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24. évfolyam 4. szám 2013. JÚLIUS – AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

Képviselő-testületi hírek

Sajtóközlemény – „Energiahatékony fűtés 
Kocséron”

Hagyományőrző napok és 
Terepjáró találkozó Kocséron

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő
Alapítvány hírei

Erzsébet tábor - Zánka

Katolikus hírek

Tartalom

Harmadszori próbálkozás a 
szennyvíz hálózat kiépítésére

Újra lehetőség nyílt pályázni a 2000 fő alatti településeknek! 
95%-os támogatottságot lehet elérni, az 5% pedig a lakosság ön-
erejét kell, hogy képezze. 

A tervezési folyamatok elindultak, 2013. december 31-ig – 
amennyiben nyer a pályázat – a szerződést is meg kell kötni. A 
kivitelezés 2014 tavaszán kezdődik.

Meghívó
A kocséri általános iskola szeretettel várja 

a falu apraját-nagyját

szüreti vigasságára
szeptember 28-án szombaton 

du. 2 órától szüreti felvonulás a község utcáin, 
majd kocséri és tiszakécskei néptáncosok fellépése
du. fél 5-től - a Kolompos együttes szüreti műsora

a Szent István téren

A rendezvény az 
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” program-

sorozat keretében és támogatásával valósul meg.

Születésnapi
Meghívó

Óvodánk 2013-ban ünnepli 
60. születésnap ját.

Szeretettel invitálunk minden „öreg” óvodást, aki szívesen 
emlékezik vissza az itt eltöltött évekre.

Ezen a délelőttön betekinthetnek az óvoda történetébe, 
felidézhetik legemlékezetesebb élményeiket. Segítségül 

kiállítást rendezünk régi fotók gyűjteményéből.
Minden érdeklődőt 2013. október 5-én 9 órától várunk 

a kocséri Tündérkert óvodába.
Tájékoztatás!

Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

hátralékkezelő programot indított 
az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások részére

2013. 10. 15-ig.
Érdeklődni: B. Deákné Szakál Anita 06–53/358–087
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Kocsér Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  

2013. május 30-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből

Napirend:
1./  Kocsér Község Önkormányzatának 

vagyongazdálkodási terve
2./  Óvodai csoport létszám túllépés en-

gedélyezése
3./  Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulási 

megállapodás módosítása
4./  Balatonszárszói ifjúsági tábor haszno-

sítása
5./  Egyebek

Napirend:

1./ Kocsér Község Önkormányzatának 
vagyongazdálkodási terve
19/2013.(V.30.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadta a mellékletben 
szereplő Kocsér Község Önkormányza-
tának közép- és hosszú távú vagyongaz-
dálkodási tervét. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester 

2./ Óvodai csoport létszám túllépés en-
gedélyezése
20/2013.(V.30.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete – mint  fenntartó – 
engedélyezi a Kocséri ÁMK Tündérkert 
Óvoda Alapító okiratában meghatáro-
zott maximálisan felvehető gyermeklét-
szám 20%-kal történő túllépését minden 
csoportban.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3./ Ceglédi Többcélú Kistérségi Társu-
lási megállapodás módosítása
21/2013.(V.30.) sz.Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete
1.)  Nem válik ki 2013. december 31. nap-

jával a Ceglédi Többcélú Kistérsé-
gi Társulásból (2700 Cegléd, Kossuth 
tér 1., továbbiakban: Társulás).

2.)  Módosítja 2013. július 1-jei hatállyal a 
Társulás 2006. június 26-án kelt Tár-
sulási Megállapodását, a jelen hatá-
rozat elválaszthatatlan mellékletében 
foglalt tartalommal.

3.)  Tudomásul veszi, hogy a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CXCVIII. törvény 95. § (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezés ér-
telmében a Ceglédi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Munkaszervezete meg-
szüntetésre kerül, és egyetért azzal, 
hogy a Társulási Tanács munkaszer-
vezeti feladatait 2013. július 1-jétől a 
Ceglédi Közös Önkormányzati Hiva-
tal (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) lás-
sa el.

4.)  A Társulási Tanácsba Bodnár András 
polgármestert delegálja, a Megállapo-
dásban meghatározott számú szava-
zattal történő döntéshozatal gyakor-
lására.

5.)  A Társulás működéséhez, valamint az 
általa fenntartott intézmények mű-
ködtetéséhez 2013. évben hozzájáru-
lást nem fizet.

6.)  Felhatalmazza a Polgármestert, a Tár-
sulási Megállapodás 2. pontban elfo-
gadott módosítása, valamint a mó-
dosítást is magában foglaló egységes 
szerkezetű szövege aláírására.

7.)  Utasítja az Önkormányzati Hivatalt a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ Balatonszárszói ifjúsági tábor hasz-
nosítása
22/2013.(V.30.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete
1.)  megbízza Cegléd Város Önkormány-

zatát, hogy a Balatonszárszó bel-
terület 955/I. helyrajzi szám alatti, 
5225 m2 területű, „kivett úttörőtábor” 
megjelölésű ingatlannak a nemze-
ti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
Törvény (a továbbiakban: Nvt.) sze-
rinti hasznosítására a tulajdonostárs 
önkormányzatok nevében nyilvános, 
egyfordulós pályázatot írjon ki – az 
Nvt.-ben foglalt előírásokon túlme-
nően – az alábbi feltétekkel:

a)  A pályázat célja: a Balatonszárszó bel-
terület 955/I. helyrajzi szám alatti 
5225 m2 területű, „kivett úttörőtábor” 
megjelölésű ingatlannak üdültetési 
szolgáltatás során történő hasznosítá-
sa.

b)  A hasznosítás időtartama: az Nvt. 11. 

§ (10) bekezdése szerinti (legfeljebb) 
15 év.

c)  A pályázónak meg kell felelni az Nvt. 
Vonatkozó előírásainak.

d)  A hasznosítás ideje alatt a tulajdonos-
társakat az ingatlan üzemeltetésével 
és fenntartásával kapcsolatosan kelet-
kező költségek (tulajdonosi bepótlás) 
nem terhelhetik.

e)  A kiírók fenntartják azon jogukat, 
hogy a pályázatot – akár indokolás 
nélkül is – eredménytelennek nyilvá-
nítsák.

f)  Egyéb javasolt pályázati szempontok:
– előnyt jelent üdültetési szolgáltatás te-
rületén szerzett tapasztalat.
2.)  Utasítja az önkormányzati hivatalt a 

szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Bodnár András polgármester
________________________________

A Képviselő-testület  
2013. június 19-ei rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből
Napirend:
1./ Vagyonrendelet módosítása
2./ Volt szeméttelep értékesítése
3./  Augusztus 20-ai ünnepségre pályázat 

benyújtása
4./  Községért Emlékérem, illetve Dísz-

polgári cím kiírása
5./  Védőnői rendelő időszakonkénti bér-

beadása

Napirend:
1./ Vagyonrendelet módosítása
Kocsér Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 
9/2013.(VI.20.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat vagyonáról szó-
ló 8/2012.(III.30.) önkormányzati ren-
delet módosítására

1. §
Az önkormányzat képviselő-testülete 
8/2012.(III.30.) önkormányzati rende-
let 10. § -a és 11.§-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„10. § (1) Az önkormányzati vagyon tu-
lajdonjogát átruházni 25 millió forint 
egyedi bruttó forgalmi érték felett csak 
versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékará-
nyosságával lehet.

Önkormányzati Hírek
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(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjo-
gát átruházni
a) természetes személy vagy
b) átlátható szervezet részére lehet.
(3) Nem lehet értékesíteni az önkor-
mányzat forgalomképtelen törzsvagyo-
nának körébe sorolt vagyont.
(4) Az egyes korlátozottan forgalomké-
pes törzsvagyont a forgalomképességre 
vonatkozó korlátok figyelembevételével 
lehet értékesíteni.
11. § (1) A 10. § (1) bekezdése körén kí-
vül eső vagyon elidegenítése versenyez-
tetés nélkül történik.  
(2) A képviselő-testület a 10. § (1) bekez-
dés körén kívül eső vagyon elidegeníté-
se esetén is dönthet a versenyeztetés le-
folytatásáról.”

2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő na-
pon lép hatályba.

2./ Volt szeméttelep értékesítése
23/2013.(VI.19.) sz. Öt.h. HATÁROZAT 
Kocsér Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Niqol Ke-
reskedelmi Szervező és Szolgáltató Kft. 
vételi ajánlatát és támogatja a volt sze-
méttelep értékesítését 18.518.500  Ft., 
összegben.
Megbízza Bodnár András polgármestert 
az adásvételi előszerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3./ Augusztus 20-ai ünnepségre pályá-
zat benyújtása
24/2013.(VI.19.) sz. Öt.h. HATÁROZAT 
Kocsér Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és dön-
tött a 2013. évi „Hagyományőrző napok 
Kocséron” című pályázat benyújtásáról 
az alábbiak szerint:
Kocsér községben 2013. augusztus 19-
20-án megszervezésre kerülő kétnapos 
rendezvényhez a Magyar Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz 3.000.000 Ft összegre nyújt-
ja be pályázatát, teljes bekerülési költség: 
3.810.000 Ft. 
Megbízza Bodnár András polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásáról intézked-
jen.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester

4./ Községért Emlékérem, illetve Dísz-
polgári cím kiírása
25/2013.(VI.19.) sz. Öt.h. HATÁROZAT 

Kocsér Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete döntött arról, hogy 2013. 
évben Kocsér Községért Emlékérem és 
Díszpolgári Cím nem kerül átadására, 
erre vonatkozó felhívás nem kerül köz-
zétételre.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

5./ Védőnői rendelő időszakonkénti 
bérbeadása
26/2013.(VI.19.) sz.Öt.h. HATÁROZAT 
Kocsér Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta és döntött a vé-
dőnői rendelő időszakonkénti

bérbeadásáról az alábbiak szerint:
Térítésmentesen negyedévente bérbeadja 
a Kocsér, Szabadság u. 34. szám alat-
ti Védőnői Szolgálat orvosi szobáját a 
PRÍMA-PROTETIKA Gyártó és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. sz.) ré-
szére ortopédiai járóbeteg szakorvosi 
vizsgálat céljára.
Megbízza Bodnár András polgármestert, 
hogy az erre vonatkozó megállapodás 
megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Bodnár András polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Energiahatékony fűtés Kocséron” 

2013/09/01

Megvalósult az Energiahatékony fűtési projekt – gazdaságosabban és energia 
hatékonyabban fűti intézményeit a helyi Önkormányzat.

Kocsér Községi Önkormányzat „Energiahatékony fűtés Kocséron” című 
KMOP-3.3.3-11-2011-0105 azonosító számú pályázattal 101.584.238 Ft támogatást 
nyert el. A projekt összeköltségvetése 112.871.375 Ft. A támogatásból a Polgármeste-
ri Hivatal akadálymentesítése, fűtés korszerűsítése valamint az Óvoda és a tornacsar-
nok fűtés korszerűsítési beruházása valósult meg. 

A Hivatal akadálymentes megközelítésének lehetőségével, a korszerű ügyfél fogadó-
tér kialakításával alkalmassá vált a 21. sz. szolgáltatási elvárasainak. Lehetővé vált az 
előadói szobák közös térből történő megközelítése, valamint az ügyintézésre vára-
kozás színvonalának javítása. A munkálatok során megtörtént az intézmény belső és 
külső felújítása is. 

Az intézményi fűtőmű, megújuló energia felhasználásával, faaprítékkal működő au-
tomata kazánok felszerelésével és beüzemelésével lehetővé vált a fosszilis energia 
hordozóktól való függetlenedés. A helyben megtermelésre, illetve kitermelésre kerü-
lő fa hulladékok közetlen vagy aprítás utáni eltüzelésével minimálisra csökkentheti az 
Önkormányzat a földgáz felhasználását.

A projekt műszaki átadására június 28-án került sor. Az önkormányzat ünnepélyes 
keretek között az augusztus 20-i ünnepség keretében augusztus 17-én adta át azt a 
nagyközönségnek. A rendezvényre kilátogatók az intézményekbe belépve megnéz-
hették a megvalósult felújítást, információt kaphattak a projektben résztvevőktől a 
kivitelezett munkálatokról, a projekt céljáról, annak hasznosulásáról.

A projektek az Európai Unió  
támogatásával valósulnak meg.

Kocsér Községi Önkormányzat
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
jegyzo@kocser.hu
www.kocser.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK KOCSÉRON 
AUGUSZTUS 17-18

A kétnapos rendezvénysorozat kez-
deteként átadásra került a felújított Pol-
gármesteri Hivatal, Tornacsarnok és az 
Energiahatékony fűtéssel működő kazán-
ház. A szalagot átvágta és az átadó beszédet 
Földi László Országgyűlési képviselő, Ceg-
léd Város Polgármestere mondta. 

A Szent István téren lévő színpadon 
Hriagyelné Balla Veronika tisztelettel és 
szeretettel köszöntötte Földi László or-
szággyűlési képviselőt, Dr. Nyikos Tamást 
a Járási Hivatal Elnökét, Testvértelepülé-
seink polgármestereit: Kiss Józsefet Zá-
gonból, Kálazi Józsefet Udvardról és Boj-
tos Bélát Bácsfeketehegyről. Fülöp Mátyást 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal vezető helyszíni ellenőrét, Kocsér Köz-
ség Polgármesterét, megjelent képviselőket 

és valamennyi vendéget, akik megtisztelték 
jelenlétükkel az ünnepségsorozatot. Fel-
kérte Földi László urat, hogy tartsa meg 
ünnepi beszédét. Földi László ünnepé-
lyes keretek között átadta a községnek já-
ró Bizonyságlevelet, mely bizonyítja, hogy 
a kormány maradéktalanul kiváltotta Ko-
csért adósságából. 

A kultúrműsor kezdeteként a nagykő-
rösi RELEVE táncegyesület csoportja-
inak néhány növendéke lépett színpad-
ra. A RELEVE táncegyesület több mint 
10 éve működik Nagykőrösön 7 különbö-
ző életkorú tánccsoporttal az óvodásoktól 
egészen az anyukák csoportjával bezáró-
lag közel 150 taggal. A táncegyesületnek 12 
kocséri táncos is tagja. 

Őket követte a színpa-
don a Zágoni testvérte-
lepülés Mikes Kelemen 
Vegyeskórusa. A kórus 
karnagy asszonya Bo-
kor Temessy Emma meg-
köszönte a településnek, 
hogy ismét itt lehetnek, 
velünk együtt ünnepel-
hetnek.

Első alkalommal kö-
szönthettük községünk-
ben a bács fe ke te he gyi 
testvértelepülés tambu-
ra zenekarát. A század 
elején Bács fekete hegyen 

minden legény el tudta játszani a saját nó-
táját tamburán. A településen azóta is ha-
gyománya van ennek a zenének. A Csa-
logány tambura zenekar 2011-ben alakult 
azzal a céllal, hogy ezt a hagyományt ápol-
ja és megőrizze. A Vajdaságban minden-
hol szeretettel várják őket. A legbüszkéb-
bek az anyaországban megrendezett Vass 
Lajos népzenei versenyen elért kiemelt Ní-
vódíjra. 

Fellépő sztárvendégként Sólymos Tónit 
köszönthettük nagy-nagy szeretettel, majd 
pedig mindenkit meleg vacsora – székely-
káposzta, desszertnek: piskóta tekercs – 
várt a Szent István téren felállított sátor 
alatt. 

A hajnalig tartó 
mulatsághoz, utcabál-
hoz a zenét Szóláth 
László szolgáltatta.

A kétnapos rendez-
vénysorozat második 
napja az ünnepi szent-
misével vette kezdetét. 

A délután kezdő-
dő ünnepségsorozat 
kezdeteként megnyitó 

beszédet mondott Bodnár András Kocsér 
Község Polgármestere, majd a község leg-
ifjabb polgárainak köszöntése következett. 
Csengeri Gyuláné Tóth Zsuzsanna védőnő 
a színpadra szólította az elmúlt egy évben 
született babákat szüleikkel együtt. 

Bizonyságlevél
Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősség-
gel tartozunk a hazánkért és benne minden egyes települé-
sért. Az ország és települései drámai mértékben eladósod-
tak, a szakadék szélére jutottak. 

2010-ben összefogtunk, és két év alatt gyökeres változáso-
kat vittünk véghez, megújítottuk Magyarországot. Így ma 
már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük város-
ainkat, falvainkat és a bennük élő emberek biztonságát. 

2012 decemberében döntést hoztunk, hogy kiszabadítjuk 
városainkat és falvainkat az adósságcsapdából.

A döntés értelmében a magyar kormány Kocsért 
59 334 000 forint adósságából maradéktalanul kiváltotta.

Ez a Bizonyságlevél tanúsítja az összefogás erejét, amellyel 
megmentjük az itt élők otthonát, szeretett környezetét, és 
amellyel mi, magyarok közös erővel fölemeljük, és sikeres-
sé tesszük Magyarországot. 

2013 júliusában
Orbán Viktor
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Kocsér legifjabb polgárai: 
Pintér Petra, Tapodi  Jáz-
min, Szőke Dániel, Molnár 
Márkó Ferenc, Mészáros Pé-
ter, Mészáros Lili, Horkai 
Viktor István, Mezei Virág, 
Radics Kevin, Berdó Anna-
mária, Balajti Bernadett, 
Burai Noel, Zöldi Orsolya, 
Németh Zoé Csenge, Fekete 
Karina Márta.  

(Lapzárta után érkezett a 
hír, hogy megszületett Ha-
bon Hanna és Eszenyi Ákos akik a jövő 
évben lesznek köszöntve.) 

Ezt követően az első diplomások és 
nyelvvizsgások köszöntése következett. 

Nyelvvizsgát szerzett Galgóczi Gá-
bor, Galgóczi Norbert, Vincze Karolin és 
Szaszkó Ildikó. 

Első diplomásként gratulált a polgár-
mester úr Utassy Dórának, aki a Kaposvá-
ri Egyetem Művészeti Karán – Képi Ábrá-
zolás szakon szerzett diplomát, valamint 
Szaszkó Ildikónak, aki a Dunaújvárosi Fő-
iskolán Közgazdász Gazdálkodási Szak 
Pénzügy Specializáció szakon szerzett dip-
lomát. A Kocséri Híradó szerkesztősége és 
olvasói nevében mi is gratulálunk! 

A délután 17 órakor kezdődő kultúr-
műsor első fellépőjeként köszönthettük a 

Kocséri Népkör Vegyes kórusát, akik nép-
dal csokrot adtak elő. 

Következő fellépőként a Nyársapátról ér-
kező Bimbó Brigittát és Kurucz Nikolet-
tát láthattuk a színpadon. Az ő repertoár-
juk igen széles skálán mozgott. A modern 
zenétől az operettig igen sok műfajba bele-
kóstolhattunk. 

Őket követte a Zengető Citerazenekar 
előadása. A Zengető Citerazenekar 1998-
ban alakult Kocsér község fenntartásában. 
A KÓTA Országos Minősítő fesztiválján 

a zenekar háromszoros Arany Páva díjjal 
büszkélkedhet! Meglepetés vendégként lát-
hattuk a színpadon Réfi Ildikót és Molnár 
Mátét, akik a zenekar táncos barátai. 

A kocséri picurkák, akik az általános is-
kola alsó tagozatos növendékei, 2012 szept-
emberétől nagy lelkesedéssel citeráznak. 

Nagy tapssal fogadták a színpadon a 
Csicsergő Néptánccsoportot. A cso-
port 2010-ben alakult alsó tagozatos gye-
rekekből. A csoport létszáma jelenleg 18 
fő. Szívesen mutatják be táncaikat helyi 
és környező települések rendezvényein. A 
belföldi fellépések mellett a külföldi fellé-
pést is meg kell említenünk, mert Vajda-
ságban járt a csoport májusban, ahol nagy 
sikert arattak. 

Utolsó fellépőként a Nyársapáti fel-
nőtt tánccsoportot láthattuk. A táncsoport 
2011-ben alakult egy barát társaságból. Ki-
kapcsolódásnak szánták az elején a táncot, 
most viszont már sok településen szeretet-
tel várják őket, hogy megmutassák tánctu-
dásukat. A lelkes közönség minden fellépőt 
nagy tapssal jutalmazott.

Hriagyelné Balla Veroni-
ka megköszönte a kocséri 
Polgármesteri Hivatal és a 
Kocséri Általános Művelő-
dési Központ dolgozóinak és 
valamennyi segítőnek, ön-
kéntesnek, Szigeti Róbert-
nek és Pásztor Tibornak a 
munkáját, hogy ez a kétna-
pos rendezvény létrejöhe-
tett. Külön köszönetét fejez-
te ki azoknak a családoknak, 
akik a külhoni vendégek el-
szállásolásában segítséget 
nyújtottak.
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Kirándult a konyha
Minden évben kirándul a konyha, egész 

évben erre készülünk. Hová, merre men-
jünk? Ebben az évben Ópusztaszert tűztük 
ki célul, mert olyan sokat hallottunk róla, 
mióta a Feszty-körkép fedél alá került. Igaz 
voltak már, akik látták, de mondták min-
dig felemelő látvány.

Reggel indultunk, frissen, vidáman, fel-
pakolva minden féle jóval. Mindenkinek 
ajánlom ezt a kirándulást, csodálatos, meg-
kapó, borzongató, felemelő látvány. Büsz-
kék lehetünk a megfestőire és azokra akik 
megőrizték az utókor számára.

A Feszty-körkép megtekintése után a 
Nemzeti Történeti Emlékparkban megnéz-
tük a jurtákat és egy lovasbemutatót. Kicsit 
pihentünk, fagyiztunk és úgy mentünk to-
vább Jakabszállásra. Ott megnéztük a nem-
rég megújult Magyarkertet, Magyarország 
kicsinyített mását. Két óra alatt bejártuk 
az egész országot! ☺ Sokat nevettünk, jól 
éreztük magunkat. 

Én köszönöm a kis csapatnak, hogy min-
den évben meghívnak kirándulni. Kívá-
nom nekik, hogy legyenek ilyen összetar-
tók és vidámak! Én büszke vagyok rájuk, és 
arra, hogy örökös tagjuk lehetek. 

Faragóné Pannika

2013. július 6-án 15 órakor 
2 western lovas érkezett közsé-
günkbe. Regina és András. La-
josmizséről érkeztek és uticéljuk 
Nyíradony volt. Itt volt az első pi-
henőjük, amit id. Tajti László ta-
nyáján töltöttek. Megérkezésük-
kor megvendégeltük őket, este 
pedig baráti körben nyársaltunk, 
majd pihenőre tértek. Lovaknak 
és nekik is szükség volt a pihenés-
re. Hajnalba abrakolás, etetés és 
itatás után vasárnap reggel 7 óra-
kor indultak tovább. Hosszú, fárasztó és 
nehézségekkel teli út várt rájuk. Természe-
tesen dűlő úton, erdőben és a Tiszán átkel-
ve érkeztek 12-én 14 órakor Nyíradonyba. 

Kapcsolatot mindig tartották Tajti Lász-
lóval, így követni tudtuk, merre járnak. 
Aranyos két fiatal, aki ilyen fárasztó, hosz-

szú utat választva lóháton érkeztek célba, 
de nemcsak egymásra, hanem lótársukra is 
utalva voltak. Gratulálunk Nekik, további 
ilyen nagy kitartást kívánunk. 

A ló és a természetet szeretete minden-
nél többet ér. 

Czeczonné Anci

A Tiszán átkelve

Western lovasok Kocséron

Terepjáró találkozó Kocséron
Az idei évben újra megrendezésre került 

az augusztus 20-i rendezvénysorozat kere-
tein belül a környékbeli off-roadosok talál-
kozója Lázár Péter szervezésében. A talál-
kozó résztvevői olyan off-road versenyzők 
voltak, akik egyébként a Bács-Trophy or-
szágos terepjárós bajnokság futamain is 
rendszeresen indulnak. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy a tavalyi évhez képest sok-
kal több versenyző jött el, Tiszakécské-
ről, Nagykőrösről, Szolnokról és Abonyból 
egyaránt. Ez azért is nagy öröm számunk-
ra, mert hosszú távú terveink között sze-
repel, hogy a találkozóból hagyományt te-
remtünk itt Kocséron. 

Kocsér község önkormányzatának és 
Bodnár András Polgármester Úrnak kö-
szönhetően idén sokkal nagyobb terüle-
ten tudtunk pályát kialakítani, ezért mind 
az extrém, mind a normál kategóriás au-
tók számára kihívás volt ez a két nap. Így 
a bajnokság kocséri versenyzői, az extrém 
kategóriában induló Lázár Péter-Pálinkás 
Gergő, és a normál kategóriában verseny-
ző Nagy Piroska-Balta Rebeka  illetve Nagy 
Zoltán-Nagy Ambrus párosok számára is 

izgalmas feladat volt a mesterségesen ki-
alakított speciál szakaszok teljesítése. Az 
egyetlen quad-al induló, ifj. Galgóczi Gá-
bor is elégedett volt a pályák erősségével. 

A rendezvény fő célja, hogy megismer-
tessük és megszerettessük a kocséri lako-
sokkal ezt a technikai sportágat. Ezért a ta-
lálkozó ideje alatt minden érdeklődőnek 
lehetősége volt tapasztalt versenyzők mel-
lett belekóstolni az off-road világába, és 
mindenki láthatta, hogy a speciál szaka-
szokon nagyon veszélyes szituációba is ke-

rülhet a versenyző. 
A találkozó résztvevői természetesen 

nem ijedtek meg ezektől a helyzetektől, 
mert a Bács-Trophy bajnokságon rendsze-
resen le kell küzdeniük az ilyen akadályo-
kat.

A bajnokságot immár 8. éve rendezik 
meg Magyarországon, főként Bács-Kiskun 
megyében, Kecelen, Soltvadkerten, Kalo-
csán, Tiszakécskén, Kiskunhalason és La-
dánybenén. A versenyek 2 futamból áll-
nak, egy éjszakai és egy nappali szakaszból. 
Ezek átlagos hossza 40-50 km szakaszon-
ként, így egy versenyen az indulók kö-
zel 100 km-t autóznak, mindezt speciál 
szakaszokkal tarkítva. A végeredmény a 
speciálok teljesítésének idejéből, és a hi-
bapontok összegzéséből tevődik össze. A 
bajnokságban 6 kategóriában lehet nevez-
ni: kis normál, nagy normál, open, kis pro-
fi, nagy profi, és extrém. Ezek a versenyek 
nagyon családias hangulatban telnek, min-
denki odafigyel a versenytársára, még ak-
kor is, ha az igazából az ellenfele, amit az 
ilyen hétvégék alkalmával rövid időre elfe-
lejthetünk. 

Köszönjük mindenkinek, aki egy kicsivel 
is, de hozzájárult ahhoz, hogy ez a hétvége 
megvalósulhasson. Külön köszönjük Lá-
zárné Rózsika néninek és Czakóné Marika 
néninek a fáradozást, amellyel elkészítették 
nekünk a finom ételeket!  Reméljük jö-
vőre is folytathatjuk ezt a hagyományt.

Balta Rebeka és Nagy Piroska
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Népköri beszámoló
A Népkör 2013. június 27-én csütörtökön du. 17 órai kezdettel 

a Faluházban tartotta nyári szabadság előtti baráti összejövetelét.
Erre az összejövetelre finom uzsonnával vártuk tagtársainkat. 

A Faluház nyári társalkodójában épült kemencében készült a sült 
hurka, kolbász és tejes pite. Az uzsonna elfogyasztása után koc-
cintgatással, nótázással ért véget az estébe nyúló összejövetel. 

Községünk 2013. augusztus 17-18-án tartotta a Hagyományőr-
ző Napokat, melynek keretében a Népkör Vegyeskórusa augusztus 
18-án vasárnap délután népdalokat énekelt. 

Patonainé Vörös Mária a Népkör elnök helyettese

A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány hírei

Az Alapítvány kuratóriuma minden év augusztusában kuratóriu-
mi ülést tart, ahol áttekintjük az alapítvány anyagi helyzetét és elbí-
rálásra kerülnek a benyújtott pályázatok.
A pályázati feltételeknek azok a diákok feleltek meg, akik 
– középiskolások esetében tanulmányi átlaguk legalább 4,5 
– főiskolán tanuló diákok esetében legalább jó rendű tanulmányi 
eredményt (3,5-nél jobb eredmény) értek el. 
Örömmel jelentjük, hogy 3 középiskolás és 8 főiskolás diák fe-
lelt meg a pályázati kiírásnak, akik a 2013/14-es tanévben ösztön-
díjban részesülnek. Az ösztöndíj összege középiskolások esetén 
50.000 Ft/tanév, főiskolások, egyetemisták esetében 60.000 Ft/tanév.
A 2013/14-es tanévben ösztöndíjasaink: 
Középiskolások:
• Ádám Evelin  Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola 
• Seres Zoltán Vörösmarty Mihály Gimnázium
• Utassy Dávid  Arany János Református Gimnázium
Főiskolások, egyetemisták:
• Berente Zita  Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttu-

dományi Kar 
• Biczó Dezső Szegedi Tudományegyetem
• Fehér Roland ELTE, Bölcsészettudományi Kar
• Szaszkó-Bogár Nikoletta  Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző Fő-

iskolai Kar
• Utasi Evelin Budapesti Gazdasági Főiskola
• Utasi Réka Budapesti Gazdasági Főiskola
• Gulyás Andrea  Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Kar
2012. évben támogatóink  
Birkás Bertalan  Kocsér 3 000
Venyinginé Tajti Erika  Kocsér 10 000
Kovács Györgyné Urbán Edit Nagykőrös 1 000
Szemereczky Imréné Pilis  2 000
Nagy Gusztáv Budapest 2 000

Vincze Miklós Budapest 2 000
Podmaniczky Gáborné Kecskemét 3 000
Farkas József Kecskemét 2 000
Kocsis Imréné Budapest 1 000
Hornyik Imre Ócsa 5 000
„segítek, hogy segítsenek” Nagykőrös 5 000
Cseh Andrásné Nagykőrös 1 000
Pappné Habon Emília Pilis  1 000
Bereczné Szabó Eszter Nagykőrös 4 000
Utasi Miklós Budapest 5 000
Bálint Miklós Nagykőrös 1 000
Donáth Ferencné Nagykőrös 2 000
Dr. Laszlovszky Józsefné Budapest 5 000
Szabó Pálné Szolnok 500
Utasi Imréné Budapest 10 000
Farkas Mátyás Budapest 20 000
„név nélkül”  5 000
„név nélkül”  2 500
2013. I. félévben támogatóink
Birkás Bertalan Kocsér 3 000
Utasi Miklós Kocsér 5 000
Gévai Imre Kocsér  20 000
ifj. Járvás László Kocsér 20 000
„név nélkül”  10 000

Támogatásukat ezúton is tisztelettel köszönjük.
Szeretnénk kiemelni, hogy legidősebb támogatónk, Birkás Berci bácsi 
93 éves, és minden évben támogatja a fiatalokat, legfiatalabb támoga-
tónk pedig ifj. Járvás László, aki több éven át részesült ösztöndíjban, 
majd munkába állását követően, támogatást nyújtott számunkra.
Köszönjük továbbá mindazoknak, akik az SZJA 1%-ával alapítvá-
nyunkat támogatták. Továbbra is számítunk segítségükre. Ha támo-
gatásra méltónak gondolja tevékenységünket, a legkisebb felajánlást is 
jó szívvel fogadjuk. Egyéni adományaikat az iskolában elérhető csekk 
felhasználásával, illetve a Pátria Takarékszövetkezetben a következő 
számlaszámra történő átutalással juttathatják el alapítványunkhoz. 
Számlaszámunk: 65100383-10300040

„SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!”
Az alapítvány kuratóriuma

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

özv. Törőcsik Mihályné
szül: Ragó Piroska

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család



8 Kocséri HíradóSULI HÍREK

Az a víz, az a part, az a Nap is a Tiéd, 
Az ég meg folyton kék....

Az évtizedes hagyományoktól eltérő-
en idén nem Balatonszárszón nyaraltak a 
kocséri iskolások, hanem Zánkán, az Er-
zsébet táborban. A sokaknak talán isme-
rős zánkai volt úttörőtábor mára már a fel-
ismerhetetlenségig újult. Az első kellemes 
meglepetés akkor ért bennünket, amikor 
elfoglaltuk a szállásunkat. Az épület in-
kább hasonlított egy modern apartman-
hoz, mint egy gyermektáborhoz. Mind-
egyik szoba frissen festett, új bútorokkal 
ízlésesen berendezett, zuhanyzóval és vé-
cével ellátott. Második meglepetést az 
okozta, amikor az első nem csak kiadós 
ebéd mellé gyümölcsöt és pudingot kap-
tunk, amit uzsonna, meleg vacsora és pót-
vacsora követett. Összességében hatszor 
kaptunk naponta enni. A félelmünk az éh-
ség miatti nélkülözhetetlen büféhasználat-
ról vagy a túlzott pizza rendelésről rögtön 
szerte is foszlott. A harmadik dolog pedig 
ami az örömünket fokozta, hogy a tábor-
szervezők, fiatal animátorok segítségével 
szinte egész napos programokba vonták be 
a táborozókat, mindezt nem kötelező jel-
leggel, inkább kellemes időtöltést kínálva 
(persze időt hagyva az egyéni terveknek 
is). Napjainknak határozott kerete volt, ze-
nés ébresztő reggeli tornával 7 órakor, és a 
takarodó fél 11-kor. 

Íme egy kis ízelítő jobbára Vincze Karo-
linától a tábori életről…

Július 29. hétfő
Reggel indultunk. A hosszas út során 

megálltunk Simontornyán egy pihenőre, 
majd onnan folytattuk utunkat. A Balaton 
látványára felvidultunk. Nagyon boldogok 

voltunk, mikor megláttuk az Új Nemze-
dék Központ táblát. Az Erzsébet tábor ak-
kora területen fekszik, hogy hosszasan ke-
resgéltük, mire megtaláltuk a Dömdödöm 
házat. Megkaptuk a szobát, kipakoltunk, 
majd ebédet kaptunk. Három óráig mi a 
hellyel ismerkedtünk, míg nevelőink el-
mentek egy megbeszélésre, hogy meg-
kapják az instrukciókat. Igaz, csak három 
negyed 4-re értek vissza, de akkor már ro-
hantunk a partra fürödni. A víz meleg volt, 
az idő szép (és úgyszintén meleg), így kel-
lemes volt az ott töltött idő. Ezek után el-
indultunk vissza a vacsorához (csak egy 
másfél órát késtünk ☺). Vacsora után tá-
bornyitó ünnepség volt, zászlófelvonás, 
majd közös tánc. Aztán mindenki visz-
szavonult az épületébe – mi a hármasba, 
avagy a Dömdödöm házba, ahol a nagykő-
rösi Czene Marci gitározott és vele énekel-
gettünk együtt. Majd takarodóig (és azon 
túl  is még ) elfoglaltuk magunkat. 

Július 30. kedd
Reggel ’kellemes’ szobaellenőrzésre éb-

redtünk, pontosabban előtte egy kicsivel.  
Mindenkit le(!)pontoztak. Bár a fiú szoba 
apró meglepetéssel fokozta a reggeli han-

gulatot, amikor a jól bevált tábori trükkel 
vastagon befogkrémezte a környező szo-
bák kilincseit. Az animátorok egy kis kö-
telező reggeli tornával „jutalmazták” őket. 
Eme kezdés után felöltöztünk és megreg-
geliztünk. Reggeli után egy kvízre regiszt-
ráltunk, amolyan táborismeretire. A szer-
vezők szükségesnek érezték, hogy némi 
helyismeretre tegyünk szert ebben a „tá-
borvárosban”. (Csapatnevünk a Töpörö-
dött Lökött Kölkök lett. Dorina már ekkor 
elköteleződött a név mellett. ☺) Vissza-
térve a házunkhoz pólókat készítettünk az 
idei táborhoz.  Megebédeltünk, vásárol-
tunk, majd folytattuk a kvíz kitöltését. Az 
idő egyre melegebb volt, a kvíz egyre nehe-
zebbnek bizonyult, így végül a fantáziánk-
ra és a humorérzékünkre támaszkodva sac-
coltuk meg a válaszokat. A mai napig nem 
derült ki, hogy hány sirály van a szobron… 
☺ Azt befejezve már le is cammogtunk a 
strandra. A Balaton vize fokokat hűlt, mi 
pedig vacogtunk, de élveztük. Kipróbál-
tuk a blob nevezetű vízi szórakozást, csúsz-
dáztunk, hasonlóan az előző napi strando-
láshoz. A vacsoránál több kilométeres sor 
állt előttünk, nem biztos, hogy csak képle-
tesen. Kiéhezve jutottunk ételhez. Miután 
megtömtük bendőnket, egy Rómeó és Júlia 
darabot láthattunk, bár szinte csak a végki-
fejletre értünk oda… halálosan jó volt! ☺ 
Mindenki visszavonult, újra elcsendesedett 
a tábor, vagyis nem egészen…  

Július 31. szerda
A szokásos reggeli teendők után kicsiny 

csapatunk a tábor területén lévő kaland-
parkba indult. Mindenki összeszorult gyo-
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morral ismerkedett a magas pályák látvá-
nyával. Néhányan nem érték el a 140 cm-t, 
ezért ők ezek után is csak a látványukkal is-
merkedtek, mert ők a junior pályát élvez-
hették. A nagyobbak szédítő magasságok-
ba hágtak, avagy köteleken, farönkökön, 
vagy esetleg farönkös köteleken remegtek, 
’western lovagoltak’, és hasonlóan gyomor-
szorító élményekben volt részük. Megiz-
zadva értünk le a pályákról.  Kicsit ejtőz-
tünk, majd ebédeltünk, ebéd után megint 
csak pihiztünk, és elindultunk a strandra. 
6-ig fürödtünk, vízibiciklit is béreltünk, és 
a szokásos fagyizás. Este rohannunk kellett 
a vacsorához,hogy a csoport döntő többsé-
ge elérje a mozifilmet (kivéve két személyt, 
akik a parti állatkert népes csoportját bőví-
tették az elkövetkezendő időben), ők el is 
rohantak, miközben a disco elkezdődött. 
A Szörny egyetem című film mindenkinek 
tetszett, a disco hangulata pedig pazar volt. 
10-kor viszont vége lett minden program-
nak, és takarodót fújtak...

A további napokról – Karolin túlzott el-
foglaltsága miatt – Gabi néni és Anikó né-
ni mesél… ☺
Augusztus 1. csütörtök

Ezt a napot a strandon töltöttük, mivel 
erre a napra vízi olimpiát szerveztek. Kö-
télhúzásban verhetetlennek bizonyultunk, 
így egy nagy létszámú fiú csapatot küld-
tek ellenünk. Ők aztán vízbe rántották a lá-
nyainkat és apróbb fiainkat. Bár itt győze-
delmeskedtek fölöttünk, az ezt követő vízi 
aerobikban viszont ellenállhatatlanul mo-
zogtak a lányaink! A délutánt újból a stran-
don töltöttük, és egy kis pizzával kényeztet-
tük a hasunkat. Így testiekben és lelkiekben 
felkészítettük magunkat az éjszakai bátor-

ság próbára. A mi csapatunk – a Töpörö-
dött Lökött Kölkök – 21.45-kor indulhatott 
a négy állomásos próbatételre (elemlámpá-
val és váltó alsóval ☺ felszerelve). Ez in-
kább szórakoztatóra, mint félelmetesre 
sikerült. Fergeteges sikere volt a „Bélázás-
nak” és „Trolltáncnak”. Végül éjfél körül ke-
rültünk ágyba nagyon fáradtan. 

Augusztus 2. péntek
Beneveztünk a tábori Ki mit tud?-ra, hi-

szen mi olyan sok mindent tudtunk. Dél-
előtt kicsit vásárolgattunk, mivel közele-
dett a tábor vége…sokan gondoltak már az 
otthoniakra, és hogy mivel lephetnék meg 
őket. A délutáni fellépést egy casting előz-
te meg. Három produkcióval is neveztünk. 
A Releve-s csajok modern tánccal, Csicser-
gőink néptánccal, Karolin pedig Christina 
Aguilera egyik számával állt színpadra. 
Mindannyian nagy tapsot kaptak, Karolin 
pedig elsöprő sikert aratott. A nagy izgal-
mat egy kellemes vízibiciklizéssel pihen-
tük ki (bár közelharcot vívtunk másik két 
csoporttal a járgányokért.) egészen addig, 
míg üres nem lett a Balaton. Nem akartuk 
elhagyni a partot, hiszen ez tűnt az utolsó 
strandolási lehetőségnek…aztán mégsem 
így lett.

A hosszú vízibiciklizés és a hosszan kí-
gyózó sorok miatt a meleg vacsoránkról le-
mondtunk, szendvicsekkel pótoltuk a szo-
bákban. A záró estre a nagylányokon kívül 
mindannyian kimerülve érkeztünk, de a 
disco kicsit felrázta a hangulatot. Vissza-
térve a szobánkba összekaptuk a másnapi 
útipoggyászunkat, és megállapodtunk ab-
ban, hogy a fürdőcuccot nem tesszük a bő-
rönd mélyére. 

Augusztus 3. szombat
Jó korán keltünk, sietve reggeliztünk, és 

mivel az éjszakai fürdőzést a szigorú biz-
tonsági szabályok miatt le kellett mondani, 
ezért leszaladtunk a partra egy „búcsúfür-
dőzésre”. 11-re már oda is értek a kisbu-
szok értünk, és ott a parton vettek fel ben-
nünket. A nyár egyik legmelegebb napján 
élményekkel teli, és alacsony energiatöl-
töttséggel parkoltunk le a Szent István té-
ren délután 4 óra körül. 

Az Erzsébet tábor által szervezett prog-
ramokon kívül a gyerekeink támoga-
tók segítségével mehettek el a kaland-
parkba, használhatták a vízi katapultot, 
a vízibiciklit, készíthettek tábori pólót és 
csillámtetoválást, karkötőt kaptak, ehettek 
pizzát, tortát, dinnyét és fagyit, a meleg-
ben olthatták a szomjukat a felajánlott üdí-
tőkkel, és nem kis segítségként az utaztatá-
sunkhoz is hozzájárultak.

Támogatóink: Kocsér község önkor-
mányzata, Kocséri Horgászegyesület, 
Kocséri Polgárőrség, az iskola szülői mun-
kaközössége, az orvosi rendelőintézet, Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség, Tóth 
Pál, Demeter Lőrinc, Szelei László, Farkas 
Jenő és családja.

Ezúton is köszönjük a támogatásukat!
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KATOLIKUS HÍREK

Felhívás!
A Kocséri Római Katolikus Egyházközség kéri a lakosokat, akik-
nek a hozzátartozói a régi gémeskúton túl vannak eltemetve, szí-
veskedjenek gondozni és a lejárt sírokat megváltani, a temető 
rendbe tartása végett.

Kocséri Róm. Kat. Egyh.község

Babaruha börze
2010. augusztus 10-én megtartottuk a kocséri baba-és 

gyermekholmi börzét a Faluházban. Az ötlet az volt, hogy 
csináljunk egy börzét, hozzuk össze a falu gyermekes anyu-
káit és adjuk el ami nem kell, vegyük meg ami kell! Lelke-
sen is fogadták az anyukák ezt a kezdeményezést, még Ti-
szakécskéről is érkeztek eladók, illetve a faluból is többen 
kirakodtuk  gyermekeink kinőtt dolgait, és a kedves leen-
dő vásárlóink is megérkeztek. Nagyon hiányoztak a váran-
dós kismamák a vásárlók közül, mivel sokan hoztak szebb-
nél szebb csecsemő ruhákat, de bizony volt olyan, aki tele 
szatyrokkal tért haza a vásárlásból.

Összességében jól sikerült börzét tudhatunk magunk mö-
gött, a hangulat nagyon jó volt, a melegben limonádéval ké-
szültünk. Nem hagyjuk abba, hiszen jön az évszak váltás és 
mindenkinél lesznek kinőtt téli dolgok és persze pótolni is 
kell a ruhatárat.

A következő börze időpontja előre láthatólag  2013. októ-
ber 12. szórólapok előtte a boltokban illetve a facebookon. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Ádámné Anikó

Értesítjük a lakosságot, hogy a biológiailag lebomló 
hulladék házhoz menő begyűjtésének utolsó két időpontja:

Október hónap: 2013. 10. 11. péntek
November hónap: 2013. 11. 08. péntek

A Kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége meghívja Önt és kedves családját, barátait a

2013. november 9-én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő óvoda vacsorára.
Helye a kocséri Tornacsarnok.

Vacsora választék a Hollógasztro Kft kínálatából

A talpalávalót Kullai István és zenekara szolgáltatja.
Vacsorajegy ára: 3.000 Ft

Jegyek kaphatók: Ádám Zoltánné, Patonai Gabriella, Nagyné Király Szilvia, Országné Molnár Katalin, Radics-Kormos Krisztina, 
Vanyurné Tóth Krisztina, Tóth Anikó, Sándor Anett, Baloghné Lajtos Brigitta szülőknél és az óvodában

Mindenkit szeretettel várunk!

„A” menü:
pacal pörkölt sósburgonyával

és kovászos uborkával

„B” menü
sertésborda joghurtos 

vitaminsalátával
és petrezselymes 

burgonyával

„C” menü:
bécsies zöldségparádé 

petrezselymes burgonyával
és tartármártással

MeGHíVÓ

Baba- és Gyerekholmi Börze 
Kocséron

Add el ami nem kell, vedd meg ami kell!!!

A Kocséri Gyermekjóléti Szolgálat támogatásával
2013. október 12-én 16 órától  

a Kocséri Faluházban
Árusító asztal ára: 150 Ft

A bevételt a Kocséri Gyermekjóléti Szolgálat javára ajánljuk 
fel, akik a rászoruló családoknak eljuttatják, ezért is gyertek és 

áruljatok, vásároljatok és töltsünk el együtt egy délutánt.

Információ és árusító asztal foglalás:
Deákné Szakál Anita 06-53/358-087, 8-16 óra között péntekig

Ádám Zoltánné 06-20/358-2026 szombat 12 óráig
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JEGYZETTÖMB HELYETT

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

Falugazdász
 Varga Balázs kamarai tanácsadó és 
Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, 
Szabadság tér 4. szám alatti Területi Iro-
dában érhető el. Tel.: 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.
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Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi 
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. 
Érd.: Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246
Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy 
másfél éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.
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 
árammal, 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 
tantárgyból, 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, összkom-
fortos 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 le-
het: 06-30-469-0912
Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, 
központi fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazá-
nos 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, áram-
fejlesztő 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 el-
adó. Tel.: 53-358-110
Kocséron a Rákóczi utcában ház eladó nagy földte-
rülettel 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.: 06-20/412-3383
Eladó Kocsér, Kinizsi u. 16. sz. alatti családi ház. 
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 06-
20/323-4044 vagy 06-20/493-9247
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 
négyszögöl 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 kert-
tel, víz, gáz bent van. Érd: 06-20/7738-516, 06-
53/359-319, 06-53/359-214
3 részes szekrénysor, dohányzóasztal eladó. Továb-
bá 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 
családi ház eladó. A kertben fa kerti játékok gyü-
mölcsfák. A házhoz melléképület és garázs is tarto-
zik. Az ár a konyhabútort 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
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre 
alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-
6643

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

NÉMET NYELVTANFOLYAM KOCSÉRON
kezdő, alapfokú, középfokú szinteken.

Helyszín: helyi Általános Iskolában
Jelentkezés és érdeklődés: 06-30/205-44-46

Kozma Autósiskola
tanfolyamot indít minden kategóriában.

Tanfolyam megnyitó
2013. október 14. 17 óra és 

2013. október 18. 17 óra
A tanfolyam helye:  

Kocséri Községi Könyvtár


