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Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását

A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentő-
sebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. 

A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról 
emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tö-
meg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. 

A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén 
történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. 

Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostoro-
zásának és kereszthalálának a napja.

Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény 
világ arról, hogy Jézus – amint azt előre megmondta – harmadnap, 
azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. 

A húsvét mozgó ünnep, kezdete a tavaszi napéjegyenlőséget 
(márc. 21.) követő holdtölte utáni első vasárnap (márc. 22. és ápr. 
25. között). Előkészülete a 40 napig tartó nagyböjt, ami Jézus 40 
napos kínszenvedésére utal.

Húsvét hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart.

Húsvéti jelképek, szimbólumok
Barka

A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítot-
tak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a ba-
joktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást.
Bárány

A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában kere-
sendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves hibát-
lan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy 
elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképe-
zi. A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók 
Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet nap 
mint nap feláldoztak a jeruzsálemi templom oltárán.
Nyúl

A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének magyará-
zata már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel kapcsolatos 
vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora volta. Mivel éj-
jeli állat, a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest a termé-
kenység szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók szerint 
a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában jelenik 
meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az istennő haragjában 
négylábú állattá változtatta.
A tojás

A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jel-
képe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az élet-
telenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni.

Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezé-
se, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban hasz-
nált szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit 
adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros szí-
ne egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés 
szokása, s a tojások díszítése az egész világon elterjedt.
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Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hírei

Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 13-ai testületi ülésén elfogadta az önkormányzat 2014. 
évi költségvetését

    192.700 e/Ft bevétellel és
    192.700 e/Ft kiadási főösszeggel.

Ezen ülés napirendi pontjain belül a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választotta 
meg: 
Tagok: Dávid Katalin, Hernáczki Pál Gyuláné, Király Józsefné, Szőke Béláné, Tóth Istvánné, Urbán Tiborné.  
Póttagok: Béres-Deákné Szakál Anita, Czeczonné Vágó Zsuzsanna, Utassyné Kovács Ilona, Zoller Károlyné.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Áder János köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választását 2014. április 6. napjára tűzte ki, ahol egyéni képvi-

selőjelöltekre, illetve országos listákra szavazhatunk. 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. Azt a vá-

lasztópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével legkésőbb 2014. február 17-ig tájékoztatta a névjegyzékbe történt felvételről. Aki 2014. február 7-ét követő-
en kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja 
a névjegyzékbe történt felvételről.

Aki a szavazás napján a lakóhelyétől (értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől) távol tartózkodik, az általa megjelölt tele-
pülésen átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezésre, az átjelentkezés módosítására vagy visszavonására irányuló kérelemnek 
2014. április 4-én 16 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, ahol a választópolgár a névjegyzéken szerepel. 
A kérelmet a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan, vagy személyesen, illetve levélben formanyomtatvány haszná-
latával az állandó lakcím szerinti választási irodánál lehet benyújtani.

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételét kérheti az átjelentkezésre vonat-
kozó szabályok szerint. A kérelemnek 2014. március 29-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben sze-
replő adatainak módosítását 2014. március 22-én 16 óráig kérheti.

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna 
iránti kérelmet nyújthat be a valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan, vagy személyesen, levélben, illetve meghatal-
mazott útján formanyomtatványon annál a helyi választási irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel. A kére-
lemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. Ezt követően a választás napján 15 óráig a kérel-
met ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel. 

Kocsér Községben kettő szavazókör került kialakításra.
001. sz. szavazókör 

Faluház, Szabadság u. 19. sz
002. sz. szavazókör

Gábor Áron Ált. Isk.
Kocsér, Kossuth L. u. 14. 
(akadálymentesített) 

A szavazás 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig tart, szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy orszá-
gos listára lehet.

Szavazni kizárólag a személyazonosságot igazoló érvényes igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői 
engedély) lakcímet igazoló lakcímkártya bemutatásával lehet. 

Ezért kérjük, ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzésé-
ről.  

dr. Bicskei Krisztina  
jegyző, helyi választási iroda vezetője 
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Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány

2755 Kocsér, Kossuth Lajos u. 14.
tehetseges.kocser@gmail.com

SZJA 1%
18662089-1-13

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával most 
Ön is segítheti munkánkat. 

Kérjük, hogy adóbevallásához ne feledje mellékelni 
rendelkező nyilatkozatát.

Fő célkitűzésünk:
A településünkön élő, közép- vagy felsőfokú tanulmányokat foly-
tató, kimagasló tanulmányi eredményt elérő, és aktív közösségi 
munkát végző diákok támogatása. Segítségnyújtásunk ösztöndíj 
formájában valósul meg.

„Önnek egy mozdulat, Nekünk a JÖVŐ”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Így látom a Lehel kürtjét
A Jászkürt, más néven Lehel kürtje a jászberényi Jász Múzeum és 
minden jászok féltett kincse, a magyar nemzet becses ereklyéje.
A Jászok Egyesülete és a Jász Múzeum pályázatot hirdet diákok-
nak Így látom a Lehel kürtjét címmel. Pályázni lehet prózával, 
verssel, fotóval, képzőművészeti alkotással. 

Ha elmúltál már 12, de nem vagy még 20 éves, akkor nincs más 
dolgod, mint feltölteni pályázatod a Jászok Egyesülete Facebook 
oldalára https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu mely 
az írásbeli műfajoknál maximum 2000 karakter lehet. 
Egy pályázótól – bármely műfajban – legfeljebb három pályamű-
vet fogadunk el. 
A pályázat feltöltésének határideje: 2014. április 22. (kedd) 24.00 
óra.
Fontos! Minden pályázó a pályázatával egy időben küldjön ugyan-
ide egy üzenetet a következő adatokkal: név, cím, életkor, e-mail 
cím, iskola, tanára neve.
A pályázatokat két kategóriában (12-14 éves, 15-20 éves) bíráljuk 
el.
A legsikeresebb pályázatok alkotói hasznos és értékes díjakban ré-
szesülnek! Különdíjban részesülnek a díjazottak tanárai, mentorai.

JÁSZOK EGYESÜLETE 
1537 Budapest 114 Pf. 367. 
www.jaszokegyesulete.hu 
info@jaszokegyesulete.hu 

www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu 
bankszámla:10200892-31411767-00000000 

adószám: 19666024-1-41

NÉPKÖRI HÍREK

2014. január 16-án a hónap harmadik csütörtökén rendeztük 
meg a „pótszilveszter”-t

Erre a rendezvényre hagymás zsíroskenyérrel vártuk tagtársa-
inkat. Pezsgővel koccintottunk az új esztendőre, mindenkinek 
békességet, jó egészséget, boldog új évet kívántunk, majd tom-
bolasorsolással, beszélgetéssel, nótaszóval kezdtük az újévi össze-
jövetelünket. 

Farsangi mulatság
2014. február 20-án csütörtökön tartottuk a népkörben farsangi 

mulatságunkat. Erre az alkalomra farsangi fánkkal és teával ked-

veskedtünk a nép-
köri tagoknak. Meg-
lepetésként a „Kacsa 
tánc”-ot adtuk elő, 
melynek nagy sikere 
volt. Tombolahúzás-
sal, beszélgetéssel ért 
véget a farsangi mu-
latság. 

Patonainé Vörös Mária Népkör elnökhelyettese
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20 éve írtuk - 20 évvel ezelőtt történt községünkben
Hatoslottó sorsolása Kocséron

Ez az év is jól kezdődött Kocséron. A Szerencse-
játék Rt. 1994. január 8-án itt rendezte meg a 6-os 
lottó sorsolását.

Már napokkal előtte nagy volt a sürgés-forgás 
a tornacsarnokban. Két külön telefonvonalat épí-
tettek ki Siófokra, hogy a Juventus Rádió egyenes 
adásban tudja közvetíteni a sorsolást. A szépen be-
rendezett tornacsarnokban díszleteket, erősítést 
szereltek. 

A sajtó, a sok plakát, meghívó eredményesen in-
vitálta Kocsér és környék településeinek lakossá-
gát. A helyi lakosok közül – a társadalom minden 
rétegéből – mintegy ötvenen kaptak meghívást a 
Szerencsejáték Rt. fogadására a polgármesteri hi-
vatal dísztermébe.

Itt dr. Bodócsi Gábor területi igazgató köszön-
tötte a meghívottakat. Barabás Ferenc polgármes-
ter megköszönte a nem mindennapi kitüntetést, 
ami nagyon jelentős a község életében, és hosszú 
ideig kedves emlék marad mindenki számára. Rö-
viden ismertette a falu múltját és jelenét, majd a községről készült 
színes tájékozatót adott a vendégeknek.

Ezek után a hidegtálakkal és italokkal megrakott asztalok várták 
a meghívottakat. A finom ételek-italok fogyasztása közben szö-
vődtek az ismeretségek, barátságok a vendégek és meghívottak kö-
zött. 

A gálaműsorral egybekötött sorsolás 16 órakor kezdődött. A 
TV-ből jól ismert Oltványi Tamás vezette a műsort. Köszöntötte a 
közel 700 szórakozni vágyó érdeklődőt. 

Elsőként a helyi általános iskola népdalköre, citerazenekara és 
tánccsoportja – Utassy Miklósné és Kenyeres Bálintné közremű-
ködésével – szórakoztatta a közönséget. A hálás közönség nagy 
tapssal köszönte meg fellépésüket. 

Az igen jó hang- és fényeffektusokkal kísért gálaműsorban ne-
ves művészek léptek fel. Balázs Péter, Tahi-Tóth László, Bencze 
Ilona, Ihos József (Kató néni), Kovács Kati, valamint Juhász Ad-
rienn – Zsoldos Géza akrobatikus táncosok szórakoztatták a kö-
zönséget.

A sorsolást Bay Éva vezette.
Számhúzók: 
 Tóth Ferencné könyvelő,
 Urbán Tiborné, a Takarékszövetkezet dolgozója,
 Hajagos Mária főisk. hallg., 
 Farkas István asztalosmester,
 Bojtos György birkózó,
 Bálint István vállalkozó,

Joker: Barabás 
Ferenc polgár-
mester.

Nem tudjuk, 
kik és hányan 
nyertek ezen a 
sorsoláson. Azt 
viszont tud-
juk, hogy Kocsér 
nyert 250 ezer 
Ft-ot. Ugyanis a 

Szerencsejáték Rt. ennyit ajánlott fel a rendezvénynek helyt adó 
önkormányzatnak szociális ill. kulturális célokra. Három célt kel-
lett előre megnevezni. Az érkező vendégek egy-egy számot kap-
tak. Kisorsolták azt a személyt, aki a három cél közül kiválasztja, 
hogy melyikre fordítsák a fenti összeget. A kiválasztott Fehér Bé-
láné helyi lakos döntött: a negyedmilliót az általános iskola vide-
okamera és egyéb audiovizuális eszközök fejlesztésére költheti.

A sorsolás után folytatódott a gála, melyben Rátonyi Hajnal, 
Szulák Andrea (a most zajló táncdalfesztivál élén van) művészi 
produkcióinak szólt a szűnni nem akaró taps. Az utolsó szám di-
vatbemutató volt. 
Csinos lányok és fiúk 
sok-sok szép ruhá-
ban szórakoztatták a 
közönséget.

A műsor végén a 
megjelentek között 
egy videomagnót 
sorsoltak ki. A sor-
soláson azok vettek 
részt, akik a Szerencsejáték Rt. helyi megbízottjánál (Boros László, 
Szabadság u. 5.) legalább 200 Ft értékben vásároltak lottót.

A szerencse a negyedmillióról döntő Fehér Bélánénak kedve-
zett, ő nyerte meg a videomagnót.

Barabás Ferenc polgármester megköszönte a község lakosságá-
nak részvételét. Megköszönte a Szerencsejáték Rt. által nyújtott se-
gítséget és azt az élményt, ami hosszú ideig él bennünk. 

Végezetül a Szerencsejáték Rt. itt lévő tagjait és az előadóművé-
szeket vacsorára hívta meg a polgármester úr a Vadász Csárdába. 
Bálint István, a csárda vezetője most is „kitett magáért”. Magyaros 
vendégszeretettel és igazi vadászízekkel készítet vacsorával fogad-
ta a vendégeket. 

Számolgattuk, hogy ha az ország összes településén sorba ren-
deznék a sorsolásokat, úgy mi kb. 40 év múlva kerülnénk hasonló 
helyzetbe. A vendégek őszinte megnyilatkozása szerint igen kelle-
mesen érezték magukat községünkben és nagyon dicsérték a helyi 
lakosok közvetlen, őszinte megnyilvánulásait. 

U.M.
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„Sokszínű tehetség” 
pályázat I. kategória

– Kasza Zsuzsanna pályázata

Szerelmem a hímzés
Kedves kis falu Kocsér. Egykor ma-

gam is ott éltem. Onnan jártam el Nagy-
kőrösre a Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Középiskolába. A szorgalmas tanulás jó 
eredményekhez vezetett, így ösztöndíjat 
kaphattam a Tehetséges Fiatalokért Ala-
pítványtól. Szerencsés voltam, mert több 
éven keresztül részesültem az Alapítvány 
támogatásából. Számos élménnyel lettem 
gazdagabb, melyeket az ösztöndíj nélkül 
nem élhettem volna át.

Ma már Tiszakécskén élek férjemmel, 
Attilával és kétéves kislányommal, Zsó-
fival. Nagyon szeretek házi tésztát készí-
teni, kertészkedni és új recepteket kipró-
bálni. A befőtt készítés iránti szeretetem 
bizonyítéka a kamrában finomságokkal 
roskadozásig telt polcok.

Az igazi szerelem viszont a kézimun-
kázás, a hímzés. Gyermekkoromban 
Drága Édesanyámtól láttam. Akkoriban 
azt gondoltam nekem nem lenne türel-
mem hozzá. Ma már én is anya vagyok 
és át tudom érezni azt a szenvedélyt, ami-
vel az Anyukám készítette a terítőket, fal-
védőket. Örömet okoz maga a munkálat. 
Kikapcsol egy kicsit, eltereli a figyel-
memet a hétköznapokról. A kész alko-
tás meg büszkeséggel tölt el. Készítettem 
már több terítőt, párnát, képet, legtöbbjét 
el is ajándékoztam. Egyszerű, falusi lány-
ként a hagyományos kalocsai mintázat-
hoz ragaszkodom leginkább.

T e r v e i m 
között szere-
pel a motí-
vumok ingre, 
pólóra hímzé-
se. Rendkívül 

d i v a t o s 
lenne, a 
mai mo-
dern vi-
lágba csem-
pésznék 
egy kis 

múltat. Nem beszélve arról, hogy azt tu-
dom mondani „én készítettem”.

Az alkotás öröme tesz igazán boldoggá, 
attól lesz teljes az életem. 

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány hírei

Közösségi oldalunkon korábban már hírül adtuk, és 
most örömmel számolunk be a Kocséri Híradó kedves ol-
vasóinak is, hogy novemberben a Liget Műhely Alapítvány 
felhívására sikeres pályázatot nyújtottunk be. A magyar 
irodalmi válogatásokból, kortárs szerzők munkáiból, és 
igényes kivitelű, színvonalas folyóiratokból álló kiadvány-
csomag a kecskeméti székhelyű Beton Center Kft. segítsé-
gével érkezett meg hozzánk. 

A nyertes pályázat jóvoltából lehetőségünk volt olyan 
régóta dédelgetett tervek megvalósítására, amelyeket korábban a szűkös anyagi lehető-
ségek miatt elvetettünk. Megajándékozhattuk az évek óta rendszeres adományaikkal se-
gítő támogatóinkat, az általános iskola kézműves szakkörének szorgalmas kisdiákjait, és 
legaktívabb ösztöndíjasunkat, Seres Zoltánt, aki minden közösségi munkára elsőként je-
lentkezik. 

A Liget kiadványoknak köszönhetően hirdettük meg „Sokszínű tehetség” című kreatív 
pályázatunkat, ami az előző lapszámban volt olvasható. Felhívásunk a helyi hirdetési felü-
leteken kívül három országos pályázatfigyelő portálon is megjelent, ennek ellenére mérsé-
kelt érdeklődés kísérte kezdeményezésünket. A február 15-i határidőig beérkezett pályá-
zatok különbözősége miatt lehetetlen feladat lett volna rangsort felállítani – és egyébként 
sem a verseny volt célja a pályázatunknak – ezért minden pályamunkát értékeltünk, ju-
talmaztunk.

A vidéki alkotók részére postáztuk, míg a közelben elérhető pályázók részére személye-
sen adtuk át az emléklapokat, és a Liget köteteiből összeállított díjakat. A pályaműveket 
folyamatosan közzétesszük a Kocséri Híradó hasábjain, elsőként Kasza Zsuzsanna „Sze-
relmem a hímzés” című munkáját ezen az oldalon olvashatják.

Február 21-én, és 24-én megtörtént a 2013/2014 tanévre jóváhagyott II. félévi ösztöndí-
jak kifizetése 9 fő részére, 255.000 Ft összegben.

Hálásan köszönjük támogatóink egyéni felajánlásait, melyek az előző híradásunk óta 
december végéig a következőképpen alakultak:

Berecz Lajosné Nagykőrös 3.000 Ft
Cseh Andrásné Nagykőrös 1.000 Ft
Dr. Laszlovszky József és neje Budapest 5.000 Ft
Farkas József Kecskemét 2.000 Ft
Farkas Mátyás Budapest 20.000 Ft
Gévai Imre Kocsér 20.000 Ft
Hornyik Imre Ócsa 5.000 Ft
Kocsis Imréné Budapest 1.500 Ft
Nagy Gusztáv Budapest 2.000 Ft
Papné Habon Emília Pilis 1.000 Ft
Szemereczky Imréné Pilis 2.000 Ft

Programjaink sikeréhez hozzájárultak:

Továbbra is legfontosabb célkitűzésünk, hogy egyetlen Kocséri tehetséges diák se kallód-
jon el, amihez leginkább anyagi eszközökre van szükségünk. Kérjük, hogy amennyiben 
támogatásra méltónak találják tevékenységünket, adójuk 1%-ával, vagy – erejükhöz mér-
ten egyéni adományaikkal – segítsék munkánkat. A legkisebb összeget is szívesen fogad-
juk.

Számlaszám: Pátria Takarékszövetkezet 65100383-10300040 Adószám: 18662089-1-13
„Segítsenek, hogy segíthessünk”
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
„Hóembernek se keze se lába,
Hó embernek pici szeme szén,
Lustán pislog, fadugó az orra,
Vásott kannát visel a fején.”

Hangzott el ez a kis téli dal szinte 
minden nap az óvodai csoportokban, 
sajnos januárban nem esett a hó, így a 
tél örömei várattak magukra.

A kismadarakról azonban nem feledkeztünk el, hiszen a mi ud-
varunkat nagyon szeretik, sokan fészkelnek is itt. Mindhárom cso-
port készített madáretetőt, az ablakból figyeltük hogyan esznek, 
válogatnak a kiscinkék, feketerigók, alig győztük a magokat után-
tölteni.

A Csicsergő és Bóbita csoport Kecskeméten járt a Kiskalász ze-
nekar koncertjén, ahol megzenésített gyermekverseket hallhattak. 
Autóbusszal utaztak, így gyakorolhatták a helyes közlekedés sza-
bályait is.

Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet foglal el az 
egészséges életmódra nevelés, ennek keretében a középső csopor-
tosok ellátogattak a védőnénihez az orvosi rendelőbe, aki elme-
sélte miért fontos sok zöldséget, gyümölcsöt enni, sokat mozogni, 
hogy egészségesek maradjunk.

Bár nem volt hó, a szabad levegőn sokat játszottunk, miután be-
mentünk az udvarról mézes gyógyteát iszogattunk, melengettük 
átfázott kezünket a bögre oldalán. A finom csipkebogyó teát közö-
sen vásároltuk a gyógyszertárban.

Nagycsoportosaink a téli határban jártak, eleséget vittek az őzi-
kéknek, nyulaknak. A kis nyomvadászok sok-sok állatnyomot fe-
deztek fel -őzét, nyusziét, rókáét, de csak messziről sikerült meg-
pillantani őket. Köszönjük Tajti Béla bácsi segítségét a program 
lebonyolításában.

A Csicsergő csoportosok egy egész hétig a mesék világában él-
ték mindennapjaikat. A jelmezek segítségével átváltozhattak ki-
rálykisasszonnyá, királyfivá. Királyi várat festettek, bele hercegnő-
ket barkácsoltak.

A hét utolsó napján a királyfiak erő-ügyességi és tudáspróbán 
nyerhették el a királykisasszonyok kezét, majd hetedhét országra 
szóló mulatságon vettek részt.

Február elején egy rövid időre végre, a gyerekek nagy örömére 
megérkezett a hó. Szánkóztunk, hógolyóztunk, hóembert építet-
tünk, élveztük a tél szépségeit, örömeit.

20-án a Mesebirodalom látogatott el hozzánk farsangi műso-
rával, bohóccal, lufikkal. Minden kisgyereket kifestett a bohóc, 

voltak itt pillangók, 
nyuszik, pókembe-
rek, hercegnők…… 
A gyerekek megis-
merkedhettek a teke-
rőlanttal, mint hang-
szerrel, énekeltek, 
tanultak farsangi- és 

népi gyerekdalo-
kat, táncolhattak a 
tekerőlantos bácsi 
zenéjére. 

Mindezt térítés-
menetesen biztosí-
totta számunkra a 
Mosolybirodalom, 
itt is szeretnénk 
nekik köszönetünket kifejezni.

Február közepén készülődni kezdtünk a farsangi mulatságra. 
Nagy izgalommal készültek a jelmezek, az Aranyalma csoport kis-
kutyának a Bóbitások csigabigának, a Csicsergők pingvinnek öl-
töztek. Rövid műsorban mutatkoztak be a „maskarások”, tízórai 
után. Természetesen az alkalomhoz illően fánkot sütöttek a dajka 
nénik, köszönjük nekik.

Elkészült a telet jelképező kisze-baba is, melyet a mulatság után 
elégettünk, ezzel kergettük el a telet. A bátrabbak át is ugorhatták 
a tüzet.

Mindeközben a nagyok folyamatosan edzenek, hiszen készül-
nek az Oviolimpiára, melyet az idén a jászkarajenői óvoda ren-
dez meg. 7 környező település óvodásai vesznek részt rajta. A nagy 
eseményre április 26-án, délelőtt Jászkarajenőn kerül sor.

Bodnár Andrásné  óvodavezető

NYUGDÍJBA VONULT 
MARGIT ÓVÓ NÉNI

Az óvodába járó gye-
rekek szülei nap mint 
nap tapasztalhatták, 
hogy szeptember óta 
Zoller Károlyné Mar-
git óvó néni már nem 
dolgozik, hiszen fel-
mentési idejét töltöt-
te. December 5-én le-
telt ez az időszak is, és 
azóta, kedves kollega-
nőnk, már a nyugdíjas 
napjait tölti. 

Januárban család-
ja körében ünnepélyes 
keretek között búcsúz-
tattuk, lezárva aktív 
munkásságát.
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Az óvoda aktív és nyugdíjas dolgozói 
nevében Bodnár Andrásné óvodavezető 
így búcsúzott:

1953 augusztusában született egy kis-
lány, hamar elröpültek az évek és a kis-
lányból nagylány lett, gimnazista majd 
főiskolás. 1973-ban, mint végzett óvónő 
kezdett el dolgozni itt Kocséron a mi óvo-
dánkban.

Ez a kislány majd óvó néni igen, Te vol-
tál Margitka!

Itt kezdted el a pályádat és ritka módon 
ebből az óvodából búcsúzol, mint nyugdí-
jas.

Itt Kocséron talált rád a szerelem is és 
az élet csodás gyermekekkel ajándékozott 
meg, akik szebbé, tartalmasabbá tették a 

dolgos, szürke hétköznapokat,
Ezernyi emlék köt össze bennünket, kö-

zös kirándulások, névnapok sok-sok ne-
vetés és természetesen szakmai dolgok is, 
közös bemutató foglakozások, továbbkép-
zések.

40 év alatt több száz kisgyereket segítet-
tél az óvodai élet minden napjaiban, daj-
káltad őket, megtörölted az orrukat, be-
fűzted a cipőjüket, felkészülten indítottad 
el az iskolába őket, és kaptál érte sok-sok 
mosolyt, szeretetet, simogatást.

40 év kimondani sok, de átélni egy pil-
lanat volt, és gyorsan elérkeztünk a búcsú-
záshoz.

Azt hiszem számodra, de számunkra is 
hihetetlen, hogy nyugdíjas leszel. De ne 

feledd eddig dolgoztál, de az élet viszont 
most kezdődik. 

A szemedben legyen mosoly és derű, 
hiszen mindennap kezdődik valami szép, 
amit már gondtalanul tudsz élvezni. Az el-
következendő időt már a családodnak tu-
dod szentelni hiszen, tudjuk, nagy szük-
ség van rád.

Kívánunk Neked szép tartalmas, derűs, 
nyugodt éveket, élvezd férjed, gyermeke-
id unokáid szeretetét, mosolyát, ölelését. 
Gyönyörködj bennük, töltsetek együtt sok 
szép pillanatot, perceket, napokat, éveket.

Köszönjük az együtt töltött időt és kér-
lek, ne feledkezz el rólunk, hiszen tudod, 
mi, mindig szeretettel visszavárunk.

ISKOLAVACSORA RETRO HANGULATBAN
2014. február 15-én szom-

baton került megrendezésre a 
jótékonysági iskola vacsora az 
Általános Iskola Nevelőtestü-
lete és Szülői Munkaközössé-
ge szervezésében. Óriási öröm 
volt számunkra, hogy ezen az 
estén ilyen sokan eljöttek, bi-
zalmat szavaztak ennek az új-
donságnak. Hiszen ez valami 
új, valami más, nem a meg-
szokott hangulatú vacsora volt. 
Egy RETRO PARTY-ra hívtuk a vendége-
inket. Külön öröm volt számunkra, hogy 
nemcsak a zenei stílus volt új, hanem na-
gyon sok vendég retro-ba is öltözött. 

A bál megnyitója után a „táncoslábú” 
anyukák és Gévai Imre tagintézmény-veze-
tő fergeteges charleston tánca következett, 
akik már hosszú hetek óta nagy izgalom-
mal készülődtek a fellépésre Juhász Anikó 
irányításával. Külön köszönet Hajagos Bé-
láné Erzsikének, aki a táncos ruhákat meg-
varrta nekünk erre az alkalomra. 

Részt vevő szülők név szerint: Balogh-
né Lajtos Brigitta, Ádám Zoltánné, Ádám 
Istvánné, Országné Molnár Katalin, Badari 
Józsefné, Kovács Ildikó, Juhász Anikó, 
Venyinginé Tajti Erika, Szécsi Gabriel-
la, Molnár Melinda, Mádiné Héda Eri-
ka, Biróné Forgács Bernadett, Pásztorné 
Czeczon Valéria, Héda Éva, Bátoriné Rapi 
Anna és Gévai Imre. Hálás köszönet min-
den szülőnek a közreműködéséért!

A vacsorát a Holló Gasztro Kft. készítet-
te és szolgálta fel, melynek elfogyasztása 
után finomabbnál-finomabb házi sütemé-
nyekkel kedveskedtük vendégeinknek, me-
lyet az anyukák készítettek. 

Az est hangulatfelelőse dj. Forster volt.

Köszönjük Kissné Juhász Sarolta és Ko-
csány Istvánné munkáját a büfében. 

Köszönünk szépen minden egyes tom-
bolatárgy felajánlást, mellyel támogatták 
rendezvényünket. A tombola felajánlói: 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, Bodnár 
András Polgármester, Óvoda dolgozói és 
Szülői Munkaközössége, Petőfi Mezőgaz-
dasági Szövetkezet, 1. osztály, 2. osztály, 
3. osztály, 4. osztály, 5. osztály, 6 osztály, 7. 
osztály, 8. osztály, Habon Zoltánné-Família 
ABC, Vikartóczki József, Vikartóczkiné 
Bognár Sára, Karikó György és családja, 
Fülöp Zsuzsanna és családja, Gál és Rusvai 
Bt., Nagy Zsoltné, Bíró Krisztián és család-
ja, Mádi Tamás és családja, Radics Lász-
ló és családja, Bartáné Csontos Anita, 
Czeczon Béla és családja, Konyha dolgo-
zói, Szarvas Sándorné, MMF Kft. Galgóczi 
csemege, Oláh Pál, Fehér Béla és családja, 
Járvás Csaba és családja, Béres-Deák Ma-
riann, Kaszap Kft., Vanyúr Lajos és család-
ja, Venyingi Zoltán és családja, Útmenti 
Lak – Hriagyelné Balla Veronika és csa-
ládja, Tóth József – Húsbolt, Ádám Zoltán 
és családja, Zámbori Tibor és családja, Bá-
tori Sándor és családja, Csányi Krisztina, 
Kovács Ildikó, Ország Tamás és családja, 

Utasi Tibor és családja, Szelei László, Sze-
lei Erika, Kocséri Vadásztársaság, Ifj. De-
ák Kálmán és családja, Gévai Imre és csa-
ládja, dr. Modor Péter és családja, Győrfi 
Ferenc, Tajti Dezsőné, Barabás Ferencné, 
Kenyeres Bálint és családja, Tóth Ferenc 
és családja, Gutheilné Évi, Bonduelle Kft. 
Nyitrai Róbert, Ifj. Laczi Dénes és családja, 
Birkás István és családja, Ádám István és 
családja, Tóth Pál – Mini ABC, Tajti Lász-
ló és családja, Pásztor Béla és családja, Hol-
land BAU Kft., Király Dénes és családja, 
Kocséri Posta dolgozói, Bagi István és csa-
ládja, Oláh János és családja, Ondok Tamás 
és családja, Csőke Alexandra, Csőke Mik-
lós és családja, Hernádi László plébános úr. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mind-
azoknak a munkáját, segítségét, akik részt 
vettek a vacsora előkészületeiben, szerve-
zésében, lebonyolításában. 

Köszönjük, hogy támogatásukkal 
segítették céljaink megvalósulását!

Médiatámogatónk:

Heti Hírek Szerkesztősége 
www.hetihirek.hu

Heti Hírek nyomtatott újság
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„KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS”
vándorkiállítás Kocséron

Február 24-én hétfőn délután a 
kocséri iskola folyosóját zöldikék 
lepték el. No, nem énekes kismada-
rak, hanem a ceglédi Szent Kereszt 
iskola 6. a. osztályának tanulói, akik 
a maguk készítette környezetvédel-
mi kiállítást hozták el Kocsérra Sá-
gi Anikó osztályfőnök vezetésével. 
A kedves megnyitó után az érdeklő-
dő kocséri gyerekek számára tárlat-
vezetést is tartottak, erősítve ezzel az 
egymás közti kapcsolatokat és környezettudatos elkötelezettséget egy-
aránt. Szándékaikról így vallanak:

A 2013/14-es tanévben már másodszor indulunk a „Székely Kapuk-
ZöldKapuk” közép-kelet-európai környezetvédelmi versenyen, de az 
izgalom, a jókedv a régi. Idén már az osztályunk minden tagja aktí-
van dolgozott a projekten! Beszélgettünk a pályázat témáiról, vázlatot 
készítettünk terveinkről, sőt megterveztük az anyagszükségletünket is. 
A környezetvédelem jegyében számba vettük az újrahasznosítható tár-
gyakat, eszközöket is. Így kerültek elő a tavalyi plakátok, a leselejtezett 

térkép, a szelektív hulladékgyűjtők „kincsei”. 
A „környezetbarát háztartás” cím egyre több 

lehetőséget nyitott előttünk és rá kellett jön-
nünk, hogy otthonaink nagyon energiapazar-

lók. Rossz a házak hőszigetelése, pazaroljuk a vizet, folyamatosan hasz-
náljuk az elavult háztartási gépeinket, égve felejtjük a lámpákat stb… 
Természetesen a jó oldalt is feltérképeztük és előkerültek az energiata-
karékos eszközök, a környezetbarát megoldások, az alternatív energia-
hordozók. 

A közösen végzett munka nagyon jó volt! Sokat segítettünk egymás-
nak, ötletbörzét tartottunk, az anyaggyűjtést is felosztottuk egymás kö-
zött. Gyorsan elszállt ez a három hét! 

Vándorkiállításunk 7 helyre jutott el Cegléden és környékén. Nagyon 
örülünk, hogy idén is eljöhettünk Kocsérra és találkozhattunk, beszél-
gethettünk közös problémáinkról és örömeinkről! Kiállításunk meg-
nyitó műsora a „kapuról”, valamint kék bolygónkról, a Földünkről szól. 
Jóleső érzés beszélni a plakátjainkról, jó látni társaink tekintetét és jó, 
hogy őket is megérinti a teremtett világ szépsége és védelme.
ZÖLDIKÉK- Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Ceg-

léd, 6.a osztály

SPORTHÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Ezüstérem – gólzápor után

Január 16-án csütörtökön Kocsér adott otthont a III. korcsopor-
tos diákolimpia körzeti küzdelmeinek. A négy csapat részvételé-
vel megrendezett 
tornán gólzáporos 
meccseket láthatott 
a lelkes közönség. A 
hazai csapat is re-
mekül helytállt, fő-
ként a még csak 4. 
osztályos Tóth Mar-
ci szórta a gólokat, 
így végül Ervin bácsi 
csapata második he-
lyezett lett.
A csapat tagjai voltak: Dobos László, Gévai Eszter, Balog Dávid, 
Kenyeres Bálint, Tóth Marcell, Rapi Zoltán, Lengyel Szabolcs, 
Török Sándor, Makara Péter, edző Mészáros Ervin.
Eredmények:

Törtel – Arany 4:0 Rákóczi – Kocsér 4:1
Törtel – Kocsér 5:5 (1:2) Arany – Rákóczi 0:6
Rákóczi – Törtel 5:1 Kocsér – Arany 6:1

Végeredmény 
1. Rákóczi iskola – Nagykőrös  9 p (15:2)
2. Gábor Áron Tagisk. – Kocsér 5 p (12:10)
3. Szent István Á. Isk. – Törtel  4 p (10:10)
4. Arany J. Ref. Á. I. – Nagykőrös 0 p (1:16)

Ezüstérem – a lányoknak is!
Február 17-én hétfőn a IV. korcsoportos kosárlabda diákolimpia küz-
delmei zajlottak a Kocséri tornacsarnokban. Remek hangulatban, óriá-
si szurkolás mellett magas színvonalú mérkőzések zajlottak – dicséretes 
kocséri végeredménnyel. Molnár Zsuzsa tanítványai ezüstérmesek lettek.
Eredmények: 
Arany J. Ref. Ált. Isk. Nagykőrös – Gábor Á. Kocsér 37:30
Kocséri pontszerzők: Székely H., Bretus M., Pesti L., 6-6 p., Bágya 
N., Horváth N. 4-4 p., Lengyel D., Bátori R. 2-2 pont.
Gábor Á. Kocsér – Széchenyi Á. Iskola Jászkarajenő 39:22
Kocséri pontszerzők: Horváth N. 13 p., Székely H. 8 p., Pesti L., 6p., 
Lengyel D., Nagy L. 4-4 p., Bágya N., Bátori R. 2-2 p.
Arany J. Ref. Ált. Isk. Nk. - Széchenyi Á. Isk. Jászkaraj. 28-16
Végeredmény 
1. Arany J. Ref. Á. I. – Nagykőrös
2. Gábor Áron Tagisk. – Kocsér
3. Széchenyi Á.I. – Jászkarajenő
A csapat tagjai voltak: Bor-
zák Bianka, Vágó Kriszti-
na, Szigeti Szabina, Nagy 
Laura, Bágya Nikoletta, 
Schors Mária, Székely Haj-
nalka, Pesti Laura, Bátori 
Réka, elöl: Bretus Margit, 
Lengyel Dorina, Horváth 
Nikoletta. Edző Molnár 
Zsuzsanna

Jeles napok közelednek
Egyházi iskola lévén nagy öröm, hogy több kocséri család is úgy döntött, 
az idén pótolják azt, amit eddig elmulasztottak, és megkeresztelik immár 
iskolás gyermeküket, illetve esetleg felsős diákként is elsőáldozók lesz-
nek. Húsz iskolás diák keresztelkedik majd meg június 1-jén vasárnap 
Hernádi László atya által. Az elsőáldozásra pedig június 8-án pünkösd-
vasárnap kerül majd sor, és több mint harmincan lesznek az elsőáldozók.
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Farsangi karnevál – 2014

Csak néztünk, mint a moziban!
Egyszerűen bámulatos 
volt! 2014. február 28-

án pénteken délután, 
a meteorológiai tél utol-

só napján tartotta a Diákönkor-
mányzat a farsangi karnevált a tornacsarnokban. 
Egyik ámulatból a másikba estünk, olyan ötletes egyéni jelmezek, 
olyan elragadó csoportos produkciók következtek egymás után, 
hogy szinte csoda volt!
A zsűrit különösen nehéz feladat elé állították 
a felső csoportos produkciók, hiszen mind a 
négy osztály remek jelmezekkel, ötletes elő-
adásokkal készült – nem kis részben az osz-
tályfőnökök lelkes közreműködésének is 
köszönhetően.
A szakértő zsűri (Hernádi László atya, 
Bodnár András polgármester úr, Bodnár 
Andrásné Edit óvó néni, Venyinginé Tajti 
Erika SZMK-elnök, Lengyel Dorina DÖK-
elnök) végül itt nem is rangsorolt, valameny-
nyi csoportot különdíjjal jutalmazta.
Köszönjük a szülői támogatást a jelmezkészítésben (és a büfében is), 
a konyhás néniknek a fánkot, Pásztor Tibinek a zenét, Tajtiné Anikó 
néninek a szervezést, Laci atyának pedig a tombolahúzást!

A jelmezverseny végeredménye
Alsó tagozatos egyéni jelmezek:
1. hely: Nagyapó – hátán az unokája (Ország Tamás 3. o.)
és a Kalocsai Napilap (B. Deák Orsi 4. o.)
és a Repülő (Farkas Zsolt 4.o.)
Különdíj:
Hőlégballon – Pesti Dó-
ri (2. o.)
Cserepes virág – Pintér 
Imi (3.o.)
Alsó tagozatos csoportos 
jelmezek:

1. hely: Macska-
vásár (1. oszt.)
és a Gólya és a 
tó (Gál Gergő és 
Gévai Levente)

Felsős csoportos produkciók:

Legvidámabb produkció: GRU - az 5. osztály

A legeredetibb jelmez: A pantomimosok – a 6. osztály

A legjobb koreográfia: Részeg tengerészek – a 7. osztály

A legötletesebb csoport: Mozi – fekete-fehérben – a 8. osztály
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HIRDETMÉNY
Alulírott Vincze Tibor, mint a Kocséri Földtulajdonosok Kö-
zösségének megválasztott földtulajdonosi képviselője a vad vé-
delméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény (továbbiakban: Vtv.) 14. § (6) bekezdése és 
a törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 13. 
§ (1) bekezdése alapján kezdeményezem a földtulajdonosi kö-
zösség tagjait megillető, a haszonbérlő által megfizetett haszon-
bérleti díjak kifizetését.

A kifizetés helye: Kocsér Községi Könyvtár

A kifizetés időpontja: 2014. április 11. péntek 14-16 óra

A kifizetés feltétele a tulajdonjog igazolása:
A tulajdonjog igazolásaként az alábbi dokumentumok bármelyi-
két el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolata,
b)  az ingatlan széljegyzettel ellátott tulajdoni lapja esetén a tulaj-

don bejegyzése alapjául szolgáló okirat eredeti, vagy közjegy-
zővel hitelesített másolati példánya, (mindkét esetben a be-
nyújtást a földhivatal az okiratokon igazolta),

c)  az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló 
határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya,

d)  a kárpótlási árverés során készült árverési jegyzőkönyv vagy 
közjegyző által hitelesített példánya, valamint a földhivatal, 
vagy Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: 
FÖMI) által (papírlapú vagy elektronikus adathordozón) ki-
adott földkönyve vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített föld-
könyv kivonat,

f)  a Földhivatal vagy a FÖMI által papírlapú vagy elektronikus 
adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hánya-
dát, a termőföldek helyrajzi számait, valamint azok területét 
hektárban tartalmazó területi összesítő.

g)  az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon 
való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatleké-
réssel történő helyszíni adatbemutatása, vagy a tulajdoni lap 
másolt ügyfélkapun keresztül lekért elektronikus dokumen-
tumának helyszíni bemutatása.

A vadászati közösséghez tartozó föld tulajdonjogának első alka-
lommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a vál-
tozást a fenti igazolások bármelyikével be nem jelentették.

Kelt: Kocsér, 2014. 03. 07.
Vincze Tibor

földtulajdonosi képviselő

Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk
Veszélyhelyzeti tájékoztató rendszer okostelefonokra történő alkalmazását

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság 2013. november 25-én el-
indította az okostelefonokra, valamint 
táblagépekre kifejlesztett, országosan és in-
gyenesen elérhető veszélyhelyzeti értesítési 
szolgáltatást (a továbbiakban: VÉSZ).

A rendszer által hivatásos katasztrófavé-
delem egy olyan új informatikai megoldást 
nyújt, amely megfelel a mai kor igényeinek, 
eljuttat minden olyan információt a felhasz-
nálókhoz, amelyek segítik az állampolgá-
ri öngondoskodást, és nem utolsósorban 
a használók a lehető leggyorsabban és hi-
teles forrásból értesülnek az ország egé-
szét, vagy egy-egy adott területet érintő 
veszélyhelyzetről, káreseményről a nap 24 
órájában.

A VÉSZ segítségével az okostelefonnal, 
valamint táblagéppel rendelkezők azonnal 
tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti cél-
juk által érintett területek, figyelt útvona-
lak, megyék, vagy akár az egész ország ak-
tuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető 
és riasztási jelzésekről. A VÉSZ – egyebek 
mellett – meteorológiai, közlekedési vonat-
kozású tudnivalókról tájékoztat, de ugyan-
úgy megjelennek rajta bizonyos tűzoltói be-
avatkozások is.

Az alkalmazást letöltő felhasználó beállít-
hatja magának, hogy Magyarország mely te-

rületéről kér azonnali értesítést mobil esz-
közére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított 
értesítési zónát, egy-egy megyét, a nagyobb 
hazai tavak környékét, vagy akár az egész or-
szágot is. A VÉSZ képes arra is, hogy a mo-
bil eszköz GPS berendezésének segítségé-
vel figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, 
és ehhez viszonyítva küldi az adott terület-
re érvényes értesítéseket az okos készülék-
re. A VÉSZ csekély adatforgalmat generál, a 
ma kapható mobilinternet-csomagokban lé-
vő adatmennyiség elegendő hozzá.

A VÉSZ-t a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság szakemberei keze-
lik és látják el tartalommal, a felhasználók 
így nem csupán a katasztrófavédelem jelen-
tősebb, éppen zajló beavatkozásairól, de a 
forgalmasabb útvonalakat érintő közúti bal-
esetekről és útviszonyokról, Magyarország 
aktuális időjárási körülményeiről, valamint 
a veszélyhelyzeteket érintő tudnivalókról és 
teendőkről is első kézből értesülhetnek.

Az ingyenesen letölthető alkalmazás az 
Android, az iOS és a Windows Phone ope-
rációs rendszerekre egyaránt elérhető, le-
tölthető akár a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság központi honlapjáról 
is. (www.katasztrofavedelem.hu)

Tisztelettel:
Nagykőrösi Járási Hivatal

ANYAKÖNYVI 
HÍREK 

2013. II. FÉLÉV

Újszülöttek:

Helyesbítés

Habon Hanna
született: 2013.08.15. 
(Katrucs Mária, Habon Zsolt)

Ezúton szeretnénk elnézést kérni, elírás 
történt az előző számban.
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JEGYZETTÖMB HELYETT

Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

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
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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

özv. Bárány Istvánné
szül: Farkas Ilona

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

A gyászoló család

Emlékezünk Törőcsik László 
halálának 8. évfordulójára

„Látván sírhelyed, szemem könnyeket ereszt. Utoljára akartam 
mondani, hogy SZERETLEK, de már nem volt idő, elhagytál 

minket. Ha kívánhatnék egyet, az lenne: Bár láthatnám 
ragyogó szemedet. 

Mikor megtudtam, hogy már nem látlak többet, nagyon távol 
éreztem magam tőled. Én mindig szeretlek téged s felejteni 
nem foglak, ígérem! Te még most is velünk vagy, s szállsz a 

gondolatomban. 
Ha itt lennél, ezt mondanám: Örökké szeretlek édesapám!”
Halálod 8. év fordulóján emlékezik rád szerető feleséged, 

gyermekeid és családjai.

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

ismerősöknek, akik

SZABARI BÉLA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti csa-
ládi ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fa-
gyasztó. 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 tü-
kör. 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 né-
nivel 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

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

Üzlethelyiséggel ház eladó vagy kiadó a Szabad-
ság u. 43. sz. alatt. Tel.: 30-469-0912

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, össz-
komfortos családi ház nagy melléképülettel, ve-
zetékes vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-
53/359-401

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

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, 
központi fűtéses – gázkazános és fatüzeléses 
kazános családi ház, sok melléképülettel, garázs-
zsal, 2 db fúrott kúttal, 450 négyszögöl telekkel 
eladó. Nagykőrösi vagy kecskeméti panellakás 
csere is érdekel. Ugyanitt gáz Siesta kályha, 2 db 
babakocsi (egy mély, egy sport,) összesen 5.000 
Ft-ért, áramfejlesztő eladó. Érd.: 06-20-515-7975

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 csa-
ládi ház – volt régi Posta épülete – a Szabadság 
utca 51. sz. alatt. 772 nm telekkel, pincével, ga-
rázzsal; víz, gáz, villany bent van. Érd.: 06-30-
485-0796.

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló 
eladó. Tel.: 53-358-110

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

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

3 részes szekrénysor, dohányzóasztal eladó. To-
vábbá 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 par-
kettás családi ház eladó. A kertben fa kerti játé-
kok gyümölcsfák. A házhoz melléképület és ga-
rázs is tartozik. Az ár a konyhabútort is tartal-
mazza. Irányár 4.5 m Ft Tel.: 20/375-4440

Sopronban közel a belvároshoz, szép környezet-
ben 60 m2-es téglaépítésű társasházban föld-
szinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdő-
szoba, 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 tevékenység-
re alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-
440-6643

Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás teher-
mentes lakás ELADÓ. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 
30/230-6486

Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 
szobás családi ház ELADÓ. Érdeklődni: 30/925-
6795-as telefonszámon. 

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


