyesületének támogató jó-
indulatát is!

Dr. Dobos László adta át a „jászok Nobel-díjaként” emlegetett 
Jászségért Díjat Bánkiné Molnár Erzsébetnek, kiskunfélegyházi 
történésznek és muzeológusnak, akinek fő kutatási területe a Jász-
kun Kerület társadalomtörténete, társadalomnéprajza. 

A jászkapitány beiktatására a szokásos ünnepélyes külsőségek 
között került sor. Bolla János jásziványi születésű, Jászberényben 
élő, regnáló jászkapitányt idén újraválasztották, így a fogadalom-
tétel után ismét felölthette a díszöltözetet, megkapta a stallumo-
kat és ihatott a Jászkürtből. Beiktatását ágyúszó adta hírül a több-
ezres tömegnek. 

Az ünnepség zárásaként Pócs János, Jászapáti polgármestere át-
vette a 2014-es világtalálkozó rendezésének jogát Jászberénytől, 
mivel a jubileumi, XX. világtalálkozót egykori anyatelepülésünkön 
rendezik. 

Kedves Kocsériak és Elszármazottak!  Ugye, minél többen ott le-
szünk majd?

Berente Terézia
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Pályázati felhívás a 2013/14. tanévre
A Tehetséges Fiatalok 
Továbbtanulását Segí-
tő Alapítvány pályá-
zatot ír ki ösztöndíj el-
nyerésére a 2013/14. 

tanévre. A pályázat célja: kimagasló ta-
nulmányi eredményt elérő szakmunkás, 
középiskolás tanulók, főiskolai, egyetemi 
hallgatók anyagi támogatására.
A pályázat elnyerésének feltételei:
1. Kiemelkedő tanulmányi eredmény
–  szakmunkástanulóknál legalább 4,5 ta-

nulmányi átlag
–  középiskolásoknál legalább 4,5 tanul-

mányi átlag 
(első osztályosok esetében: a 8. osztály-
ban elért kitűnő tanulmányi eredmény)

–  iskolarendszerű, diplomát adó, nappali 
tagozatos képzésben résztvevő főiskolai, 

egyetemi hallgatóknál legalább jó ren-
dű tanulmányi eredmény /3,5-nél jobb 
eredmény/ (első évfolyamosok esetében 
a felvételinél elért pontszám rangsorol)

2. A szülők anyagi helyzete
Azonos tanulmányi eredmény esetén a 
gyermekét egyedül nevelő szülő, ill. az ala-
csonyabb jövedelmű család gyermeke ré-
szesül előnyben.
3. Kiemelkedő tanulmányi sikerek
Előnyt élvez az a tanuló, aki valamely 
tárgyból kimagasló tanulmányi ered-
ményt ért el (tanulmányi verseny, OKTV, 
stb.)
4. Részvétel a Kocsér község életében
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a 
község kulturális és társadalmi életében 
végzett tevékenység, illetve ilyen irányú 
vállalás.

A pályázathoz szükséges adatlap beszerez-
hető a Polgármesteri Hivatal Deák József-
né ügyintézőnél.
A pályázathoz csatolni kell:
– a 2012/13. tanév eredményét igazoló irat 
másolatát
– a szülők kereseti igazolását
– a versenyeken elért eredmények, okleve-
lek másolatát
A pályázat benyújtási határideje: 2013. 
augusztus 16. 
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal cí-
mére kell eljuttatni (2755 Kocsér, Szent 
István tér 1.) vagy személyesen átadni De-
ák Józsefné ügyintézőnek.
A pályázatokat az alapítvány kuratóri-
uma: 2013. augusztus 30-ig bírálja el, az 
eredményről tájékoztatja a pályázókat.

Az Alapítvány kuratóriuma

„Húsz év múlva az ifjú vándor megpihen,
De hosszú még az út és közben valamit tenni kell.
Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk,
Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk.”

(Komár László)

20 év múlva ismét együtt
Június 1-jén tartottuk meg 20 éves álta-

lános iskolai osztálytalálkozónkat. A talál-
kozót lelkes szervezés és készülődés előz-
te meg. Az 1993-ban elballagott 8/B osztály 
még mindig olyan jókedvű és összetartó, 
mint amilyen 8 éven keresztül általános is-
kolásként volt. 

A találkozó első részében hagyományos-
nak nevezhető osztályfőnöki órára került sor, 
melyet a hagyományoktól eltérően nem volt 
osztályfőnökünk Kiss Gyula bácsi tartott (aki 
egyéb más elfoglaltsága miatt nem tudott ve-
lünk lenni, amit nagyon sajnálunk) hanem 
egykori nagyon kedves, szeretett biológia ta-
nárunk, kézilabda edzőnk Csapó István.

Az iskolában ülve felelevenedtek bennünk 
gyermekkori csínytevéseink, az órák hangu-
lata, kirándulásaink, nagyon sok, szép em-
lék. Ezekre jó érzéssel emlékeztünk vissza. 
Mindenki elmondhatta, hogy merre tart az 
élete, hová jutott el a 20 év alatt. 

A délutánt egy nagyon aktív, élvezetes este 
követett a faluházban. Odaérve már gőzölgő 
csülökpörkölt vár minket, majd a finomabb-
nál-finomabb házi sütemények sokasága. De 
kellett is az erő az éjfélig tartó énekléshez és 

táncoláshoz. Csapó Pista a találkozóra ma-
gával hozta régi kedvenc dalainkat, melyeket 
az este folyamán közösen énekeltünk. 

Köszönetünket fejezzük ki Dávidné Erzsi-
kének, és Dávidné Katikának a finom vacso-
ráért, mely mind egy szálig elfogyott, vala-
mint volt tanárainknak – Csapó Istvánnak és 
Balaska Editnek – akik elfogadták a meghí-
vásunkat, és feledhetetlen estét okoztak ne-
künk. Nem változtatok semmit!

Az osztálytalálkozóra szép számban meg-
jelentünk, néhányan betegség és egyéb prog-
ram miatt nem tudtak részt venni e jeles na-
pon. 22-en ballagtunk el 20 éve, és 18-an 
ünnepeltük együtt e kerek évfordulót. Így le-
gyen ez még 50 év múlva is!

Dávid Krisztina
szervező

Alul állók (balról): Oláh Imre, Nagy Péter, Szűcs Julianna, Godó Erika, Gyarmati Györgyi, Dávid 
Zsuzsanna, Dávid Krisztina, Szakál Mónika, Király Zsuzsanna, Sáfár László

Felül állók (balról): Urbán Imre, Bretus Norbert, Kovács János, Balaska Edit, Hojsza Gyöngyi, 
Csapó István, Kecskés Katalin, Ádám Erika, Tóth Szilvia, Hatvani Árpád
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10 ÉVE TÖRTÉNT!
2003 júniusában történt egy csoda. A szó szoros értelmében vett 

csoda, hiszen Pest megye egyik legkisebb települése – Kocsér - az 
ország legerősebb bajnokságában aratott kimagasló eredményt.

A Kocséri Községi Sportkör kézilabdázói Bács-Kiskun megyei – 
Pest megyei bajnokságok dobogós helyezésük után végre megszerez-
ték a Pest megyei szupercsoportos bajnokság bajnoki aranyérmét. 

Hihetetlen erős bajnokság olyan csapatok, mint Cegléd, Mar-
tonvásár, Vecsés, Budakalász, Maglód, Tápiószele, Erdőkertes 
megelőzésével, legyőzésével sikerült a várva várt győzelem meg-
szerzése. 1996. óta minden évben a bajnoki dobogón foglalt helyet 
csapatunk. Csodaszép sorozat, az i-re a pontot azonban ez a baj-
noki cím tette fel.

Munkánkat, eredményességünket hűen tükrözte, hogy 2001-
2002-ben a szupercsoportos ifjúsági bajnokságot is sikerült be-
gyűjtenünk. 

Röviden szeretném ismertetni  
a bajnoki címig vezető utat

2002-2003-as Pest megye szupercsoportos kézilabda bajnokság 
eredményei, emlékeztetők.

 Kocsér – Taksony 35-18
 Dömsöd – Kocsér 13-40
 Martonvásár – Kocsér 21-21
 Kocsér – Vecsés 28-23
 Kocsér – Diósd 34-24
 Kocsér – Tápiószele 37-19
 Taksony – Kocsér 18-36
 Kocsér – Dömsöd 38-20
 Cegléd – Kocsér 32-36
 Kocsér – Martonvásár 30-25
 Vecsés – Kocsér 26-35
 Kocsér – Cegléd 37-27
 Diósd – Kocsér 24-40
 Tápiószele – Kocsér 23-33
Rájátszás:
 Maglód – Kocsér 21-29
 Erdőkertes – Kocsér 36-33
 Budakalász – Kocsér 19-26
 Domony – Kocsér 18-25
 Kocsér – Maglód 34-18
 Kocsér – Erdőkertes 32-24
 Kocsér – Budakalász 33-20
 Kocsér – Domony 31-19

A bajnokság 22 mérkőzéséből 20 győzelem, 1 
döntetlen és mindössze 1 vereség a csapat 2002-2003-as mutatója.

Azt hiszem, nevezhetjük kitűnő mérlegnek és megérdemelt 
I.helynek. 

Csapatunk 12 éven keresztül méltóképpen és eredményesen 
képviselte községünket Nagymarostól – Martonvásárig. Ennek kö-
szönhetően 2003-ban megkapta a Kocsér Községért emlékérmet, 
melyre minden játékos, vezető méltán volt nagyon büszke. 

A csapat nemcsak a pályán, azon kívül is egységes volt, hisz 
rendszeresen részt vett a községi rendezvényeken, vacsorákon. 

Ezúton utólag is szeretném megköszönni azon, ma már őszülő 
halántékú apukáknak, „nagypapáknak”, akik ennyit tettek Kocsér 
sportjának népszerűsítéséért, felemelkedéséért. 

Tajti Dezső

Állnak: Tajti Dezső, Podhorszki László, Juhász Gyula, Bojtos Ferenc,  
Bekő Szilárd, Rácz Tamás, Fülep Endre, 

Guggolnak: Tóth Pál, Bertalan Tamás, Tajti László, Csónó Tibor,  
ifj. Fülep Endre, Dér Gábor
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Óvodánk életében egyik legszebb ün-

nep az anyák napja. Az idén is bensőséges, 
meghitt ünnepséget tartottunk mind há-
rom csoportban. Versekkel, dalokkal, tánc-
cal, kis jelenetekkel köszöntöttük az édes-
anyákat.

Május 21-én az Aranyalma csoporttal 
útnak indultunk, hogy felfedezzük Buda-
pest szépségeit. A felfedező út első állo-
mása Pálvölgyi-barlang volt, ahol a hűvös 
félhomályban rácsodálkozhattunk a vá-
ros alatt megbúvó természeti szépségekre. 
A konyhás nénik finom úti csomagot ké-
szítettek, így az ebéd elfogyasztása után sé-
tahajóra szálltunk és megismerkedtünk a 
főváros nevezetes épületeivel, a Duna híd-
jaival.

A hajóról a földalattival mentünk az ál-
latkertbe. Körbejártuk, megnéztük azokat 
az állatokat, amikről évközben találós kér-
déseket mondtunk.

Az állatkerti séta után a Városligetben 
piknikeztünk. Az uzsonna elfogyasztása 
után hazaindultunk, az úton jókat mókáz-
tunk, énekeltünk.

Egy esősnek induló májusi reggelen mi, 
a Bóbita csoportosok is útnak indultunk 
Kecskemétre. Első állomásunk a Vadas-
park volt, ahol sok-sok, eddig csak a tele-
vízióban, vagy könyvekben látott vadon 

élő állattal ismerkedhettünk meg. Láttunk 
farkast, medvét, oroszlánt, majmokat, vad-
disznókat, emut, struccokat. 

A hónap legvidámabb napja a Gyermek 
nap volt. Vendég érkezett hozzánk, a Vica 
Bohóc. Zenés, mozgásos műsorában min-
denkit bevont. Még mi mókáztunk, nevet-
tünk addig a szülők finom ebédet főztek. A 
bohóc mindenkinek lufit hajtogatott aján-
dékba, míg a szülők meglepetésként gofrit 
sütöttek.  Ajándékozás sora itt még nem fe-
jeződött be, egy kedves néni és bácsi, sok-
sok finom édességgel kedveskedett min-
den apróságnak.

Egészségünk védelmében minden kis 
óvodás részt vett fogászati szűrésen. Márk 
fogorvos bácsi kedvesen, megnyugtatóan 
fogadott bennünket. Néhány kisgyermek-
nek már beköltözött a fognyüvő manócska 
a fogaiba, nekik még többször is el kell lá-
togatni a fogorvosi rendelőbe.

Június első szombatján, tartottuk a ha-
gyományos évzáró –ballagási ünnepségün-
ket. Mind három csoport nagy izgalommal 
készült, hogy megmutathassa mi mindent 
„tanult” meg az év folyamán. A Csicsergők 
katicabogarakat kerestek a réten, a Bóbiták 

elmesélték a gomba és a mezei állatok tör-
ténetét. Vidám, táncos műsoraik nagy tet-
szést váltott ki a nézők soraiban, amit sok-
sok tapssal jutalmaztak.

Az Aranyalmák, mint kisfecskék búcsúz-
tak el a fészküktől. Féltve, de biztatva en-
gedjük el őket, reméljük, minél magasabb-
ra szárnyalnak majd. 

Ezen a napon nem csak a gyerekektől 
búcsúztunk el a szülőkkel együtt, hanem 
Margit Óvó nénitől is, hiszen 40 év után 
nyugdíjba vonul. Jó pihenést kívánunk ne-
ki!

Ballagó óvodásaink: Badari József, Bir-
kás Dániel, Csigi Tamás, Erdős Dávid, 
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Születésnapi köszöntő
Palócz Mihályné született Illés Mária 2013. május 14-én ünnepelte 90. születésnap-

ját. E szép napon köszöntötte családja és Polgármester Úr. Jókívánságai mellett átadta 
a Miniszterelnök Úr által küldött emléklapot is.

Az olvasók nevében ezúton szeretnénk szü-
letésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt és 
egészséget kívánni neki.

Attila unokájával és leányával

Etli Bianka, Gévai Anna, Kállai Karolina, 
Karikó Dóra, Kovács Ádám, Laczi Orso-
lya, Lerner Gábor, Récsi Adél, Schors Re-
gina, Sulymosi Ádám, Szedlák József, Var-
ga Hanna, Venyingi Luca

A Nemzeti Összetartozás Napja jegyé-
ben mi egy régi hagyományt elevenítet-
tünk fel, kenyeret sütöttünk kemencében. 
Reggel bedagasztottuk a kenyeret a gyere-
kekkel együtt, mindenki gyúrta, dagasztot-
ta a tésztát, majd a Pártok háza udvarán lé-

vő kemencében kisütöttük. Nagy élményt 
jelentett a kemencében való befűtés meg-
tekintése, a kenyér bevetése, és nem utol-
só sorban a saját magunk által készített ke-
nyér elfogyasztása.

Ebben a nagy munkában segítségünkre 
volt Ország Józsefné Marika néni és Tóth 
Zoltánné Erzsike néni. Köszönjük áldoza-
tos, odaadó munkájukat, türelmüket.

Megtörtént a beiratkozás is óvodánkba, 

örömmel fogadtuk, hogy ebben az évben 
sok-sok év után több kisgyermek érkezik, 
mint amennyien elballagtak. 17 óvodásunk 
ősztől iskolás lesz, 23 kisgyermek pedig 
megkezdi az óvodai életet. Szeretettel vár-
juk őket.

A nyári szünetre minden kisgyermeknek 
és szüleiknek kívánunk jó pihenést, sok 
családi programot, együtt töltött időt.

Óvó nénik
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2013. I. FÉLÉV

Elhunytak:

Újszülöttek:

Házasságot kötöttek: 

Berente Máté Aladár 85 éves
Káposztás Lászlóné szül: Lukács Ibolya 70 éves
Regdon Sándor 76 éves
Vanyúr Lajos 74 éves
Mészáros Pálné szül: Tóth Mária 92 éves
Beke Judit Ibolya 46 éves
Wagner András 78 éves
Rafael Gyula 70 éves
Hegedűs Ferencné szül: Márton Klára 56 éves
Csukás Istvánné szül: Kratochwill Anna Mária 71 éves
Farkas Jánosné szül: Megyesi Mária 78 éves
Vadász József István 85 éves
Király Ferencné szül: Pekár Terézia 75 éves
Selymes Béla 77 éves
Tóth László 83 éves
Pekár László 61 éves
Bretus Jánosné szül: Virág Eszter 84 éves
Varga László Ernő 51 éves
Talpas Ferenc 51 éves

Dávid Ferenc és Gazsovics Renáta

Mészáros Péter 
és Mészáros Lili 
(ikrek)
szül: 2013.01.05.
(Hajagos Mária, 
Mészáros Ervin)

Horkai Viktor 
István
szül: 2013.01.29.
(Fajka Ágnes, 
Horkai István)

Mezei Virág
szül: 2013.02.06.
(Dér Krisztina, 
Mezei József)

Radics Kevin
szül: 2013.03.20.
(Kormos Krisztina, 
Radics István)

Berdó Annamária 
szül: 2013.03.21.
(Drotár Andrea, 
Berdó Gyula)

Balajti Bernadett
szül.: 2013.04.19.
(Bakos Ildikó, 
Balajti Béla)

Burai Noel
szül: 2013.06.11.
(Szabó Nóra,  
Burai Tibor)
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Erdei iskolában Szilvásváradon

Egy hét együttlét
Május 13. és 17. között az iskola 6. osztálya Szilvásváradon tá-

borozott – a községi önkormányzat támogatásának köszönhe-
tően. Erdei iskolában vettek részt osztályfőnökük, Molnár Zsu-
zsanna és Gévai Imre igazgató vezetésével.

Bár az időjárás hűvös volt kissé, mégis elázás nélkül, sok tartal-
mas programmal telt el az egy hét a Bükkben. 

Jártak a diákok a Szalajka-völgyben, kilátóban és ősember bar-
langban, megismerkedtek a kőzetekkel és az erdei mesterségekkel, 
jártak erdészeti és vadásza-
ti múzeumban. Volt éjszakai 
túra és kisvonatozás, kaland-
park és számháború, szalon-
nasütés és nyári bobozás is. 
Látták a híres lipicai ménest, 
hazafelé pedig még a bélapát-
falvi középkori templomban 
is megállt a csapat.

Csicsergők a Vajdaságban
Május 17-én pénteken Szerbiába utazott iskolánk kis küldöttsé-

ge: Bácsfeketehegyre igyekeztek a kis néptáncosok, hogy fellépjenek 
az ottani magyar-szerb általános iskola ünnepén. A Csicsergők mel-
lé a dalos kedvű Lengyel Dorina és Vincze Karolina is csatlakozott.

Somogyi ugróst és széki táncokat mutatott be a kocséri tánccso-
port – nagy tetszést aratva. A bácsfeketehegyi barátságos fogadta-
tás, a finom ebéd és a fagyizás tovább emelte a hangulatot.

Ez volt a csoport első külföldi fellépése, sőt sokan most először 
lépték át az országhatárt! Sajnos néhányan útiokmány híján itthon 
is maradtak, de talán majd legközelebb!

Hátul: Lengyel Dorina, Vincze Karolina, Juhász Anikó néni, Kis Orsolya 
néni, Bodnár András polgármester bácsi, középen: Pásztor Zsanett, 

Bíró Niki, Farkas Vili, Gévai Eszter, Farkas Ákos, Venyingi Fanni, B. Deák 
Orsi, Gál Gergő, elöl: Farkas Zsolti, Gévai Levente, Bíró Norbi.

Ügyes kiskertészek
A Vesd bele akció keretében 75 

kocséri kisdiák kapott az idén ve-
tőmagcsomagot. A programot 
a Fiatal Gazdák Magyarországi 
Szövetsége koordinálja – a ker-
tészkedés és az egészséges táplál-
kozás népszerűsítése érdekében.

Bár a tavasz elég változé-
kony időjárása próbára tette a 
kiskertészeket, azért sok szép ter-
mény nőtt a kiskertekben: kapor, 
borsó, répa és vöröshagyma.

Akik vállalkoztak rá, azoknak a kertjét és terményeit Szaszkó 
Sándorné Marika néni, a program vezetője és Gévai Imre igazgató 
bácsi meg is szemlézte, itt-ott meg is kóstolta, és a legszebbeket ju-
talmazták is – kerti szerszámmal, locsolóval – a Petőfi Szövetkezet 
anyagi támogatásának köszönhetően.

A legügyesebb 
kiskertészek voltak: 
Arany minősítést ka-
pott: Dávid Adél (2.o.), 
Kenyeres András (1.o.), 
Kiss Hanna (1.o.), Pász-
tor Zsanett (4.o.); Ezüst 
minősítést kapott: Bagi 
Alexandra, Godó Attila 

(3.o.), Mészáros Fanni (3.o.) és Mészáros Martin (1.o.), Sekelj Vin-
cent (4.o.); Bronz minősítést kapott: Sebők Szilvia (4.o.).

További részletek és kocséri képek a program honlapján:  
http://www.vesdbelemagad.hu/blog/kie-legszebb-kert

Gyereknap – a babanapon
A Szülői Munkaközösség által június 1-jére, szombatra terve-

zett gyereknap a kellemetlen időjárás miatt elmaradt. De ami ké-
seik, nem múlik, tartja a mondás, és ez most is igazolást nyert. 

Az utolsó ta-
nítási napon 
ugyanis, június 
14-én pénteken 
kellemes megle-
petésekben volt 
része a kocséri 
g ye rekek nek . 
Az iskola ud-
varán hatalmas 
légvár terült el, 
még a babanap-

jukat ünneplő nyolca-
dikosok is kipróbál-
ták, aztán egy kedves 
bohóc lufit hajtoga-
tott a gyerekeknek, de 
volt arcfestés és csil-
lámfestés is, sőt Gu-
lyás Lajos jóvoltából 
még fagyizott is min-
den kocséri általános 
iskolás. 
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Bizonyítványosztás
Június 21-én pénteken délután a katolikus templomban tartotta 
évzáró ünnepélyét a kocséri általános iskola. 
Hernádi László atya köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy 
az első egyházi iskolai tanévet zárja a kocséri iskola. Majd jutalom-
könyveket adott a hitoktatásban illetve a ministrálásban élen járó 
diákoknak, ahogy Csomós János református lelkész úr is a kiemel-
kedően szorgalmas református diákoknak.
Gévai Imre tagintézmény-vezető felidézte a tanév néhány emléke-
zetes pillanatát, a kitűnőknek méltán járó jutalomkönyveket pedig 
Rajta László igazgató úr adta át.
A 165 diák közül 39 diák kapott elismerést kitűnő bizonyítványért.
Kitűnő tanulók névsora a 2012/2013 tanévben
1. osztály – Barta Szilárd, Kenyeres András, Kiss Hanna, Mészáros 
Martin, Pesti Dóra, Radics László, Szűcs Róbert, Várkonyi Levente
2. osztály – Biró Norbert, Dávid Adél, Deák Dániel, Kovács Máté, 
Nagy Anita, Ország Tamás, Pintér Imre, Tóth Anna
3. osztály – Bagi Leila, Béres-Deák Orsolya, Farkas Zsolt, Fehér 
Levente, Gál Gergő, Gévai Levente, Hojsza Dorina, Mészáros Fan-
ni, Tóth Marcell
4. osztály – Biró Nikolett, Farkas Vilmos, Pásztor Zsanett, Sekelj 
Vincent, Zámbori Dzsenifer
5. osztály – Gévai Eszter, Laczi Liza
6. osztály – Gróf Márk, Járvás Milán, Szelei Alex, Tóth Adrián, Vá-
gó Krisztina
8. osztály – Vikor Enikő, Vincze Karolina

A tanév legjobbjai
Többéves hagyomány már, hogy a tanév végének közeledtével Bod-

nár András polgármester úr meghívja az iskola legjelesebb diákjait 
egy polgármesteri fogadásra. Azokat a diákokat, akik tanulmányi 
eredményeikkel, közösségi munkájukkal, versenyeredményeikkel 
erre rászolgáltak. Így volt ez az idén is június 11-én. Osztályon-
ként 2-2 diák 
vehetett részt 
az eseményen, 
ahol a jutalom 
mellett egy kis 
vendéglátás-
ban is volt ré-
sze a Mészáros 
Ervin tanár úr 
vezette csapat-
nak.
A polgármesteri fogadáson részt vett:
1. osztály: Pesti Dóra, Szűcs Róbert,
2. osztály: Biró Norbert, Ország Tamás,
3. osztály: Béres-Deák Orsolya, Gévai Levente,
4. osztály: Biró Nikolett, Pásztor Zsanett,
5. osztály: Gévai Eszter, Laczi Liza,
6. osztály: Szelei Alex, Vágó Krisztina,
7. osztály: Kovács Anna, Lengyel Dorina,
8. osztály: Vikor Enikő, Vincze Karolina.

„Nézz vissza még, ne legyen fájó a búcsú”

Ballagás
Emlékezetes bankett és babanap után június 15-
én szombat koraeste ballagott el a kocséri iskolá-
ból a búcsúzó 8. osztály. 
Osztálytársai nevében Vikor Enikő mondta el a bú-
csúbeszédet, Vincze Karolina dallal köszönt el az is-
kolától. Gévai Imre tagintézmény-vezető azt emelte 
ki, mi mindenben volt első ez az osztály. 
Elismerést vehetett át az ünnepség során: 
Schors Krisztina, és Szöllősi Richárd – Jó sportoló díj, 
Béres-Deák Bence – Gábor Áron Diáktüzér Emlék-
plakett,
Vikor Enikő és Vincze Karolina – Gábor Áron Em-
lékplakett a 8 éves kitűnő tanulmányi eredményért.
A ballagók virággal köszönték meg szüleiknek, ne-
velőiknek és Mészáros Ervin osztályfőnöknek a tá-
mogatást, felkötötték a búcsúszalagot az iskola zász-
lajára, aztán magasba emelkedtek a léggömbök, és 
virágcsokrok borították el a ballagókat. Az ünnepség 
végén a katolikus templomban Hernádi László atya 
áldotta meg a búcsúzó diákokat.
A ballagó 8. osztály: osztályfőnök: Mészáros Er-
vin; Bagi Lilla, Balogh Evelin, Bretus Éva, Halasi 
Nikoletta, Béres-Deák Bence, Deák Attila, Hajagos 
Enikő, Hajagos Réka, Halász Deborah, Horváth 
Gábor, Katona Krisztián, Király Dávid, Ladányi 
János, Márton Anita, Márton Viktor, Pető Péter, 
Rapi Szilvia, Schors Alexandra, Schors Krisztina, 
Szöllősi Richárd, Urbán Angéla, Urbán Nikoletta, 
Vikor Enikő, Vincze Karolina, Zámbó András.

Álomvilág színesen égnek a fények.
Álomvilág ma neked szól még a dal.

Álomvilág, amiből fel kell, hogy ébredj.
Álomvilág, most vége.

Nézz vissza még, ne legyen fájó a búcsú.
Nézz vissza még, szeret itt pár jó barát.
Nézz vissza még, akad egy életre emlék.

Nézz vissza még, most vége.
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Támogatási igényeket 
lehet benyújtani június 

17-től az alábbi jogcímekre:
–  Helyi termékek előállításának ösztön-

zése (minimum támogatási összeg: 
500.000 Ft, maximum támogatási ösz-
szeg: 25.000.000 Ft)

–  Helyi termékek népszerűsítése, értéke-
sítésük ösztönzése (minimum támoga-
tási összeg: 500.000 Ft, maximum tá-
mogatási összeg: 40.000.000 Ft)

–  Helyi, fenntartható gazdálkodási mó-
dokat bemutató mintagazdaságok 
létrehozása (minimum támogatási 
összeg: 1.000.000 Ft, maximum támo-
gatási összeg: 20.000.000 Ft)

–  Helyi termékek értékesítésének fejlesz-
tése termelői piacok létrehozásával/
fejlesztésével (minimum támogatási 
összeg: 5.000.000 Ft, maximum támo-
gatási összeg: 45.000.000 Ft)

–  Helyi mikrovállalkozások fejlesztése 
(minimum támogatási összeg: 200.000 
Ft, maximum támogatási összeg: 

25.000.000 Ft)
–  Helyi agroturisztikai szálláshelyek fej-

lesztése/bővítése (minimum támoga-
tási összeg: 500.000 Ft, maximum tá-
mogatási összeg: 15.000.000 Ft)

–  Helyi ifjúsági táborok fejlesztése, helyi 
népi kultúra vagy kézművesség bemu-
tatásával (minimum támogatási ösz-
szeg: 500.000 Ft, maximum támogatási 
összeg: 22.000.000 Ft)

–  Helyi civil szervezetek fejlesztéseinek 
támogatása (minimum támogatási ösz-
szeg: 200.000 Ft, maximum támogatási 
összeg: 6.000.000 Ft)

–  Helyi civil szolgáltató központ létre-
hozása és a HACS tervezési területét 
bemutató kiadvány elkészítése (mi-
nimum támogatási összeg: 1.000.000 
Ft, maximum támogatási összeg: 
40.000.000 Ft)

–  Helyi ifjúsági információs pontok lét-
rehozása (minimum támogatási ösz-
szeg: 1.000.000 Ft, maximum támoga-
tási összeg: 10.000.000 Ft)

–  Helyi rendezvények megtartása (mi-
nimum támogatási összeg: 200.000 
Ft, maximum támogatási összeg: 
3.000.000 Ft)

–  Települések arculatának fejlesztése, vi-
rágos településkép kialakítása (mi-
nimum támogatási összeg: 1.000.000 
Ft, maximum támogatási összeg: 
6.000.000 Ft)

A támogatási igényeket elektronikusan 
lehet benyújtani június 17-től forráskime-
rülésig, de legkésőbb augusztus 31-ig ügy-
félkapun keresztül. 

A pályázatok benyújtásának feltétele a 
Helyi Bíráló Bizottság (HBB) pozitív dön-
tése a Projekt Adatlapon benyújtott előze-
tes projektjavaslatról. A jóváhagyást köve-
tően rögzíthető a pályázat az Ügyfélkapun 
keresztül.

Bővebb információ és nyomtatványok 
elérhetők: www.gerjesztok.hu

Dávid Krisztina

Leader Program hírei

Egyházi hírek

Elsőáldozás
Idén nemcsak pünkösd mi-
att volt jeles nap május 19., 
de ezen a vasárnap járult 
először az oltárhoz szent ál-
dozásra hét kocséri gyer-
mek. Többéves hitoktatás, 
Hernádi László atya veze-
tésével többhetes előkészí-
tés, majd sikeres vizsga va-
lamint szentgyónás előzte meg az elsőáldozást.

Hátsó sor: Bagi Lilla, Hernádi László atya, Bagi Leila, 
Elöl: B. Deák Orsolya, Badari Anna, Tóth Marcell,  

Gévai Levente, Bretus Rozália.

Iskolai hírek

Tüzértábor Komáromban
Jól indult a vakáció a kocséri diáktüzéreknek! Legalább is Bé-

res-Deák Bencének, Tóth Adriánnak és Kasza Csabának, akik 
többéves lelkes hagyományőrző tevékenységük jutalmaként két-
napos kiképző táborban vehettek részt a komáromi Monostori 
Erődben június 22-23-án Gévai Imre vezetésével.

Már a táborhely is rendkívüli volt: a XIX. században épült ha-
talmas, Duna-parti erőd hangulatos, remek helyszínnek bizonyult. 

Volt elméleti képzés, gyakorlati oktatás, alaki kiképzés, tűzpár-
baj ágyúval, éjszakai támadás – szóval egész komoly kis ízelítőt 
kaptak a diáktüzérek az 1848-as katonaéletből. Szent Borbála ne-
vében fel is avatták őket, de bejárták a hadtörténeti kiállítást és be-
merészkedtek a kazamatákba is. 

Az eseményről beszámolt a Komáromi Városi Televízió is 
(http://www.komaromtv.hu/fooldal?nv=1414).
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• Mindenképpen gondos-
kodjon otthona biztonságáról! 
Amennyiben lehetősége van ar-
ra, hogy „korszerű” riasztóbe-
rendezéssel védje otthonát, azt 
feltétlenül tegye meg. Az aj-
tó nyitás védelmében biztonsá-
gi lánc, kémlelőnyílás, biztonsá-
gi keresztzár, valamint kedvező 
áron is hozzáférhető hang és fény 
mozgásérzékelők felszerelését 
ajánljuk. Kertes házakban házőr-
ző kutya tartásával, nagy eséllyel 
megakadályozhatja az illetékte-
len személyek bejutását!

• Ha otthonában nagyobb 
pénzösszeget tart, azt mindig 
tegye biztonságos, mások által 
nem ismert helyre. Tanácsos le-
mez vagy pénzkazettát vásárolni. 
A pontos hely ismerete csak ön-
re tartozik, azt senkivel ne ossza 
meg!

• Ismeretlen eredetű eszkö-
zökkel házalókat, vagy egyéb 

trükkös indokokkal becsengető 
személyeket NE engedjen be ott-
honába!

• Amennyiben valamelyik szol-
gáltatótól (víz, gázművek, kábel 
TV, elektromos szolgáltató, stb.) 
keresik, kérje el a hivatalos mi-
nőségét igazoló igazolványát. Ha 
kétsége van, kérjen visszajelzést 
az adott szolgáltatótól arra vo-
natkozólag, hogy valóban küld-
tek-e munkatársat, szakembert 
Önhöz!

• Ha ismeretlen személy rend-
őrnek illetve hivatalos személy-
nek adja ki magát, minden 
esetben kérje el az arcképest iga-
zolványát, jelvényének számát fi-
gyelje meg. Az igazolvány felmu-
tatása kötelező! 

• A pénzváltásra, vagy túlfize-
tésre hivatkozókat minden eset-
ben utasítsa vissza. Nagy va-
lószínűséggel hamis pénzzel 
fizetnének, vagy kizárólag a la-
kásba kívánnak bejutni és érté-
keiket akarják felkutatni, illetve 
eltulajdonítani.

• Ha elmegy otthonról, győ-
ződjön meg arról, hogy a nyílás-
zárókat megfelelő módon zárta-e 
be. Lakása kulcsait soha ne rejtse 
el lakása, háza körül. A tolvajok, 
betörők nagyon leleményesek, 
még a legtitkosabb rejtekhelyeket 
is könnyedén felfedezik.  A kerti 
munkák során használt eszközö-
ket (létrát, fűrészt, stb.) mindig 
tegye el, ne könnyítse meg az el-
követők dolgát, mert az elől ha-
gyott eszközöket felhasználhat-
ják a bejutáshoz.

• Törekedjen jó kapcsolatot 

ápolni szomszédjaival. Kölcsö-
nösen figyeljenek egymás ottho-
naira, ha gyanús idegent lát laká-
saik közelében, azonnal hívja a 
rendőrséget.

• Utazáskor, vásárláskor a zseb-
tolvajok ellen a legjobb védeke-
zés, ha táskáját többször ellenőr-
zi, hogy zárva van-e, azt minden 
estben tartsa maga előtt. Fonto-
sabb iratait, értékeit zárható bel-
ső zsebekben rejtse el! 

• Az ATM automatánál történő 
pénzkivételkor járjon el mindig 
nagyon körültekintően. Válasz-
szon forgalmas helyet, amennyi-
ben megoldható kísérje el Önt 
valamelyik hozzátartozója. PIN 
kódját ne tartsa kártyája mellett, 
és csak abban az esetben üsse be, 
ha nem áll Ön mellett senki. Ha 
megkapta a készpénzt, tegye azt 
azonnal a táskájába!

• Jó tanács, ha elutazik, vagy 
hosszabb időre elhagyja ottho-
nát. Távollétére utaló kiírásokat, 
jelzéseket, üzeneteket, ne tegyen 
ki az ajtajára, üzenetrögzítőjé-
re. Ha módjában áll csatlakozzon 
ideiglenes távfelügyeleti rend-
szerhez. Készítsen értékeiről, va-
gyontárgyairól leltárt, vezessen 
nyilvántartást.

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!
Ne adjon esélyt a tolvajoknak!

Amennyiben mégis bűncselek-
mény áldozatává válna, kérjük 
azonnal értesítse a rendőrséget az 
ingyenesen hívható 107-es, illetve 
112-es számon!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Nagykőrösi Rendőrkapitányság
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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. Madács Márk fogszakorvos
 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 13-19 óra;  
kedd: 8-12 óra; csütörtök 13-19 óra 
Bejelentkezés: 06-20/540-0940

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

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

Rendőrség (Kocsér)
Szelei László  06-70/458-1687
Polgárőrség (Kocsér) tel.: 06-70/458-1687
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: 13.00 órától 18.00 óráig
Kedd:  Z Á R V A 
Szerda:  8.00 órától 15.00 óráig
Csütörtök:  Z Á R V A 
Péntek:  8.00 órától 12.00 óráig
Telefon:  06-53/550-360

Cím:  Nagykőrös, Szabadság tér 4.

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.

Nyári szabadság miatt zárva!

Nyitás:

augusztus 21.
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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 más-
fél éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.

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

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. 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 lehet az 
esti órákban.

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

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

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

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

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

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca végén. 
Érd.: 06-53/715-165

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

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

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, köz-
ponti fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazános csalá-
di ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 
450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecske-
méti 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

Családi ház eladó a Kinizsi u. 33. sz. alatt. Érd.: 06-
20/2062-409

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

Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sürgősen 
eladó. Irányár: 50 Ft/db. 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; 06-
53/359-319

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. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: 06-20/323-4044 
vagy 06-20/493-9247

Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 négyszög-
öl zártkert, lakható épülettel (szoba, konyha, fürdőszoba, 
pince). Villany, fúrott kút van. Kocséri csere is lehetséges. 
Tel.: 20/5635-053

ELADÓ Lakitelek-Tőserdő Fecske u. 6. szám alatti nyaraló. 
Érd.: 06-53/359-775

Kocséron a Rákóczi utcában ház ELADÓ nagy kerttel, víz, 
gáz bent van. Érd: 06-20/7738-516, 06-53/359-319, 06-
53/359-214

3 részes szekrénysor, dohányzóasztal eladó. Továbbá 
bontott ajtók, ablakok eladók! Érd: 06-53/359-691 az esti 
órákban

Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! „Birkás 
ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 06-76/411-
556; 06-20/4545-400

Kocsér központjában 100 m²-es 3 szobás parkettás csalá-
di ház eladó. A kertben fa kerti játékok gyümölcsfák. A 
házhoz melléképület és garázs is tartozik. Az ár a konyha-
bútort is tartalmazza. Irányár 4.5 m Ft Tel.: 20/375-4440

Sopronban közel a belvároshoz, szép környezetben 60 
m2-es téglaépítésű társasházban földszinti lakás eladó! 2 
szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik 
1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár: 10.500.000 Ft Tel.: 
06-70/645-7317 E-mail: imre.lorant@freemail.hu

Tisztelt villanybojler,  
elektromos melegítő 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.: 06-53/350-302 vagy 06-30/375-9483

Kocsér központjában, 
„Kati” Élelmiszerbolt mellett lévő 

üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni: 53/552-110 vagy 53/351-580

Kriszta Kozmetika
Üzletnyitás: április 9-én

arckezelések, gyantázások,
3D műszempilla,

csillámtetoválás, alkalmi smink,
ultrahangos kezelések

Nyitva: kedd 14-19 és szerda: 8-13
szombat telefonos bejelentkezésre

Bejelentkezés: Ibolya fodrászat vagy  
06-20/415-5025

Mindenkit szeretettel várok: 
Csányi Krisztina


