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Szent Mikulás érkezik 2013. december 8-án a 11 órási mise 
után a Kocséri Római Katolikus Templomba.

Advent – a várakozás 
ideje

Adventus – latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az 
ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza. Jézus születésé-
nek ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka. Tágabb ér-
telemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.

Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik vasár-
nappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven na-
pig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 
hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is január 6-án ünnep-
lik karácsonyt.

Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, 
hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a hagyományo-
san napfelkelte előtt tartott miséket aranymisének nevezték. Az 
advent első napjától vízkeresztig terjedő időszakban tiltották a 
zajos népünnepélyeket, lakodalmakat. 

Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de 
a hagyomány gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor 
örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli nap-
éjegyenlőség idejét. Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül a 
koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik. Ural-
kodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, melyek a kará-
csonyi ünnepkör domináns színei. Négy héten keresztül, minden 
vasárnap egy-egy újabb gyertyát  kell meggyújtani  a koszorún. 
Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást 
reprezentálja.

24. évfolyam 5. szám 2013. SZEPTEMBER – OKTÓBER Ára: 120 Ft

Képviselő-testületi hírek

Népköri hírek

Közlemény – Előzzük meg a kéménytüzekkel
kapcsolatos káreseményeket

60 éves a kocséri óvoda – Tündérkerti hírek

Suli hírek

Hálaadó istentisztelet a felújított Református
Templomért

Szilveszteri meghívó

Tartalom

KARÁCSONYI FÉNYEK
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk  

ünnepi rendezvényeinkre.

2013. december 19. 15.00 órakor
Nyugdíjas karácsony az Önkormányzat konyháján

2013. december 21-én 16.00 órától Koncert
a Római Katolikus Templomban.

Vendégművész:
STEVE TAYLOR SZABÓ pánsíp művész

A koncert után fénygyújtás a parkban, valamint a Kocséri Önkor-
mányzat szervezésében forralt bor és tea várja az érdeklődőket.

2013. december 22-én 10:30 órakor az általános iskola 1. és 2. 
osztályos tanulói betlehemes játékot mutatnak be a Római Katoli-

kus Templomban a 11:00 órakor kezdődő szentmise előtt.

2013. december 24-én 22:00 órakor éjféli mise  
a Római Katolikus Templomban.
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Napirend:
1./  Előirányzat főösszegének módosítása
2./  Az önkormányzat I. félévi pénzügyi beszámolója
3./  Tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendelet módosítása
4./   Döntés a szennyvízberuházással kapcsolatos szolgáltatásokra 

beérkezett árajánlatokról
5./   Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosí-

tása
6./   Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda pedagógiai programjának, 

SZMSZ-ének és házi rendjének jóváhagyása  
7./   KÖVA Zrt. hulladék közszolgálati díjbevétel kiesés kompen-

zálása
8./   A 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) 

BM rendelet alapján költségvetési kiegészítő támogatás igény-
bevételének megtárgyalása

9./   Kocsér Ivóvízminőség javítási programja II. ütem projekthez 
szükséges saját erő kiváltása érdekében pályázat benyújtásának 
megtárgyalása

Napirend:
1./ Előirányzat főösszegének módosítása
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.
(IX.13.) önkormányzati rendelete a Kocsér Község Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) rende-
let módosításáról

1. §
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§ (4) bekezdésének és a 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 42. § felhatalmazása alapján a 
2/2013. (II.15.) számú rendelet 2. § (1) bekezdését az alábbiak sze-
rint módosítja

1./ A 2013. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 
 145 868 000 Ft.
Növekszik a 3. sz. melléklet alapján 787 863 Ft-tal
2013. I. félévi módosított bevételi előirányzata 146 655 863 Ft.
2./ A 2013. évi költségvetés eredeti kiadási előirányzata 
 145 868 000 Ft.
Növekszik a 3. sz. melléklet alapján 787 863 Ft-tal 
2013. I. félévi módosított kiadási előirányzat  
146 655 863 Ft.

2. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Napirend:
2./  Az önkormányzat I. félévi pénzügyi beszámolója

31/2013.(IX.12.) sz. Öt.h.  HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a 2013. évi költségvetés félévi teljesítését az 1. és 2. sz. 
melléklet alapján:

137 899 e/Ft költségvetési bevétellel 
-        19 e/Ft függő bevétellel
137 880 e/Ft bevételi főösszeggel

130 597 e/Ft költségvetési kiadással
  18 600 e/Ft finanszírozás kiadással
    1 844 e/Ft függő kiadással
151 041 e/Ft kiadás főösszeggel.

A módosított bevétel-kiadási előirányzat 146 656 e/Ft.
Határidő:  azonnal    Felelős:  pénzügyi előadó

Napirend:
3./ Tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendelet módosítása
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (IX. 13.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szó-
ló 17/2007. (XII. 13.) rendelet módosítására.

1. §
Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) számú 
rendelete 1. rész 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:
 „(5) A tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai programját az 1. szá-
mú melléklet, Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú mel-
léklet tartalmazza.” 

2. §
Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) számú 
rendelete 2. rész 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
„(3) A tanyagondnoki szolgálat egyéb, a (2) bekezdésben nem meg-
jelölt oktatási intézménybe vagy más helyre történő rendszeres vagy 
időközi szállítási feladatot egyedi polgármesteri engedély alapján vé-
gezhet. Ez a feladatellátás a tanyagondnoki szolgálat számára lehet 
kötelező illetve nem kötelező feladat. 
(4) A szállítási szolgáltatás ingyenes.”

3. §
Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) számú 
rendelete 4. rész 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele kérelemre illetve 
hivatalból történik. Az igényeket a tanyagondnoknál vagy az önkor-
mányzati hivatalnál jelezhetik személyesen, telefonon vagy írásban.
(2)A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele jövedelmi viszonyok 
vizsgálatától függetlenül történik.
(3) Az ellátás igénybevételének részletes szabályait az e rendelet mel-
lékletét képező szakmai program szabályozza.”

4. §
Vegyes és záró rendelkezések

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) szá-
mú rendelete 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú mel-
léklete lép. 
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat 
képviselő-testülete 17/2007. (XII. 13.) számú rendelete 25. § (1) 
bekezdése és a 26. §-a.

Napirend:
4./  Döntés a szennyvízberuházással kapcsolatos szolgáltatások-
ra beérkezett árajánlatokról
32/2013.(IX.12.) sz. Öt. h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Kocsér Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának 
megoldása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013 pályázati azonosító je-

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. szeptember 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből
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lű projekt megvalósításához szükséges hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadói ajánlatokat és dr. Dagonya András Szabolcs ügyvéd 1052 
Budapest, Sas utca 1. hivatalos közbeszerzési tanácsadó ajánlatát 
fogadja el 

nettó 13.300.000 Ft
+ ÁFA 3.592.000 Ft
Összesen bruttó: 16.891.000 Ft

összegben.
Megbízza Bodnár András polgármestert és dr. Bicskei Krisztina 
jegyzőt, hogy a döntésről és megbízásról az érintettet értesítse.
Határidő:  azonnal  Felelős:  Polgármester, Jegyző

33/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Kocsér Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának 
megoldása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013 pályázati azonosító je-
lű projekt megvalósításához szükséges a vonatkozó pályázati kiírás 
szerinti megvalósíthatósági tanulmány elkészítése című beszerzési 
eljárásban beérkezett ajánlatokat és a Dóka-Consulting Kft. Kecs-
kemét, Babér u. 16. ajánlatát fogadja el 

nettó 7.975.000 Ft
+ ÁFA 2.153.250 Ft
Összesen bruttó: 10.128.250 Ft

összegben.
Megbízza Bodnár András polgármestert és dr. Bicskei Krisztina 
jegyzőt, hogy a döntésről és megbízásról az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal    Felelős: Polgármester, Jegyző

34/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
„Kocsér Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának 
megoldása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013 pályázati azonosító je-
lű projekt megvalósításához szükséges a vonatkozó pályázati ki-
írás szerinti költséghaszon elemzés (CBA) elkészítése című beszer-
zési eljárásban beérkezett ajánlatokat és az EU-LANG Oktatási és 
Szolgáltató Bt. 3535 Miskolc, Székely utca 17. ajánlatát fogadja el

nettó 7.980.000 Ft
+ ÁFA 2.154 600 Ft
Összesen bruttó: 10.134.600 Ft

összegben.
Megbízza Bodnár András polgármestert és dr. Bicskei Krisztina 
jegyzőt, hogy a döntésről és megbízásról az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal  Felelős: Polgármester, Jegyző

35/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta „Kocsér Község közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításá-
nak megoldása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013 pályázati azonosí-
tó jelű projekt megvalósításához szükséges a vonatkozó pályázati 
kiírás szerinti elvi tervezési és elvi engedélyeztetési feladatok, és 
egyéb műszaki tanulmányok elkészítésével, a kapcsolódó műsza-
ki feladatok teljeskörű ellátása című beszerzési eljárásban beérke-
zett ajánlatokat és a BENKÓ MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ Bt. 6000 
Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. ajánlatát fogadja el 

nettó 7.950.000 Ft
+ ÁFA 2.146.500 Ft
Összesen bruttó: 10.147.300 Ft

összegben.
Megbízza Bodnár András polgármestert és dr. Bicskei Krisztina 
jegyzőt, hogy a döntésről és megbízásról az érintettet értesítse.
Határidő:  azonnal    Felelős:  Polgármester, Jegyző

Napirend:
5./  Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítása
36/2012.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Kocséri ÁMK. Tündérkert Óvoda alapító okiratának 
módosítását, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő:  azonnal    Felelős:  dr. Bicskei Krisztina jegyző

Napirend:
6./ Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda pedagógiai programjának, 
SZMSZ-ének és házi rendjének jóváhagyása  
37/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda pedagógiai prog-
ramját.
Határidő:  azonnal          Felelős:  dr. Bicskei Krisztina jegyző

38/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását.
Határidő: azonnal          Felelős: dr. Bicskei Krisztina jegyző

39/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Kocséri ÁMK Tündérkert Óvoda házirendjét.
Határidő: azonnal          Felelős: dr. Bicskei Krisztina jegyző

Napirend:
7./  KÖVA Zrt. hulladék közszolgálati díjbevétel kiesés kom-
penzálása
40/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogat-
ja a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. Nagykőrös, hulladék közszolgáltatá-
si díjbevétel kiesés önkormányzati kompenzálására vonatkozó ké-
relmét sem a 2013. II. félévre vonatkozóan, sem a jövőben. 
A képviselő-testület megbízza Bodnár András polgármestert, 
hogy a döntésről a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.-t értesítse.
Határidő: azonnal         Felelős: Bodnár András polgármester

Napirend:
8./ A 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) 
BM rendelet alapján költségvetési kiegészítő támogatás igény-
bevételének megtárgyalása
41/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei ön-
kormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessé-
ge megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás a Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, vala-
mint a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támo-
gatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján költségveté-
si támogatás igénybevételéről döntött.
Megbízza Bodnár András polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2013. szeptember 30.  Felelős: polgármester

Napirend:
9./  Kocsér Ivóvízminőség javítási programja II. ütem projekt-
hez szükséges saját erő kiváltása érdekében pályázat benyújtá-
sának megtárgyalása
42/2013.(IX.12.) sz. Öt.h. HATÁROZAT
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

LACI SÁNDORNÉ
szül: Rapi Erzsébet

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

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek, akik

özv. BÁLINT MIHÁLYNÉ 
szül: Tugyi Franciska
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Meghívó!
Szeretettel meghívunk minden kedves nyugdíjast a 2013. de-
cember 19-én csütörtökön 15:00 órai kezdettel az Önkor-
mányzat konyháján megrendezésre kerülő nyugdíjasok kará-
csonyi ünnepségére.

Jászságért Díj 2014

Pályázati felhívás a 2014. évi Jászságért Díjra

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az álta-
la alapított Jászságért Díj huszonkettedik alkalommal történő ki-
írását. 
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jász-
ság kulturális és oktatási életében kiemelkedő alkotómunkát vég-
zett. 
A díj adómentes összege: 1.000.000 forint. 
A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a 
kuratórium magánszemélyektől és jogi személyektől egyaránt.
A javaslatok benyújtásának határideje: 2014. február 28.
A Jászságért Díj átadására a 20. Jász Világtalálkozón, Jászapátin 
kerül sor 2014. július 12-én. 
A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma 
1537 Budapest 114 Pf. 367. 

alapitvany@jaszokegyesulete.hu

NÉPKÖRI HÍREK

Az idei Jászsági Civil Vándordíj átadása 
A Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 200.000 forint elisme-

rést negyedik alkalommal ítélte oda „A Jászságért” Alapítvány Ku-
ratóriuma.

A 2013. évi Jászsági Civil Vándordíjat a Kocséri Népkör (Kocsér) 
nyerte el. A népességében jászapáti gyökerű Pest megyei település 
civil szervezete 1999 óta tagszervezete a Jászok Egyesületének. 

Dr. Dobos László látogatása 
a Kocséri Népkörnél

A Kocséri Népkörbe 2013. október 17-én csütörtökön Dr. Do-
bos László a Jászok Egyesületének ügyvivője erre a rendezvényre 
személyesen ellátogatott hozzánk. No, de nem üres kézzel érkezett, 

hozta magával a Jászságért Alapított 
Civil Vándordíjat. Egy szép serleget és 
200.000 Ft pénzjutalmat.

Jászságért való ragaszkodásunkért, 
hagyományápolásunkért Jászapáti 
Anyavárosunk és Jászkisér, valamint 
a többi Jász településsel kapcsolattar-
tásunkért és a Népkör működéséért 
kaptuk.

Célunk továbbra is az összetartozás 
ápolása, a katolikus hit megtartása, a 
közösség iránti felelősség mindennapi 
gyakorlása.

A Világtalálkozó Jászapátin lesz 2014-ben, amelyen részt ve-
szünk, mivel onnan származunk.

Horváth Jánosné a Népkör Elnöke

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést és a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0019 számú Kocsér 
Ivóvízminőség javítási programja II. ütem projekthez szükséges 
saját erő kiváltása érdekében a 19/2013.(V.22.) BM rendelet alap-
ján pályázat benyújtásáról dönt az alábbiak szerint:
Pályázó: Kocsér Községi Önkormányzata 2755 Kocsér, Szent Ist-
ván tér 1.
A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Kocsér Ivóvíz-minő-
ség javítási Programja II. ütem
A fejlesztés összköltsége:   102.259.000 Ft. 
Pénzügyi ütemezése:   2013. és 2014. év
Pénzügyi források összetétele és ütemezése:
2013. év KEOP támogatás 68.476.575 Ft
Önkormányzat saját költségvetése: 7.608.509 Ft
2014. év KEOP támogatás 22.825.525 Ft
Önkormányzat saját költségvetése: 2.536.169 Ft
Határidő: 2013. október 1. 
Felelős: Bodnár András polgármester
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Előzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket

Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel egy időben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérge-
zéses esetek, naponta riasztják a tűzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tragi-
kus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

Pest megye kéménytűzzel kapcsolatos káresemények szempontjából Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyét követően a harmadik helyen áll. Az igazgatóság idén negyvenhat kéménytűzzel kapcsolatos eseményt 
regisztrált, legtöbbször – huszonegy alkalommal – az érdi katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóit riasztották, 
legkevesebbszer – öt esetben – a gödöllői tűzoltó egységeknek kellet vonulniuk. A ceglédi kirendeltség működé-
si területén hétszer, a monori kirendeltség működési területén kilencszer és váci kirendeltség működési területén 
tizenháromszor volt szükség tűzoltói beavatkozásra kéménytűz miatt.
Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalommal riasztották a Pest megyei katasztrófavédelem tűzoltó 
egységeit.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen 
használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető 
vissza. Éppen ezért különös jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen 
és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kémény-
ből áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített kályhából, kandal-
lóból, füstcsőből, kazánból, vagy az elszennyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést használjunk, ezt szakem-
bernek kell beüzemelnie és javítania. A kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű berendezés esetén 
évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén félévente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, kon-
vektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék használata, egy megfelelő 
eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot! 

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képes-
ségű nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helységek-
ben (WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így biztosítható garantáltan a megfelelő mennyiségű és minőségű le-
vegő.
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizs-
gáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, 
vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, bizto-
sítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag között. A kazán közelében felhalmozott 
éghető anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!

Budapest, 2013. október 7.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. *: 1903 Budapest, Pf.: 314 

Tel.: (36-1) 469-4105  Fax:  (36-1) 469-4353    e-mail: pest.mki@katved.gov.hu
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Az óvoda épülete régen (Dósa – Kúria az 1930-as évekből) ……. és most

60 ÉVES A KOCSÉRI ÓVODA
Kedves öreg és fiatal óvodások!

Engedjétek meg, hogy pár mondatban felidézzem a szülinapos 
történetét! 

Községünkben a felszabadulás előtt nem volt óvoda. A szülők 
körében 1952-ben felmérést végeztek és ennek következménye-
ként 50 szülő kérte az óvoda létesítését. Az iskola vezetősége a me-
gyei tanács segítségét kérte és az óvoda megnyitását engedélyezték.

Az óvoda 1953 szeptemberében a jelenlegi helyen, a Dósa-fé-
le államosított épületben kezdte meg működését, egy csoporttal 
és egy óvónővel. Az első csoportot, 30 fős létszámmal, Kovácse-
vics Brigitta vezette, ekkor még idényóvodaként. A gyerekek szá-
ma 1955-ben már 50 fő volt, ezért engedélyezték a második cso-
port indítását.

Ebben az időszakban Kuczik Ilona, Vida Katalin és Körtési Bélá-
né is dolgozott az óvodában. 

1960-ban aztán érkezett egy fiatal lány Törtelről, akit Fehér Ilo-
nának, nem sokkal később már Boros Lászlónénak hívtak. László 
Ferencné – Veronka néni és Szélesi Kálmánné – Marika néni is eb-
ben az évben kapcsolódtak be dajkaként az óvoda életébe.   

Ica óvó néni meghatározó személyisége volt Kocsér óvodai éle-
tének. Hosszú pályafutása alatt a szép kastélyépületet a saját elkép-
zelése és tervei alapján – az épület stílusát megőrizve – többször 
átalakították, hogy alkalmas legyen az óvodai nevelésre és helyet 
adjon a növekvő gyermeklétszámnak. A kivételes kézügyességgel 
és esztétikai érzékkel megáldott Ica óvó néni, Baky Nándorné Ka-
tika és munkatársai olyan környezetet teremtettek, amelyben nem 
csak az óvodáskorú gyermekek, hanem a szülők, az idelátogató 
vendégek is jól érezték magukat. 

Szakmailag is kimagasló teljesítményt nyújtott. Az óvodában 
1970-ben a járás községeiből elsőként a Kocséri óvoda vezette be 
az új Óvodai Programot. A következő évben bázisóvodának jelöl-
ték óvodánkat. 15 éven keresztül volt az óvoda elméleti és gyakor-
lati továbbképzések helye. Körzetünkhöz tartozott: Törtel, Jászka-
rajenő, Abony, Kőröstetétlen, Nyársapát és Dánszentmiklós. Az 
óvoda egész közössége ezekben az években élte meg szakmailag a 
legnehezebb és egyben az egyik legeredményesebb időszakát.

A 80-as évek második felétől foglalkoztatott bennünket az óvo-
dai nevelés lehetséges megreformálása, a mindenkori igényekhez 
való igazítása. Ennek során eljutottunk nevelőmunkánk megújí-
tásához, melynek alapja a gyermekek egyéni képességének figye-
lembevétele volt. Ennek eredménye az 1990-ben bevezetett helyi 
nevelési program, ami a mai napig megállta helyét a változó körül-
mények között is.  Ica óvó nénitől tanultuk a szakmát, a mai napig 
elvárásainak megfelelően tesszük dolgunkat!

Az épületben kapott helyet a konyha is, így a főzést is helyben 
oldották meg.

1955-1967-ig Deák Veronka néni, majd 67-től Pintér Lászlóné, 
Esztike néni házias ízű, remekbe illő főztjeit fogyasztották az ovi-
ba járó gyerekek. Munkájukat konyhai dolgozók segítették: Pe cze 
Szilveszterné – Marika néni, Dudás Sándorné – Franciska néni, 
Ádám Józsefné – Lencsike néni.

Az épületet először 1967-ben korszerűsítették. A belső átalakí-
tással mindkét csoport mosdót és külön öltözőket kapott. Az okta-
tó–nevelőmunka feltételei ekkor lényegesen javultak.

A kétcsoportos óvodába 1973-ban már délutános óvónőt keres-
tek.

Kisprumik Margit nyerte el az álláshelyet, aki negyven év múl-
va, idén szeptemberben, Zoller Károlyné néven nyugdíjba vonult.

A gyermeklétszám növekedése miatt 1976-ban az óvoda ismét 
engedélyt kapott a harmadik csoport beindítására. Ica óvó néniék 
szolgálati lakásából alakították ki a harmadik csoportszobát. Ek-
kor érkezett Kis Kati óvó néni – Dér Gáborné, egy évvel később 
pedig Nyitrai Edit – Bodnár Andrásné. Néhány évvel később viss-
zatért szülőfalujába László Veca is.

A gyermeklétszám további emelkedése szükségessé tette a ne-
gyedik csoport megszervezését, de ennek feltételeit az óvoda épü-
letében már nem lehetett megoldani. 

1982-ben ugyan felújították az óvodát, de bővítésre nem volt le-
hetőség.  A negyedik csoport így a bölcsőde épületében kapott el-
helyezést. Ennek megfelelően változott az alkalmazottak sora is. 
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Az óvoda régi és jelenlegi dolgozói

Az óvoda munkatársa volt Pálfi Kati, Bognár Sári is, Palotai Sán-
dorné Terike, Palya Lászlóné Erzsike, Pintér Béláné Esztike is eb-
ben az időben került az óvodához.

A bölcsőde megszüntetésével 1991-ben, az óvoda negyedik cso-
portját is megszüntették. 

A gyerekvállalás miatt távollevő óvónőket helyettes óvónőkkel 
pótolták, illetve volt, aki hosszabb időt töltött közöttünk. Így mun-
katársunk volt: Turbucz Eszter, Beke Ágnes, Szatmári Dóra, Tö-
rök Dóra, Száraz Erika, Szabóné Sárika, Vanyurné Bognár Erzsike, 
Tajti Béláné Pöpe, Lázárné Rózsika, Ragó Kálmánné, Bugyiné Ma-
rika, Balogh Imréné Ildikó. A konyhán Barabásné Franciska, Pap-
pné Rózsika, Király Ferencné, Juhász Kálmánné. 

Élelmezésvezető volt Borzák Lászlóné, majd Pásztor Istvánné 
Margitkák.

1994-ben Czeczonné Vágó Zsuzsika lett a nevelőtestület tagja, őt 
Molnárné Pekár Erika követte. Jelenleg boldog anyukaként kisfiá-
val van otthon, Tajti Tímea dolgozik helyette.  

És, hogy ez a sok nő nehogy féljen, Ragó Kálmi bácsi, később 
pedig Bakos Pali volt segítségünkre a legkülönfélébb kívánságok 
teljesítésében, nem hiába karbantartó volt a hivatalos munkakö-
rük. 

1996-ban Ica óvó néni nyugdíjba vonult, 2012 szeptemberéig 
Kis Kati óvó néni vezetésével működött az óvoda.

1997-2012-ig az óvoda az iskolához tartozott, 2012 szeptembe-
rétől a Kocséri ÁMK intézményegysége, jelenleg Bodnár András-
né Edit óvó néni látja el az óvodavezetői feladatokat.

De nem csak az óvoda korosodott, a benne dolgozók is nyugdíj-
ba vonultak: új munkaerőként érkezett Király Józsefné Editke és 

Jónás Hajnalka, akik dajka munkakörben dolgoznak, szeptember-
től Szőke Rita, öreg óvodás is segíti munkánkat.

És közben olyan nagyra nőttetek, hogy megtanultatok cipőt köt-
ni, kinőttétek a kisszéket, elvitte a fogtündér az első tejfogaitokat, 
ami félreérthetetlen jele annak, hogy búcsúznotok kell az óvodá-
tól, emlékeznetek kell!

Isten éltessen minden kocséri óvodást! Isten tartsa 
meg az óvodát sokáig,

 hogy minden kocséri kisgyerek boldog perceket tölt-
hessen ódon falai között!

Minden kedves volt és jelenlegi munkatársnak, aki 
részt vett a Kocséri kisdedóvásban,

 jó egészséget, büszke emlékezést kívánunk!

Ajándék könyvek a Községi Könyvtárnak!

A Kocséri Híradó hasábjain keresztül szeretnénk kö-
szönetet mondani Damó Istvánnak, aki a SZIVÁRVÁNY 

RÍMEK című verses gyermek könyvet 6 példányban 
ajándékozta könyvtárunknak. Köszönjük!
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Mozgalmas őszi nap-

jai voltak, vannak a Tün-
dérkert lakóinak.

Szeptember 9-én meg-
jöttek a legkisebbek, 

akik most kezdték megismerni az óvodai 
életet. Gyorsan, szinte észrevétlenül lettek 
az Aranyalma csoport tagjai.

Mára már megismerkedtek az óvó né-
nikkel, dadus nénikkel, társaikkal.

A Bóbita és a Csicsergő csoportosok 
részt vettek az első színházi előadáson is, a 
Kecskeméti Művelődési Központban, Far-
kasházy Réka zenés műsorát tekintették 
meg.

A Csicsergő csoport almaszüreten segít-
kezett Barabás Feri bácsinál, majd a lesze-
dett almából kompótot, salátát készítettek.

A Bóbita csoport Lakiteleken megkezdte 

az úszótanfolyamot, ahol játékos formában 
sajátíthatják el az úszás alapjait, a vízben 
való jártasságot. Az utazáshoz az Önkor-
mányzat biztosítja a kisbuszt, köszönet ér-
te. 

Egy szép szeptemberi délelőttön Nagy-
kőrösről vonattal utaztak Kecskemétre, 
ahol a Planetáriumba megismerkedtek a 
csillagok, bolygók világával, majd az Arbo-
rétum növényeinek szépségében gyönyör-
ködhettek. Élményeiket szép alkotásokban 

örökítették meg a gyerekek.
Egy, szeptember végi délelőttöt végig iz-

gulva az időjárás miatt, családi délutánon 
vettek részt a szülők és a gyerekek. Ötlete-
sebbnél ötletesebb madárijesztők készültek 
régi ruhákból és őszi terményekből, me-
lyek udvarunkat díszítették. Az anyukák fi-
nom süteményekkel kedveskedtek, a gye-
rekek örömére. Az időjárás sajnos nem volt 
kegyes hozzánk, a munkálatok végső sza-
kaszában hatalmas eső zúdult ránk.

Október első szombatján ünnepelte óvo-

dánk 60. születésnapját. Erre az alkalom-
ra meghívtuk az óvoda nyugdíjas, és a ma 
már nem itt dolgozó munkatársait, és az 

„öreg” óvodásokat is. A ma óvodába járó 
gyermekekkel előtte való napon, délelőtt 
közösen ünnepeltünk, tűzijátékos tortával. 

A rövid műsorunkat az óvoda mazsorett 
csoportja nyitotta meg. Bodnár Andrásné 
Edit óvó néni köszöntőjében nagy szere-
tettel üdvözölte a jelenlévő régi óvodáso-
kat, dolgozókat, megemlékezett a régi kol-
légákról, gyertyát gyújtva azok emlékére, 
akik ma már csak lélekben lehettek velünk. 
Visszaemlékezett arra, hogy több évtize-
den keresztül Boros Lászlóné Ica óvó néni 
vezette az óvodát, kinek gyermekszerete-
te, hivatása iránti elkötelezettsége, szorgal-
ma és kitartása tiszteletet parancsoló, iga-
zi példakép.

Az Önkormányzat nevében Hriagy-
el Csaba alpolgármester köszöntötte a 60 
éves óvodát, visszaemlékezett az itt töltött 
óvodás éveire. 

Ezt követően a Csicsergő csoportosok 
népi gyermekjátékokból adtak ízelítőt. 

Kis Kati óvó néni röviden összefoglalta 
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Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ingyenes jogsegélyszolgálat 

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN Alapítványunk közel 20 éve 
biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket 
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása 
van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

az óvoda történetét, majd a Bóbita cso-
port Halász Judit Boldog születésnapot cí-
mű dalára lufis táncot adott elő, amelynek 
végén felröpítették a sok színes lufit így kö-
szöntve óvodánkat.

Ezek után a régi fényképekből, cso-
port naplókból, játékokból készült kiállí-
tást tekinthették meg a jelenlévők. Öröm-
mel vettük tudomásul, hogy az ország több 
pontjáról, Ceglédről, Dunaújvárosból és 
a környező településekről is visszatértek 
óvodásaink, és visszaemlékeztek, nosztal-
giáztak az óvodás éveikről.

Az ünnepségen részt vett Hernádi László 
atya, és Földi László országgyűlési képvise-
lő, aki elismerését fejezte ki.

Ma is egy elkötelezett, szakmailag jól 
felkészült csapat dolgozik azért, hogy a 
kocséri gyerekek jól érezzék ennek az öreg 
épületnek a falai között magukat.

Azt reméljük, hogy a hozzánk járó gyer-
mekek és családjaik felfedezik maguknak 
azokat a közösségteremtő erőket, hagyo-
mányokat, szokásokat és újdonságokat is, 
amelyek erőt és hitet adnak a mai, gyakran 
kapaszkodók nélküli világban. Olyan em-
beri kapcsolatok kialakítását szeretnénk 
elősegíteni, melyek által mindannyian job-
bá válhatunk és gazdagodhatunk. Olyan 
értékeket közvetítünk, amelyek segítenek 
gyermekeknek, szülőknek, munkatár-
saknak helytállni a mindennapi életben! 
Nem mondunk le arról az elemi embe-
ri igényről, hogy a gyermekek és szüle-
ik, intézményünk munkatársai – mind-
annyian együtt – igazi, egymást tisztelő 
és elfogadó közösség tagjaiként, egymást 
erősítve, gyermekeink harmonikus felnö-
vekedése érdekében cselekvő módon él-
jük mindennapjainkat!

Kérem Önöket, szorítsanak értünk, hogy 
elképzeléseinket megvalósíthassuk! 

Ünnepségünket támogatták: 
 az óvoda Szülői Munkaközössége, Kocsér 
Község Önkormányzata,  Galgóczi Gábor, 
Demeter Lőrinc, Gulyás Lajos, Sipos Fe-
rencné, Tóth Pál, Birkás István, az önkor-
mányzat konyhájának dolgozói, Koncz Ist-
ván, a közmunka programban részt vevő 
dolgozók. Köszönjük nekik!

Az óvoda nevelőtestülete és dolgozói ne-
vében:

Bodnár Andrásné
óvodavezető
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Tanévkezdés - naplók nélkül
A Váci Egyházmegye által fenntartott iskolákban 

2013 szeptembere óta nem használnak naplót – így a 
kocséri iskolában sem! Néhány éve még elképzelhe-
tetlen lett volna, hogy egy tanár ne a naplóval a kezé-
ben nyisson be egy tanítási órára, de ennek most már 
vége. És az ellenőrzőbe sem kerülnek már be a jegyek. 
Persze osztályzás van továbbra is, sőt a szülők sokkal 

pontosabban tudják követni gyermekük iskolai életét – köszönhe-
tően a tanév elején bevezetett elektronikus naplónak.

Az e-napló vezetéséhez szükséges ismereteket a nevelők még au-
gusztusban továbbképzésen sajátították el, a szülők számára pedig 
Gévai Imre ragintézmény-vezető tartott alapos tájékoztatót a szep-
temberi szülői értekezleteken. 

Minden szülő minden gyermekéhez külön jelszót kapott, ezzel és 
az internet segítségével tekinthet bele gyermeke iskolai életébe. Az e-
napló több előnnyel is bír a hagyományos naplóval összevetve: bár-
mikor elérhető, naprakész, és nemcsak az osztályzatokat lehet álta-
la pontosan követni, de a tanórák anyagát vagy a házi feladatokat is. 

Azoknak a szülőknek, akiknek technikai okokból gondot jelent 
a hozzáférés, a községi könyvtár (teljes nyitva tartási idejében), il-
letve hetente két alkalommal az iskola is (kedd 8 órától ill. csütör-
tök fél 5-től) szívesen nyújt segítséget.

A fejlesztés a korszerűsítés jegyében történt, és az első két hónap 
alapján bátran kijelenthető, hogy Kocséron beváltotta a hozzá fű-
zött reményeket: a nevelők szívesen használják, a gyerekek érdek-
lődéssel követik, a szülők pedig hamar elfogadták az új eszközt.

Halottak napján

Gyertyafénynél

Október 24-én délután gyertyamártást szerveztek a napközis ne-
velők az iskolában – a közelgő halottak napjára is gondolva. Más-
nap az első osztályosok Szaszkó Sándorné Marika néni vezetésével 
ki is vitték a maguk készítette gyertyákat a temetőbe.

Tanulmányi versenyek, sikerek
Dobó-csillagok

Első helyezett lett a kocséri csapat a november 6-án Nagykőrö-
sön rendezett Gárdonyi-vetélkedőn!

Az Arany János Társaság és az Arany János Református Gimnázi-
um humán munkaközössége Gárdonyi Géza születésének 150. év-
fordulója alkalmából irodalmi vetélkedőt rendezett, melyen 9 csapat 
vett részt két korcsoportban. A verseny szervezője Gyóni Ilona volt.

A kocséri diákok dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó nevelő irányí-
tásával alaposan felkészültek nemcsak az Egri csillagok című re-
gényből, de Gárdonyi Géza életéből is, és elolvasták a Láthatatlan 
ember című regényt is. A lelkes felkészülésnek meg is lett az ered-
ménye: a Kovács Anna, Járvás Milán, Kasza Csaba alkotta csapat, 
mely a Dobó-csillagok nevet választotta magának, magabiztosan 
nyerte meg a vetélkedőt. Gratulálunk!
Hittanverseny

Kocséri diákok is helyet kaptak a ceglédi iskola küldöttségében, 
amely november 6-án a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Is-
kola által rendezett tanulmányi versenyeken vett részt. Laczi Liza 
és Gévai Eszter az 5-6. osztályosok hittan csapatversenyében in-
dult, és bár elsőre nem kerültek be az elsők közé, de Szent Ferenc 
életéről a felkészülés során így is alapos ismereteket szereztek (fel-
készítő nevelő: Turai Dénes).
Különdíj rajzversenyen

Novemberben Gévai Eszter 6. osztályos tanuló különdíjat nyert 
a Happy tejtermék Kft. által meghirdetett Iskolatej az iskolámban 
elnevezésű rajzpályázaton (felkészítő nevelő: Szijné Fajka Ágnes).

Szent Márton ünnepén
November 13-án szerdán kocséri diákok is részt vettek a ceg-

lédi anyaiskola által szervezett Szent Márton napi lámpás felvo-
nuláson. 

A ceglédi iskola di-
ákjai az iskola udvarán 
előadták röviden Szent 
Márton legendáját – né-
met nyelven, tekintettel 
arra, hogy Szent Már-
ton tisztelete a német 
nyelvterületről vált is-
mertté hazánkban.

Majd lámpásokkal a kézben egy lovas vitéz által vezetve átvonul-
tak a ceglédi katolikus templomba, ahol Bokros Levente atya illetve 
Rajta László igazgató úr is szólt az emlékezőkhöz. A 8. osztályosok-
ból álló csapatot dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó osztályfőnök vezette.

(Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak az utazásban nyújtott se-
gítségét, Tóth Ferenc gépkocsivezető közreműködését.)

SULI HÍREK
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Gábor Áron Hét - 2013
A nemes hagyományokat megőrizve, de több újdonsággal is 

felfrissítve rendezte meg iskolánk az idén a Gábor Áron Hetet. 
Szeptember 27-én, pénteken, a határjárás napján minden osztály 

más-más irányba bi-
ciklizett ki a határ-
ba, és ismerkedett a 
kocséri élővilággal, a 
tanyai gazdálkodás-
sal.

Másnap 28-án 
szombaton a hagyo-
mányos szüreti vi-
gasság okozott örö-
möt a gyerekeknek. A 
következő héten pe-
dig hobbinap és galambásznap volt az iskolában, illetve a Teremtés 
Hete rendezvénysorozat kapcsán a környezetvédelemmel, a víz je-
lentőségével kapcsolatos programokon vehettek részt a tanulók. Ez 
utóbbiban Hernádi László plébános atya is közreműködött. És per-
sze a diák horgászverseny sem maradt el az idén sem, meg az ünne-
pi ágyúlövés sem!

Must, tánc, tombola, 
tábortűz – volt minden, 
ami egy igazi szüreti mu-
latsághoz szükségelte-

tik 2013. szeptember 28-án szombaton. A hagyományos iskolai 
szüreti felvonulás az idén is zenés mulatsággal egészült ki a Ko-
lompos együttes jóvoltából, sőt a csőszös játék mellett mustot 
is facsarhattak a jelenlévők. Színpadra léptek az énekkarosok, a 
kocséri és a tiszakécskei néptáncosok, és egy holland házaspár-
nak köszönhetően a tombolahúzás sokaknak jelentett örömet.

Köszönjük valamennyi támogató segítségét, a fogadó tanyagaz-
dák és a szülők közreműködését, és külön a fogatosokét, akik nélkül 
mindez nem jöhetett volna létre, ahogy ezt mondani szokást: Fehér 
Dénes, Juhász Ferenc, Szántó István, Godó László, Vincze László, 
Fehér Károly, Habon Zoltán.

Este pedig a Szent Mihály napi tábortűz mellett daloltak ifjak 
és idősebbek 
egyaránt – hi-
szen Kocsér is 
csatlakozott az 
„Itthon vagy, 
Magyarország, 
Szeretlek!” or-
szágos rendez-
vénys orozat-
hoz.

Nemzeti ünnepünkön
2013. október 22-én kedden délután az 1956-os forradalom ki-

törésének évfordulóját ünnepelte iskolánk és a község. Az iskola 
énekkarának és irodalmi színpadának ünnepi műsora teremtett 
illő hangulatot, majd dr. Bicskei Krisztina jegyzőnő személyes 
hangvételű ünne-
pi beszéde emlé-
keztetett a forra-
dalomra. Végül 
a megjelent gye-
rekek és felnőttek 
gyertyát gyújtot-
tak a hősök és az 
áldozatok tiszte-
letére.

Őszi Néptánctalálkozó

Október 19-én szombaton este az I. Őszi Néptánctalálkozó ke-
retében léptek színpadra a kocséri Csicsergők Tiszakécskén a mű-
velődési házban. Az estet a közelmúltban tragikus körülmények 
között elhunyt Sánta Klára kécskei néptáncoktató emlékére aján-
lottak fel a szervezők. A kecskeméti, félegyházi és kécskei táncosok 
között Kis Orsolya kocséri tanítványai is szép sikert arattak.

Az idei tanévtől egyébiránt a kocséri általános iskolában már 
nemcsak szakköri keretben, de az 1. és 2. osztályban tanórai kere-
tek között is zajlik néptáncoktatás. Az oktatást ceglédi pedagógus, 
Tóth Péter Lászlóné Zsuzsa néni tartja.

Galambásznap az iskolában
Október 1-jén 

kedden Szécsi 
Gabriella és Ju-
hász Anikó ta-
nárnők szerve-
zésében minden 
alsós osztály-
ban rendhagyó 
órákon ismer-
kedtek a diákok 
a galambokkal, 
aztán Törőcsik 
Laci bácsi, sokszorosan díjazott tenyésztő tartott előadást a pos-
tagalambokról. A Magyar Postagalambszövetség elnöke, Bárdos 
István úr mindenkinek hozott egy kis ajándékot, a rajzverseny 
helyezettjeinek pedig igen szép díjakat. Végül csoportos galamb-
röptetéssel zárult a remek nap.

SULI HÍREK
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HÁLAADÓ ISTENTISZTELET A FELÚJÍTOTT 
REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT

Kocsér
A község újkori története 1863-ban kez-

dődik amikori Kocsér pusztára („szállás”) 
Jászapátiból 475 család költözik be. Ad-
dig csikósok, gulyások pásztorok szállás-
helye volt. Itt van a Petőfi által megverselt 
„Kutyakaparó” csárda. 1865 és 81 között a 
nagykőrösi római katolikus plébánia fíliája. 
1870 körül már 2000 lakosa van. 1877-ben 
lett önálló község. Ekkor került Pest me-
gyéhez is. 1881-től van plébánosa. 1883-tól 
katolikus temploma.

A református gyülekezet (leányegyház) 
1896-ban alakul meg. Szekér Sándor jász-
karajenői lelkipásztor gondozásában. Hit-
oktatásra tanítót Nagykőrösről kérnek, aki 
hetenként jár ki. Költségeit a község fize-
ti.   1901-ben imaházat, iskolát és lelkész-
tanítói lakást építettek. 1915-ben V. Faragó 
Ambrus nagykőrösi birtokos 51 hold föl-
det hagyományoz az egyháznak, ami lehe-
tővé teszi az önálló egyházközséggé szer-
veződést. 1913-tól helyettes lelkész Kővári 
László, akit 1922-ben az anyaegyházzá ala-
kuláskor parókus lelkésszé választanak. A 
tanítói állás 1918-ban szervezik meg. 1908-
ban a választói névjegyzékben 81 család-
fő szerepel. Az 1932-es esperes látogatási 
jegyzőkönyv 405 reformátusról és növeke-
désről számol be a lelkész. A református is-
kolának ekkor 37 tanulója van.

Lelkészei:
Kővári László 1922-1949
Billédi Ferenc 1950-1961
Apostol Pál 1961-1966
Villányi Péter 1966-1970
Nagy János 1970-1974
Szabó Levente 1974-1980
Tóth János 1989-1992
Szabó Levente után már csak helyettes 

lelkészei voltak az egyházközségnek. Az 
Egyházkerület 1986. december 4-én Koc-
sért szórvánnyá minősítette és a Nagykő-
rös- Alszegi Egyházközség gondozására 
bízta. Az alszegi lelkészek jártak ki Kocsér-
ra, leghosszabb ideig Tóth János.

A kocséri református egyházközség vi-
rágkora Kővári László lelkészsége idejére 
tehető, ő 27 évig szolgálta a gyülekezetét. 
„Érdekesség”, hogy a II. világháború után 
egyetlen lelkész sem maradt 1 évtizednél 
tovább. A nagykőrösi gyülekezet árnyéká-
ban élték a kocséri hívek szerény, csendes 
életüket. Anyakönyv helyben ebből a kor-
ból nem található.

1986-tól nagyon sok lelkész fordult meg 

Kocséron, a gyülekezet helyben lakó pász-
tor nélkül egyre csak fogyott. A mai hívek, 
hálás szívvel emlékeznek néhai Tóth János 
lelkipásztorra és feleségére, Katikára, aki 
a községben tanító volt. Tóth János Nagy-
tiszteletű úr a nagykőrös-alszegi lelkészsé-
ge után, nyugdíjba vonulásakor itt kapott 
lehetőséget szolgálatra. Ő volt az utolsó la-
kója a lelkészlakásnak. 

A 2011-es népszámláláson a mintegy 
2400 lakosú Kocséron és a környező tanya-
világban 199-en vallották magukat refor-
mátusnak. 

A jelen.
Az elmúlt évben a községi általános is-

kolát a római katolikus egyház vette át, így 
a református hittant választók létszáma 
3-ról 34-re ugrott. Heti 16 hittanórát tar-
tunk az iskolában. Minden vasárnap van 
Istentisztelet. Minden hónap harmadik va-
sárnapján jönnek a református hittanosok 
a „kötelező” Istentiszteletre tanáraik és né-
ha szüleik kíséretében. Tavaly több évnyi 
szünet után 5 fiatal konfirmált. A vasár-
napi Istentiszteletre 10-12 ember jár, és új-
donságként egy-egy Kocséron tanyát vá-
sárolt holland család is. Számukra az itt 
szolgáló lelkipásztor (Csomós János) an-
gol nyelvű rövid igemagyarázatot ír. Az is-
kola vezetésével és a római katolikus egy-
házzal példaadó közösségben élhetünk. 
Az iskolaigazgató úr (Gévai Imre) keresz-
tyén testvérisége és együttműködése közös 
munkálkodásra serkentő. Van helyben la-
kó hitoktatónk-kántorunk. (Bartáné Cson-
tos Anita)

 A templom állapota kétségbeejtő volt és 
a presbitérium úgy döntött, hogy a templo-
mot felújítjuk. A tetővel kezdtük.  A tető-
felújítást és külső festést, csatornázást teljes 
egészében a nagykőrösi gyülekezet vállalta 
saját költségén, illetve a Délpesti Reformá-
tus Egyházmegyétől is kaptunk támogatást. 

Időközben felmerült a belső felújítás és 
egy mosdó kialakításának a szükségessé-
ge is és ez találkozott a volt lelkészlakást 

A felújított Református Templom

dr. Szabó István református püspök
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évtizede bérlő lakók vételi szándékával. A 
presbitérium a nagyon leromlott állapotú 
és felújításra szoruló lakás eladása mellett 
döntött, azzal, hogy a vételár teljes egészé-
ben a felújításra fordítandó.

Szeretnénk, ha a maroknyi kocséri refor-
mátusság, lelki otthonának tudná újra ezt a 
hányatott sorsú, 110 év után megújuló ki-
csiny templomocskát. Köszönet mindenki-
nek áldozatvállalásáért, munkájáért, kitar-
tásáért. Legyen egyedül Istené a dicsőség 
mindezért!

A templom teljes felújításáért Kocséron 
november 9-én adhattunk hálát. A keresz-
tyén közösségnek Főtiszteletű Dr. Szabó 
István, a Dunamelléki Református Egy-
házkerület püspöke hirdetett igét. Takaró 
András, a Délpesti Református Egyházme-
gye esperese köszöntötte és megáldotta a 
gyülekezetet. Bodnár András kocséri pol-
gármester úr hálaadó szavai után Dr. Czira 
Szabolcs Nagykőrös polgármestere is kö-
szöntötte az ünnepi gyülekezetet. Dr. Dá-
vid István a Nagykőrösi Református Egy-
házközség kántor – karnagya vezetésével 
a gyülekezeti énekkar üdvözölte az egy-
begyűlteket. Ezt követően Mihályi Má-
ria presbiter mondta el gondolatait, kö-
szönetét kinyilvánítva. Majd Szabó Gábor 
Nagytiszteletű úr beszámolóját követően 
a község házasságkötő termében szeretet-
vendégségen vett részt a hálaadó gyüleke-
zet. Az Istentiszteletet Gál Gergő, Szöllősi 
Boglárka, Járvás Milán, Vincze Karolina 
tanulók és Juhász Anikó tanárnő ékesítette 
zenei és versmondó szolgálatával.

 Isten áldja meg mindazoknak az éle-
tét, akik szolgálataikkal és imádságaikkal 
is közreműködtek abban, hogy kellő tiszte-
lettel tudtunk hálát adni Istennek a felújí-
tott kocséri református templomért.

Szabó Gábor és Csomós János 
lelkipásztorok

KRÓNIKA

A református lelkipásztorok Az ünneplő gyülekezet

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Uniós támogatásból ivóvízminőség - javító  
program indult Kocséron

Kocsér Község Önkormányzata 91 302 100 forint uniós és hazai támo-
gatást nyert az Ivóvízminőség-javítás című pályázati konstrukción az Új 
Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltségvetése 102 259 000 Ft. 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyi-
ke, mely nélkülözhetetlen emberi szükséglet és társadalmi-közegészségügyi 
igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormány-
zat kötelező feladata.

Kocsér Község Önkormányzata a településen szolgáltatott ivóvíz minőségé-
nek javítása érdekében nyújtott be pályázatot a KEOP 1.3.0/09-11 program ke-
retében meghirdetett támogatás elnyerésére. A beadott projektjavaslatot a 
támogató 2013. január 23-án kelt támogató levél szerint támogatásra érde-
mesnek ítélte, így a település komoly támogatási forrással kezdhetett neki a 
fejlesztésnek. 

A projekt Kocsér Ivóvízminőség – javítási programja II. ütem címet kapta. A be-
ruházás célja az érintett település lakosságának egészséges ivóvízzel való el-
látásának biztosítása, mivel a várost kiszolgáló vízmű által szolgáltatott ivóvíz 
ammónium, vas és mangán tartalma meghaladja az elfogadott határértéket. 

A projekt megvalósításának kezdete 2013. március 4. A közbeszerzési eljárást 
követően kiválasztásra került a kivitelező és 2013. április 23-án megkötötték a 
szerződést. A projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja: 2014. 
június 30.

A projektek az Európai Unió  
támogatásával valósulnak meg.
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Szilveszterezzen Velünk!

HELYSZÍN:  TORNACSARNOK  2755 Kocsér, Szent István tér 3.

IDŐPONT:  2013. DECEMBER 31-ÉN 19:00-TÓL VACSORA 20:00-KOR
BELÉPŐJEGY ÁRA:  Felnőtt:    5 000 Ft/fő    -  Gyermek: 1 500 Ft/fő (14 éves korig)

 „A” Menü „B” Menü
 Szilveszteri malacsült Marhapörkölt
 burgonyapürével sós burgonyával
 savanyúsággal savanyúsággal

Éjfél után virsli és pogácsa.
TOMBOLASORSOLÁS!

A talpalávalót a „LAJOSMIZSEI POLKA EGYÜTTES” szolgáltatja. 
A BÜFÉ az italok széles választékát kínálja!

Meghívjuk Önt, családját és barátait a Kocséron tartandó 
Óévbúcsúztató mulatságra.

A jegyek igényelhetők:  Tornacsarnokban (06-20/232-8145);
Csőke Alexandránál (06-20/318-4970)  Csőke Miklósnénál (06-20/584-9968)

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
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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 Zsi-
day Péter falugazdász a Nagykőrös, Sza-
badság tér 4. szám alatti Területi Irodá-
ban 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

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 13.00-16.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI 
HIVATALA

Cím: Nagykőrös, Szabadság tér 4.

Ügyfélfogadási rendje

Hatósági Osztály: Tel.: 06-53/550-366
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Gyámhivatal: Tel.: 06-53/550-373
Hétfő: 8:00-15:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 15:00-18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Földhivatal: Tel.: 06-53/351-279
Hétfő: 13:00-15:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Okmányiroda: Tel.: 06-53/550-380
Hétfő – Péntek:  8:00-20:00

MIKULÁS MŰSOR
2013. december 8-án 

15:00 órakor (vasárnap) 
a Művelődési Házban. 

 
Szeretettel hívunk minden kedves 

érdeklődőt, a Csizmacsenő hadművelet 
című gyermek színdarabra. 

A belépés ingyenes!
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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 
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

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.

A tanfolyam helye:  
Kocséri Községi Könyvtár

Érdeklődni:  
Flórián Katalin 06-20/910-7255


