

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA



25. évfolyam 6. szám

2014. NOVEMBER – DECEMBER

Ára: 120 Ft

Írjuk együtt a Kocséri Híradót!
Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság,
amelynek tagjai rendszeresen vállalják cikkek, interjúk írását.
Aki ehhez a rendszeres és önzetlen munkához kedvet, tehetséget és erőt érez magában, az jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban vagy a Községi Könyvtárban!

Önkormányzati hírek
Kocsér Község Önkormányzata a dűlőutak karbantartására és
a hó eltakarításához önerőből megvásárolta az MTZ 820 traktort,
mely 2014 decemberében átadásra került a karbantartó csoportnak.
Az erőgéphez megvásárlásra került továbbá egy hótoló lap a
gépre szerelve és egy 6 t billenős pótkocsi, mely 10 nap múlva került leszállításra.

Előfizetési felhívás
Aki elő kívánja fizetni 2015-re a kéthavonta megjelenő
Kocséri Híradót, az 2015. február 28-ig megteheti az Önkormányzat pénztárában, illetve az Önkormányzat számlaszámára
való átutalással (Kocsér Polgármesteri Hivatal Pénzforgalmi bankszámla száma: 65100383-11016528).

Előfizetési díj:
helyben 720 Ft, vidékre 1700 Ft.
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Képviselő-testületi hírek
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A közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók közreműködésével a dűlőutak tisztítása során összegyűjtött nyesedék darálásával
előállított aprítékkal fűtjük az óvodát, tornacsarnokot, hivatalt a
2013-ban átadott önműködő kazánnal.

Adventi jótékonyság
Karácsonyi ünnepségsorozat Községünkben
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Önkormányzati hírek
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 20-ai ülésén
az alábbi döntéseket hozta:
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésben
biztosított feladatkörében eljárva a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§
A képviselőket e minőségükben végzett
munkájukkal összefüggésben tiszteletdíj és
költségtérítés illeti meg.
Tiszteletdíj
2.§
(1) A képviselőt havonta megillető tiszteletdíj (továbbiakban alapdíj) 25.000 Ft
(2) A képviselőt az alapdíjon felül az alábbi
összeg illeti meg, ha:
a) a képviselő bizottságnak tagja 2.000 Ft
b) bizottság elnöke
5.000 Ft
3.§
(1) A képviselő az alapdíjának
a) 25%-ával csökkentett mértékű juttatásra
jogosult abban az esetben, ha fél év alatt
a testületi ülések több mint 50%-án,
b) 12,5%-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha fél év
alatt a testületei ülések 25–50%-án
nem vett részt és a hiányzását nem igazolta.
(2) A képviselő a bizottsági tagsága, tisztsége után járó 2. § (2) bekezdése szerinti
kiegészítő díjazásának
a) 25%-ával csökkentett mértékű juttatásra
jogosult abban az esetben, ha fél év alatt
a bizottsági ülések több mint 50%-án,
b) 12,5%-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha fél év
alatt a bizottsági ülések 25–50%-án
nem vett részt és a hiányzását nem igazolta.
(3) Az (1) – (2) bekezdés rendelkezései
alapján megállapított csökkentés 6 hónapra szól.
(4) Az (1) bekezdés rendelkezései a képviselő-testület rendes ülése, a közmeghallgatás és a falugyűlés esetén, míg a (2) be-

kezdés rendelkezései a bizottságok rendes
ülése esetén alkalmazandók.

3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.

4.§
(1) A testületi üléseken való jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál.
(2) Képviselő-testület ülése esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban kell a polgármesternek
bejelenteni, aki jogosult a távollét igazolására.
(3) Bizottsági ülés esetén a távollétet az
ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban kell bejelenteni a bizottság elnökénél, aki jogosult a távollét igazolására.
A bizottsági elnök távollétét a polgármester igazolja.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben
a távollét a (2)–(3) bekezdéstől eltérően,
utólagosan is igazolható.
(5) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak:
a) ha a képviselő az Mötv. 49.§ (1) bekezdése szerinti személyes érintettsége esetén a szavazásból kizárásra kerül, illetve
ha ugyanezen ok miatt nem vesz részt
a szavazásban, továbbá, ha e miatt nem
vesz részt a testületi ülésen,
b) k eresőképtelenséggel járó betegség,
c) a testület vagy a testület elnökének meghatalmazása (megbízása) alapján, közfeladat ellátása céljából történő távollét,
d) f oglalkozásával összefüggő hivatalos
kiküldetés,
e) egyéb méltányolható ok.

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

5.§
A képviselői tiszteletdíjak fizetési napja a
tárgyhót követő ötödike.
Költségtérítés
6.§
A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége
megtéríthető. A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
Záró rendelkezések
7.§
(1) A jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit
2014. október 12. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2004. (IV. 16.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító

Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. 13. § (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
1. A rendelet hatálya Kocsér község közigazgatási területére terjed ki.
2. 
Kocsér község közigazgatási területén
új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított
közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a.) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben közterületként meghatározott terület.
b.) utcanév: földrajzi név, az út, utca, a tér,
a park, a köz, stb. jellegű közterület neve,
amely előtagból (pl.: személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll.
Az utcanév a közterületek megjelölésére,
földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és
hagyományt őriz.
c.) házszám: Az ingatlannak (teleknek) az
ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az
utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki
megjelölése, az utcanév nélkül.
d.) Hivatal: Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal (2712 Nyársapát, Arany
János u. 11.)
Utca elnevezésének általános szabályai
3. §
1. Minden utcát el kell nevezni.
2. Új utca nevét közterületként való lejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani.
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(3) Ha egy utca a városrendezés, beépítés
következtében két vagy több részre tagozódik, egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek – az elkülönüléstől
számított egy éven belül – más nevet kell
adni.
(4) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét
veszi fel (meghosszabbítás).
(5) Az utcák, épületek közötti szervizutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú
területet és lakónépességet nem érintő
dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
4. §
1. Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket.
2. Meglévő utca nevét az új elnevezéseknél
nem szabad felhasználni.
5. §
Az utcanév megállapításakor figyelemmel
kell lenni a történelmi hagyományokra, a
földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi
követelményekre.
6. §
Utca elnevezését bárki kezdeményezheti a
polgármesternél.
Személyről való utcaelnevezés
7. §
(1) Személyről utcát elnevezni halála után,
legalább 10 év elmúltával lehet.
(2) Az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
(3) Kizárólag a családi nevet alkalmazni
csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az
elnevezés egy családról történik.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakról
eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.
(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan
kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az
utcanévben is feltüntethető.
8. §
(1) Utcaelnevezéssel emléket állítani olyan
magyar személynek lehet,
a. akinek közismert tevékenysége a nemzet
történelmében kiemelkedő jelentőségű
volt és személyi közmegbecsülésnek örvend,
b. aki a tudomány, művelődés, sport vagy
a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és
ezáltal személyének emléke megőrzésre
méltó,
c. 
akinek Kocsér község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevé-
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kenységével hozzájárult Kocsér egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
(2) Utcát elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága
az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.
Utca elnevezésének és megváltoztatásának eljárási szabályai
9. §
(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az utcák elnevezése, nevük megváltoztatása.
(2) Az elnevezéstől számított tíz éven belül
nem lehet az utcanevet megváltoztatni.
(3) A Hivatal ellátja az utcaelnevezéssel
kapcsolatos előkészítő feladatokat. Ennek
keretében az utcaelnevezésekhez és nevük
megváltoztatásához kikéri az elnevezéssel
érintett lakosok véleményét, melyet akkor
is a Képviselő-testület elé köteles terjeszteni – saját javaslatával együtt – ha a lakosok
többsége által javasoltakat nem támogatja.
(4) A jegyző a Képviselő-testület döntéséről értesíti az okmányirodát, a közszolgáltató-, ingatlan-nyilvántartó szerveket és a
közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt utcanevekről szóló
határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.
(5) A változás utcanévjegyzékben történő
felvételéről a jegyző gondoskodik.
Utcanévjegyzék
10. §
(1) Kocsér község közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni.
(2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:
a. a község nevet,
b. az utcanév elő- és utótagját,
c. az elnevezés időpontját,
d. az elnevezést megállapító szerv nevét és
határozatának számát,
e. a z elnevezés, névváltoztatás, védetté
nyilvánítás indokát,
f. a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,
g. a z utcanév jellegére (védett) utaló adatokat.
(3) Az utcanévjegyzék vezetéséről a jegyző
gondoskodik. Az utcanévjegyzékbe bárki
betekinthet.
Házszám meghatározásának szabályai
11. §
(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telket (a továbbiakban ingatlan) házszámmal kell ellátni.
(2) A házszámozásnál figyelemmel kell
lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a
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későbbi beépítéskor a közbenső házszámot
kapják.
(3) Telekegyesítéskor a házszámokat össze
kell vonni.
(4) Amennyiben az ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot
arról a közterületről kell megállapítani,
amely felől az ingatlan megközelíthető,
amely közterületre az ingatlan bejárata
esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.
12. §
1. Házszámozással még nem érintett, utcanévvel elnevezett közterületen a számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez
csatlakozó utolsó belterületi földrészig.
2. A jellemzően vonalszerű közterület (utca) esetén a számozás növekedésének
irányába nézve jobb oldalon a páratlan,
bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni.
3. Egy oldalon beépített, jellemzően vonalszerű közterület esetén a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3 stb.),
4. A nem jellemzően vonalszerű kialakított
közterület esetén (tér, park) épületeinek,
telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban történik.
13. §
(1) Az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetekben lehetséges,
ha:
a. az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak
helyrajzi számmal meghatározott, vagy
b. több ingatlan azonos utcanév és azonos
házszámmal szerepel a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban, vagy
c. 
az ingatlan utca házsorában elfoglalt
egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
vagy
d. ingatlan megosztására, vagy
e. ingatlanok egyesítésére kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ingatlan házszámának megváltoztatásáról a jegyző külön határozatban
rendelkezik.
14. §
(1) A házszám megváltoztatására irányuló
eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám
megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) A kialakult számozás után megosztott
ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sor-
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száma megszűnik, s az újonnan kialakított
telkek számának megfelelően, a számsor
növekedésének irányában az 2, 3, 4 stb.
alátörést kap (pl. : 1/2, 1/3, 1/4 stb.)
(3) Egy hrsz.-ú ingatlanon lévő több lakás
esetén, valamennyi lakás külön házszámot
kap (pl. 1. sz. lakás 1. , 2. sz. lakás 1/2 stb.)
(4) Telekegyesítést követően úgy kell a számozni, hogy a változás a lehető legkevesebb ingatlant érintse.
(5) A házszám megváltozását – a (1) bekezdés szerinti eljárást kezdeményező személynek – az arról rendelkező határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
Az utcanév és házszám
kihelyezésének szabályai
15. §
(1) Az utca nevét jelző tábla elhelyezését az
épület (telek) tulajdonosa (bérlője, használója) köteles tűrni. Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során
annak tisztántartásáról köteles gondoskodni.
(2) Az utca nevét jelző táblát az utca jobb
oldalán fekvő első és utolsó telken kell elhelyezni.
(3) Az utcai névtáblák elhelyezéséről a Hi-

vatal gondoskodik.
(4) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető
névtáblákat, a változásról szóló döntést
követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az
új elnevezést közvetlenül a régi fölött vagy
alatt kell lehelyezni.
16. §
(1) A házszámot a közterületi telekhatártól
mért 10 méteren belül, 2-5 méter közötti
magasságban, az épület közút felőli homlokzatán, vagy az ingatlan utcai kerítésén
(bejárati ajtón) úgy kell elhelyezni, hogy az
utcáról jól látható és olvasható legyen.
(2) Építési telek esetében a házszámtáblát/
helyrajzi számot az utca felöli telekhatártól
számított 5–10 méter között a földbe ásott
fa, vas, beton vagy egyéb anyagból készült
tartóoszlopon kell elhelyezni 2-3 méter közötti magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa el.
(3) A telek, épület számozásáról a hiányzó
és olvashatatlanná vált utcai név- és házszámtáblák számbavételéről, ellenőrzéséről
a Hivatal gondoskodik.
(4) Az ingatlan tulajdonosa saját költségén
köteles pótolni a hiányzó vagy az elavult
házszámtáblát.
(5) A nem valóságos állapotnak megfelelő,
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vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését a jegyző a
tulajdonos (bérlő, használó) terhére elrendelheti.
Záró rendelkezések
17.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Kocsér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztotta a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Rozsnyói
Ferencet, tagoknak Csőke Sándor és Venyingi Zoltán képviselőket.
A képviselő-testület a 7/2014.(XI.21.) rendeletében szabályozta a Jogi és Ügyrendi
Bizottságra, valamint a polgármesterre átruházott hatásköröket.
Egyebekben a képviselő-testület döntött
önkormányzati gépbeszerzésről, ezen belül
MTZ 820-as összkerék meghajtású traktor,
6 tonnás billenős pótkocsi, és hótolólap
vásárlásról, melyek leszállítása december,
január hónapokban megtörtént.
A képviselő-testület az erdei iskola megszervezéséhez 341.820 Ft, a kocséri néptánccsoport működtetéséhez 160.000 Ft/
év, a kocséri karácsonyi díszkivilágításhoz
200.000 Ft támogatást biztosít.

Lakossági tájékoztató
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) több rendelkezését.
A módosítások lényege:
2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív
korúak ellátása, amelynek keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
• a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, amely egyes rendszeres szociális segélyek helyébe lép).
A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultsága 2015. március 1-től a következők szerint alakul:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak –
amennyiben nyilatkozatban vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést – azok,
akik:
• a reájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
• jelenleg az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint jogosultak a rendszeres szociális segélyre.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek
jogosultak a törvény erejénél fogva:
• az Szt. jelenleg hatályos szabályai szerint egészségkárosodottak
(munkaképesség-csökkenésük eléri a 67%-ot, vagy legalább
50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedtek), és
• 14 év alatti gyermeket nevelők, akik a gyermek ellátását más

módon vagy intézményben nem tudják megoldani.
2015. március 1-jén megszűnő ellátások:
• lakásfenntartási támogatás,
• adósságkezelési szolgáltatás,
• méltányossági ápolási díj,
• méltányossági közgyógyellátás.
2014. december 31-ét követően új lakásfenntartási támogatást
csak 2015. február 28-ig tartó időtartamra lehet megállapítani. A
korábban megállapított ellátásokat a határozatban foglalt időpontig kapják meg a jogosultak.
A megszűnő ellátások helyett a települési önkormányzat 2015.
március 1-től egységes települési támogatás keretében nyújthat
támogatást az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekben.
Települési támogatás keretében nyújtható új támogatási formák lehetnek különösen:
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
• a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozását végző személy részére,
• a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
• a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
megállapított támogatás.
Az önkormányzatnak rendeletét 2015. február 28-áig kell megalkotnia.
dr. Bicskei Krisztina
jegyző
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

NÉPKÖRI BESZÁMOLÓ

A korábbi hulladékszállító felmondással megszüntette a szolgáltatásait a településünkön, ezért 2015. január 1. napjától az NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállítja a lakossági szilárd
hulladékot kijelölt közszolgáltatóként.
Szállítási nap: minden héten PÉNTEKEN. A szállító edényeket
reggel 7 óra 30 percig legyenek szívesek kihelyezni a közterületre, a megszokott módon. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
(sárgazsákos) szünetel. A szállítási feltételek az előző szolgáltatótól
átvett fogyasztói adatok alapján kerül kiszámlázásra. A gyűjtés díját csekken – amelyet negyedévente (3 db) a szolgáltató juttat el az
ingatlan tulajdonosokhoz – havonta kell befizetni.

2014. november 20-án csütörtökön a népköri napunkon Horváth Jánosné Ica néni a Népkör elnöke betegsége miatt lemondott,
tovább nem vállalja a Népkör vezetését.
Nagyon sajnáljuk, tiszteletbeli tagként továbbra is várjuk támogatását, az elkövetkező időre jó egészséget kívánunk.
A Népkör új választmányának és tisztségviselőinek megválasztásáról, a hivatalos bejegyzés megtörténte után a későbbi lapszámban tájékoztatást adunk.

További információk elérhetők a www.nhszszolnok.hu honlapon.
Kapcsolatok:
Postacím: NHSZ Szolnok Kft. 5000 Szolnok, József A. u. 85.
E-mail cím: hulladek.szolnok@nhsz.hu
Telefon: 06 56 511-430 / 06 56 511-440
Fax: 06 56 343-098
Kocsér Község Önkormányzata 2014. évben is csatlakozott
a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az Ösztöndíjpályázatot a már felsőoktatásban, nappali
rendszerű képzésben tanuló („A” típusú pályázat), vagy még
felsőoktatási tanulmányait el nem kezdett, de felsőoktatásban tovább tanulni szándékozó tanulók részére („B” típusú
pályázat) hirdette meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
2014-ben tíz pályázat érkezett az Önkormányzathoz, nyolc
„A” és kettő „B” típusú, amely pályázatokat Kocsér Község
Képviselő-testülete 2014. november 20-n elbírálta, és a pályázók részére összesen 500.000 Ft. ösztöndíjat állapított
meg, 2015. évre.
Az Önkormányzat által megítélt ösztöndíjak összegével
egyenlő összeget az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elkülönített forrásból megnöveli; az ösztöndíjakat a felsőoktatási intézmények fogják folyósítani a hallgatók részére.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 1-jétől
módosult a Pest Megyei Kormányhivatal kormányablakainak és a
járási székhelyek okmányirodáinak ügyfélfogadási rendje, mely a
következők szerint alakul:
Hétfő:		
7.00 – 17.00
Kedd:		
8.00 – 18.00
Szerda:		
8.00 – 20.00
Csütörtök:
8.00 – 18.00
Péntek:		
8.00 – 16.00
Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról honlapunkon, valamint a http://www.nyilvantarto.hu oldalon tájékozódhatnak.
Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz, ahol magas felkészültségű ügyfélszolgálati
munkatársak segítségével intézhetik hivatali ügyeiket.

2014. december 4-én az Útmenti-lakban a polgármester és az alpolgármester vendégül látta a Népkör tagjait Mikulás nap alkalmából. A finom vacsora elfogyasztása után énekszóval ért véget
az este.
Patonainé Vörös Mária
népkör elnök helyettese

FIGYELEM!
A Bács-Zöldért Zrt. 2015-ben is vásárol
Pritamin-, Kápia-, és Kármen paprikát
szeletelve.
Érdeklődni:
06-20/563-5053 telefonszámon vagy
személyesen a virágboltban.
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VUJITY TVRTKO KOCSÉRON!
Vujity Tvrtko neve ismerősen cseng a legtöbbünknek. Újságíróként, tévés személyiségként bejárta már szinte az egész világot. Előadó estjei rendre több száz embert vonzanak, azok legtöbb
esetben teltházasak. Nem volt ez másként Kocséron sem. A jelentkezők száma alapján a Művelődési Házunk kicsinek bizonyult, így
a Tornacsarnok adott otthont az eseménynek. Örömmel nyugtáztuk, hogy az intézmény is jól „vizsgázott”. Az estre több mint 150
kocséri, és környékből érkező vendég volt kíváncsi.

Tvrtko közvetlen, barátságos jelleme az iskolába érkezés pillanataiban már érezhető volt. A felsőbb évfolyamosok nem rendhagyó
társadalomismereti órája sok nevetéssel, jó hangulatban telt.
Értékes, előrevivő emberi sorsokon keresztül Tvrtko a saját hitvallásába – MEG TUDOM CSINÁLNI, I CAN DO IT! – engedett
bepillantani minket. Megkért mindenkit, hogy csak az tapsoljon
az óra végén, aki erősebbnek érzi magát. Délután és esti előadása
után is vastapsot kapott!
Tvrtko beszélt álmokról, célokról, küzdésről, önmagunk legyőzéséről. És arról, hogy nincsen LEHETETLEN. A lehetetlen az
AMIT NEM AKARUNK MEGCSINÁLNI. Lehetetlen nincs, csak
tehetetlen ember van. Mi sem bizonyítja jobban, hogy megérintette a kocséri fiatalok szívét-lelkét mint az, hogy az esti főként felnőtteknek szóló programján ezen iskolások többsége az első sorokban ült.
Tvrtko kiváló Ember, példaértékű Gondolkodó, remek Előadó.
Az estje mely eléri a két óra időtartamot, nagyon gyorsan eltelt.
Tovább is hallgattuk volna még. Lenyűgöző, példaértékű életutakat
mutatott be nekünk, melyekben nehéz sorsok, majd az ezeken felemelkedni tudó emberi gondolkodás, ehhez párosuló kemény és
kitartó munka mutatkozott meg. Történetei, vetített filmjei mindannyiunkat megérintettek, mély nyomot hagytak bennünk. Egyben inspiráltak is, hogyha Nekik ment, akkor Nekünk is mehet.
Mi is elérhetjük Álmainkat.
Köszönjük Vujity Tvrtko-nak, hogy eljött és elhozta világlátását
nekünk kocsériaknak. Lehetőséget adott, hogy rajta keresztül gazdagabbá válhassunk.
Jólesően nyugtáztuk – mi szervezők – az est végén a sok mosolygó, örömteli arcot. Sokan sorba álltak egy könyv dedikálásáért vagy egy fotó készítésért. Tvrtko kedvesen fogadta mindenki
közeledését.

A rendezvény szervezése összefogás keretében valósult
meg. Nagyon sokan segítettek, hogy az létrejöhessen. Ezúton is köszönjük Mindenkinek!
Szervezők és segítők: Kocséri Civil Szervezetek Szövetsége - Utasi Imre, Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoport tagjai:
Ádám Zoltánné Anikó, Bálint Évi, ifj. Csányi Rudolf, Kasza Csabáné Irénke, Tajti Tibor, Vinczéné Sápi Mária. Köszönjük az iskola tagintézmény vezetőjének Gévai Imrének
munkáját, a Kocséri Önkormányzat segítségét, a Kocséri
Önkormányzat közdolgozóinak a terem be - és kipakolását. Külön köszönjük Pászor Tibor munkáját, Tibi nélkül az est „fényei
és hangjai” nem lettek volna ennyire élvezetesek valamint Nagy
Zsoltné Ildinek a tornacsarnok dolgozójának önzetlen munkáját.
Leginkább pedig annak a mintegy 150 embernek aki úgy érezte,
hogy szívesen meghallgatná Tvrtko értékes gondolatait. Köszönjük, hogy eljöttek és a részesévé váltak annak!
Folytatni fogjuk!
Dávid Krisztina
főszervező
Kocséri Civil Szervezetek Szövetsége
Legyünk Kocsér Jó Gazdái
Vujity Tvrtko írta a kocséri est után 2 nappal saját facebook oldalán az alábbiakat. Tvrtko ezúton is köszönjük Neked!!!
Az első képen egy álmot láttok: Csányi Rudi álmát. A motoros kocsiban ülő nagyszerű ember hónapok óta álmodott arról, hogy részt
vesz előadásom megszervezésében. Tudjátok, amikor oldalamon leírjátok, hogy előadói estem mennyi erőt adott, milyen jó volt, repes
a szívem. Amikor látom, hogy a színháztermek, művelődési házak,
mozik zsúfolásig telnek emberekkel, amikor nem akarnak elengedni,
akkor újra és újra elhiszem, hogy másoknak erőt ad mindaz, amiről
beszélek, amit megmutatok a csodák világából. EZÉRT ÉRDEMES!
A héten Luca átölelt, percekig nem engedett, sírt, de könnyei az erő
könnyei voltak; másnap levelet kaptam tőle, melyben azt írja: „Ma
reggel új világra ébredtem!”
Éva magához szorított, úgy mesélte el, hogy ma jött rá, hogy ő boldog ember, aztán elsuttogta, hogyan jött vissza a halálból, és hogyan
teljesült kislánya nagy álma. A kislányé, akit rengetegen bántottak
fogyatékossága miatt. A kislányé, aki tucatnyi műtéten túlesve ma
már erős ember, önálló nő!

Kocséri Híradó
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Örülök, ha előadásaim erőt adnak másoknak. Ez éltet, NAGYON!
Tudnotok kell ugyanakkor, hogy sokan vannak, akik nélkül nincs este, nincs előadás, nincs könny és örömkönny, nincs ölelés, nincs erő.
Az élet úgy hozta, hogy rengetegen keresnek meg, hogy hozzájuk is
menjek. Megtisztelő az érdeklődés, nagy büszkeség és végtelen szeretet melegíti a szívemet. Írhatnék a legprofibb szervezőkről, Ladányi
Erikáról, Fogarasi Hanniról vagy Gombos Zoliról, egyszerűen mindannyian fantasztikusak! Facebook-oldalam főképe Kolozsváron készült, Zoli és Hanni nagyszerű munkája is kellett ahhoz, hogy csaknem ezer ember zsúfolódjon össze és ez a kép elkészülhessen.
Az elmúlt héten négy estén is színpadra álltam, ezrek előtt beszélhettem, hála Nagykőrösön Nándinak, Sárospatakon Gábornak, Tihanyban Ivettnek, Kocséron Krisztinek. Hála és köszönet Mohácson
Emesének és a Tourinform munkatársainak. Mindannyian remek
munkát végeztek, KÖSZÖNÖM!
Talán ők sem haragszanak meg rám, ha most mégis Rudiról írok.
A sérülten született, mozgásában erősen korlátozott emberről, aki
feladhatta volna, aki kesereghetne. Aki lehetne depressziós, magányos, magába forduló. Ehhez képest: egy a világra elképesztően nyitott Rudit ismertem meg, aki a motoros kocsijával szélsebesen pördül-fordul, a gyerekek az ölébe ülnek, a tanárok simogatják, a helyi
szervezők komoly munkát bíznak rá, amelynek ő kiválóan megfelel.
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MEGHÍVÓ
A kocséri Gábor Áron Tagiskola Nevelőtestülete és
Szülői Munkaközössége
meghív minden érdeklődőt
2015. február 14-én 19.00 órai kezdettel
megrendezésre kerülő jótékonysági

VALENTIN NAPI
RETRO PARTY-ra
Gyere és éld át velünk együtt újból
a régi idők party hangulatát.
Ha van kedved öltözhetsz „retro”-ba is.
Helyszín: a kocséri Tornacsarnok
Vacsora választék:
„A”
Vörösboros marhalábszár pörkölt, lecsós tarhonyával
és csemege uborkával
„B”
Borsos sertéskaraj és grillezett csirkemell Jóasszony kedvére,
vegyes körettel (kolozsvári szalonnás, lilahagymás,
sonkás, gombás, gyöngyhagymás,
tejszínes raguval tálalva)

Remek fotós, igazi ARANY EMBER! Ha vele beszél valaki, bizony
néha elszégyelli magát, hogy néha panaszkodik. Mert, ha ez a csodálatos Rudi, viharvert, megannyi nehézséggel tűzdelt, fájdalommal
és harccal átitatott élete után így tud mosolyogni, alkotni, teremteni,
akkor másoknak mi oka van a panaszra?
Drága Rudi!
Tudod, vannak helyek, ahol annyi ember előtt tartok előadást,
ahányan a Te faludban laknak. Nálam nincs különbség helyszín és
helyszín között, hiszen senkit sem kell, hogy érdekeljen, hogy én esetleg milyen jó voltam tegnap vagy milyen leszek holnap... Az sem számít, hogy fáj-e a fejem, fáj-e a fogam, aludtam-e aznap éjszaka... A
Te kicsi faludban az a TE pénteked volt. A péntek, amikor a művelődési házból át kellett menni a tornacsarnokba, hogy beférjenek a
tieid. Az elmúlt napokban rengeteg levelet kaptam a faludból, s bár
a címzett én voltam, az a rengeteg levél valójában mind NEKED
SZÓL! Nélküled ez nem lett volna igazi. Én eljöttem onnan, Te ott
maradtál. Az a Tiéd! TE VAGY A LEGNAGYOBB SZERVEZŐ!
Az igazi erőm a BARÁTSÁG!
CSÁNYI RUDI, KÖSZÖNÖM A BARÁTSÁGODAT!!! Erőt ad!
Hihetetlen erőt!
Vujity Tvrtko

„C”
Bécsies rántott zöldségek kavalkádja (gomba, cukkini, karfiol)
vegyes körettel és tartármártással

Vacsorajegy ára: 3.000 Ft
Jegyek kaphatók:
Csőke Alexandra – Nemzeti Dohánybolt
Lacziné Pap Anikó – iskola titkárság 20/3442-013
Venyinginé Tajti Erika - könyvtár 20/5454-617

Meghívó
A Kocséri Vadásztársaság tisztelettel meghívja
családját és baráti társaságát 2015. március 7-én
rendezendő hagyományos vadász báljára.
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A N GYA LVÁ RÓ
December 20-án szombat délután, ahogy hosszú évek óta mindig, ismét megtelt a művelődési ház, az általános iskola tartotta
hagyományos karácsonyi műsorát.
A bejáratnál a rajzszakkörösök által készített karácsonyi díszekből
és ajándéktárgyakból lehetett vásárolni (szakkörvezető Szíjné Fajka
Ágnes). A műsorban pedig a jól ismert művészeti szakkörök mellett
két új csoport is bemutatkozott, az ifjúsági néptánccsoport és az iskola gitárszakköre.

A nyolcadikosokból és felnőttekből álló ifjúsági csoport még
csak az ősszel kezdte az ismerkedést a néptánccal, de máris nagy
sikert arattak moldvai táncukkal. A jó hangulatú társasághoz középiskolások, fiatalok még most is bátran csatlakozhatnak! Érdeklődni lehet az iskolában, szakkörvezető Kis Orsolya.

Az irodalmi színpad két mesejátékkal is megörvendeztette a nézőket. A Grimm-testvérek Holle anyó című meséjét és Maeterlinck: Kék madár c. darabját adták elő.
(szakkörvezető: dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó)

Nagy sikere volt az iskola gitárszakköre köré szerveződött alkalmi diák-tanár-szülő zenekarnak, amely a Ha én rózsa volnék
című Bródy-dalt adta elő (szakkörvezető: Mészáros Ervin).

Az énekkar gyertyafényes karácsonyi köszöntője - szakkörvezető: Juhász Anikó

Kocséri Híradó
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Mennyből az angyalok
December 21-én a vasárnapi szentmise előtt szép betlehemes játékot mutattak be alsó tagozatos diákok a templomban.
A műsort Tajtiné Kasza Anikó hitoktató és Szaszkóné Szekeres
Marika néni tanította be.

Balról a pásztorok: Erdős Dávid, Badari József, Birkás Dani.
Jobbról a három király: Ország Tamás, Szabó Dávid, Kovács
Máté. Betlehemi csillag: Venyingi Luca

Labdarúgás

Aranyérem - hazai pályán

Január 8-án csütörtökön Üllőn a diákolimpia területi fordulóján
vett részt a IV. korcsoportos kocséri labdarúgócsapat. Azért tehették ezt, mert decemberben a hazai pályán rendezett városkörnyéki fordulót megnyerték Mészáros Ervin tanítványai! Az ötcsapatos
tornán két nagykőrösi, a dánszentmiklósi és a törteli iskola csapatát előzték meg a kocsériak, így aranyérmet vehettek át.
Üllőn már kevesebb babér termett a kocséri fiúknak, 3 vesztes mérkőzés után jöttek haza, de mindegyik mérkőzésen méltó ellenfelek
voltak, kétszer 5:3-ra, egyszer 3:1re kaptak ki, és sok dicséretet kaptak kulturált, ügyes játékukért.

A csapat tagjai voltak: Vas Ákos, Gróf Márk, Oláh Krisztián,
Szelei Alex, Makara Péter, elöl: Tóth Adrián, Nagy Gábor, Kenyeres Bálint, Babusa Richárd, Tóth Marcell.

Angyal: Varga Hanna, a szent család: Gévai Anna Liza és Pintér Imre.
Angyalok
kara:
(elöl) Schors Regina, Nagyszombati
Petra, Laczi Orsi,
(középen) Etli Bianka
(takarva),
Karikó Dóra, Varga Hanna, (hátul)
Vágó Barbi, Pesti
Dóri, Badari Szabina.

Kegyes korcsolyázás
Már a második éve, hogy egy kegyes verseny zajlik a kocséri iskolában hétről hétre: abban versengenek az osztályok, hogy kik
járnak lelkiismeretesebben templomba. Az idén az 1. félévben a
4. osztály volt a leglelkesebb, és ezért egy kis kirándulás volt a jutalmuk Ceglédre. Csatlakozott hozzájuk még osztályonként 3-4
templomba járó diák, így meg is telt a busz január 21-én szerdán.
A cél pedig a város
központjában felállított jégpálya volt
– egy kis korcsolyázásra.
Bár a gyerekek
többsége
életében
először húzott korcsolyát a lábára, ez
keveseken látszott
meg. Csak néhányan
ragaszkodtak a korláthoz, a többség percek múlva már ügyesen
siklott körbe. Sérülés nem történt, Ervin bácsi és Tajtiné Anikó néni vigyázott mindenkire bent a pályán, kívül Ildikó néni a kabátokra, de Kossuth Lajos is szemmel tartott mindenkit.
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Tartalmas nyugdíjas évek
Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán –, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy
bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... „Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.” – Wass Albert
Amikor munkahelyünkről távozunk, a jól megérdemelt pihenést választva, amikor már gyermekeink önálló életet kezdenek,
majd unokával ajándékoznak meg minket, az életünk egy új szakaszba lép.
Fontos, hogy felismerjük azt, hogy amit az életben elértünk, azt
egyrészt magunknak, másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek is
köszönhetjük. Ki ne emlékezne jó szívvel dédnagyszülei történeteire, nagyanyja finom főztjére?! Ők szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak és állnak, ha támogatásra, jó szóra van szükségünk.
Munkánkat az elődök eredményeire építve végezzük. A mi életünk is akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját
utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet,
erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat
segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával.
Öröm visszagondolni arra az időre, amikor úgy éreztük, hogy
életünknek eljött az a szakasza, amikor a lecsendesülés, a pihenés
időszaka kezdődik. De ott volt bennünk az érzés, hogy nem jó elszakadni teljesen abból a közösségből, amelyben eddig éltünk. Egy
közösséget kellene alkotni, hogy együtt vagyunk, mert ha kialakul az egy más iránti rokonszenv, élővé tudjuk tenni. Jó programokat szervezve sok öröm lesz és jókedv. Itt a feladat, töltsük meg
igényes tartalommal ennek a közösségnek mindennapjait, legyen
igényünk arra, hogy tartalmasan töltsük minden szabad időnket
értelmes új dolgok megismerésével, amelyre idáig nem volt időnk,
vagy lehetőségünk.
Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcunk, de ha kialszik a bennünk lévő lelkesedés, akkor lelkünk ráncosodik meg. Gondok, kétségek, az
önbizalom hiánya, reménytelenség: mind hosszú évek, melyek
nemcsak a testet húzzák le a föld porába, hanem a lelket is. Az ember – akár tizenhat éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén, nem fél a kockázattól, gyermeki kíváncsisággal várja, hogy
mi lesz holnap, és szabadon örül mindennek.
Igaz, nagyon sok idős ember még nem ismerte fel a klub, a közösségi élet lehetőségeit, pedig a klubélet egy kicsit kár-pótolja
mindazt, amire fiatalabb korunkban nem volt lehetőségünk. Célunk a magány feloldása!
Sokan vagyunk, akik elveszítették házastársuk gondoskodását,
megözvegyültek. A magány rossz tanácsadó, kell egy közösség
ahol ez feloldható. Jól esik megbeszélni a korosztályunkat érintő
ügyes bajos dolgainkról. Értesülést kapni a minket érintő jogszabályváltozásokról. Egészségünket érintő felvilágosító előadások
meghallgatásával életmódváltozást is el tudunk érni. Az Egyesület célkitűzése, segíteni azokon, akik ezt igénylik, ezért szükséges
az Ön belépése a nyugdíjas egyesületbe, hogy ezeket a célokat közösen meg tudjuk valósítani.
Szürke napjainkat feledtetve, mosolyt csalni az arcokra, – hiszen

eltelt éveink csak néhány szarkalábat rajzoltak – szívünkben – fájós derékkal is örökké húsz évesek maradunk.
Minden hét péntekjén várjuk az Örök Fiatalokat, hogy együtt
bizonyítsuk – nem a kor számít!
Az eltelt hosszú évek során a klub működéséről elmondhatjuk,
számos élményekben gazdag programot szerveztünk. Az összetartó közösségi élet színes, változatos tevékenységét folytatva igyekszünk minden helyzetnek megfelelően helytállni.
Részt veszünk kistérségi találkozókon, jubileumi ünnepségeken,
fesztiválokon.
Bekapcsolódunk falunk társadalmi és kulturális életébe. Színházi látogatást szervezünk, kiemelt szerepet kap a szervezett Nőnap
ünneplése.
Tartjuk az Anyák napi megemlékezést, a május 1. ünnepséget.
Folytatva a jó programokat, vidám kirándulásokat szervezünk,
kialakult szokás szerint megtartjuk a közös névnapokat. Szervezünk filmvetítéseket, kártya-, és sakk klubokat.
Célunk, a társklubokkal való kapcsolattartás és a hagyományok
őrzése. Megélni a mindennapokban azokat az alkalmakat, amelyek
mindannyiunkat érint és összeköt.
Mennyi van még hátra? Mindegy mennyi van, csak tudjunk
örülni a múltnak és éljük a jelent.
Éljük, és mindig keressük meg az apró örömöket. A klub és a
délutánok, ami összeköt minket, „kis apró” öröm a számunkra.
2014 dec. 5-én ismét megtartottuk hagyományos Mikulás napi
összejövetelünket, ahol vidám hangulatban töltöttük az estét.

„Múlt és jövő közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom
Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kíván néktek dalom,
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”
(Tóth Árpád)
Minden jelenlegi, és leendő Egyesületi tagunknak egészségben,
sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Üdvözlettel:
Csányi Rudolf
Nyugdíjas Egyesület Elnöke
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Karate – Bianka továbbra is az élvonalban
Ahogyan a Kocséri Híradó előző számában ígértük, lapunk hasábjain örömmel számolunk be a kocséri „harcos lány”, Tajti Bianka igencsak szép karate eredményeiről.
A máltai Európa Bajnokságot követő rövid nyári szünet után –
mint, ahogy az egy bajnoktól elvárható – folytatódott a karate sikersorozat.
Bianka a nagykőrösi Harcosok Klubja versenyzőjeként számos
hazai és nemzetközi versenyen állhatott ismét dobogóra, nemegyszer annak legfelső fokára.
Szeptember 20-án Cegléden, a Sysmas Open Nemzetközi Karate
Versenyen ifjúsági kategóriában nem akadt ellenfele, ezért a magasabb junior kategóriában versenyzett, ahol óriási küzdelemben első helyezést ért el.

Október 4-én a szlovákiai Nagymegyeren megrendezett Nemzetközi Kyokushin Karate Bajnokságon lengyel, cseh, magyar és
szlovák versenyzők között, pontozásos versenyben második lett,
október 18-án a Bushidó kupáért vívott küzdelemben pedig ismét
győzedelmeskedett.

Október 25-én Nyíradonyban az MKSZ Utánpótlás Bajnokságát
pontrendszeres versenyben az első helyen zárta.
A november elején Litvániában rendezték meg a Shinkyokushin
Ifjúsági Európa Bajnokságot ahol Bianka a dobogó harmadik fokára állhatott,
majd november 22-én
Gyöngyösön, a Shinkyokushin
Magyar
Bajnokságon megszerezte a magyar bajnoki
második helyezést.
A 2014-es év méltó
zárásaként a Budapesten megrendezett Mikulás Kupán pedig első
helyen végzett.
A nagyszerű eredménysorozat
láttán
kértük meg Biankát,
hogy meséljen az elmúlt év - számára legemlékezetesebb - versenyéről, aki végül a litvániai EB élményeit osztotta meg velünk:
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nyertem. Következő küzdelmem egy litván lánnyal volt, aki 2 fejjel volt magasabb nálam. Szóval sok esélyt nem láttam rá, hogy fejbe tudom rúgni…
Egy kicsit megtorpantam az elején, hiszen a lány ügyesen kihasználta a hosszabb végtagjait és nem tudtam 100%-osan megcsinálni azt, amit az edzőm mondott. Az utolsó másodpercekben sikerült végül fejberúgnom, de a bírók sajnos nem adták meg nekem
azt a pontot. Így sajnos azt a küzdelmemet elvesztettem és a 3. helyen zártam ezt az Európa Bajnokságot.
Azon a napon délután megnéztük a felnőttek versenyét, ami számomra nagyon tetszett, hisz többszörös Európa bajnokokat láttunk küzdeni. Másnap az U22-es versenyzőket néztük meg, ők is
izgalmas küzdelmeket mutattak. Hétfőn hajnalban indultunk, és
este 8 óra körül értünk haza. Ezúton is szeretném megköszönni a
Kocséri Sportkör támogatását, amivel hozzájárultak a versenyen
való részvételemhez.”
„November 6-án hajnalban indultunk és estére értünk oda.
Másnap volt az orvosi vizsgálat, este pedig a sorsolások. 8-án volt
a versenyem. Amikor felébredtem, én már nagyon izgultam. 8 óra
körül volt az ünnepélyes megnyitó, utána kezdődtek a küzdelmek.
Én egy lengyel lánnyal kezdtem, azt a küzdelmemet könnyedén

A Kocséri Híradó olvasói nevében gratulálunk elmúlt évi
eredményeihez, a továbbiakban pedig sok sikert kívánunk Tajti
Biankának, és felkészítőjének sensei Ábrahám Edit 4 dan-os karate mesternek!
Kaszáné Irénke

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány hírei
Az alapítvány kuratóriuma novemberi ülésén 9 tehetséges kocséri diák pályázatát részesítette kedvező elbírálásban.
Sajnos 2 pályázatot – a feltételek nem teljesülése miatt – el kellett utasítanunk. Bízunk benne, hogy ez nem befolyásolja hátrányosan az érintett diákok tanulmányi előmenetelét, és reméljük, hogy a következő pályázati ciklusban már
a támogatott diákok között üdvözölhetjük őket. Ezúton is sok sikert kívánunk nekik!
A 2014/2015 tanévben támogatásban részesült diákok:
Ádám Evelin		
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola		
12/A évfolyam
Birkás Krisztián		
Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola			
10. évfolyam
Halasi Nikolett		
Arany János Református Gimnázium				
9/C évfolyam
Utassy Dávid		
Arany János Református Gimnázium				
12/B évfolyam
Berente Zita		Semmelweis Egyetem 						III. évfolyam
Biczó Dezső		Szegedi Tudományegyetem					II. évfolyam
Seres Zoltán		Eötvös Lóránt Tudományegyetem					I. évfolyam
Utasi Evelin		Budapesti Gazdasági Főiskola					III. évfolyam
Utasi Réka		Budapesti Gazdasági Főiskola					IV. évfolyam
A korábbi híradásainkban ismertetett körülményekre tekintettel a kuratórium döntése értelmében a középiskolások 40.000,- Ft/tanév,
a főiskolások és egyetemisták 50.000 Ft/tanév támogatásban részesülnek. A nyertes pályázók többségét évek óta segíti alapítványunk, és
örömmel látjuk folyamatos, kimagasló tanulmányi eredményüket. Az új pályázók közül szeretnénk kiemelni Birkás Krisztiánt, aki a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány történetének első szakmunkás tanulója. Ezúton is gratulálunk eredményéhez, további tanulmányaihoz pedig sok sikert és kitartást kívánunk! Jó lenne, ha példája követőkre találna…
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy támogató tevékenységünk nem valósulhatna meg az Önök segítsége nélkül, ezért köszönetünket
szeretnénk kifejezni önzetlen adományaikért.
2014. II. félévben támogatóink voltak:
Dávid Zsuzsanna
Anglia, Ockendon
20.000 Ft
Kovács Györgyné
Nagykőrös
1.000 Ft
Hajagos-Balog Zita
Nagykőrös
10.000 Ft
Kenyár Tibor
Szentkirály
5.000 Ft
Szemereczky Imréné Pilis
2.000 Ft Farkas Mátyás
Budapest
25.000 Ft
Ország László
Kocsér
5.000 Ft
Továbbá köszönjük azoknak jószándékú adózóknak a támogatását, akik 2014-ben adójuk 1%-ával hozzájárultak az alapítvány eredményes munkájához.
Mindannyiuknak hálásan köszönjük!
Egyúttal tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy alapítványunk továbbra is jogosult az adó 1%-ának gyűjtésére, ezért kérjük, hogy adóbevallásuk elkészítésekor gondoljanak a tehetséges kocséri diákokra. Adószámunk: 18662089-1-13
Már a következő tanév pályázóira gondolva, tisztelettel kérjük egyéni támogatóink segítségét is. A legkisebb összeget is jószívvel fogadjuk.
Számlaszámunk: Pátria Takarékszövetkezet 65100383-10300040-0000000
„Segítsenek, hogy segíthessünk!”
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Elismerés – Interjú Szarvas Évával
„… ha egy életet megmentünk, akkor már megérte.”
Idén tavasszal már szerepelt lapunkban Szarvas Éva, aki akkor
természetjárás kapcsán, mint teljesítménytúrázó szólalt meg, most
azonban egy teljesen más témában keltette fel érdeklődésünket.
„A Bács-Kiskun Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 2014. december 4-én évértékelő ülést tartott, melyen a megye szakemberei
mellett a bizottság együttműködői és partnerei vettek részt.
Arató László r. alezredes, a Bács
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság elnöke elismerést adott át
Szarvas Évának, a Dél-alföldi Közlekedési Központhoz tartozó Kunság Volán Zrt. helyközi üzemigazgatójának; Gedovics Zoltán rendőr
főtörzszászlósnak, a Bajai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztály munkatársának, Hegedűs
Richárd rendőr főtörzsőrmesternek,
a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály munkatársának.” – áll a police.hu 2014.
december 5-én megjelent rövid
közleményében.
Mivel eddig csak kevesen ismerték ilyen irányú tevékenységét, – mondhatni forró nyomon
– megkértük Évit, hogy meséljen a Kocséri Híradó olvasóinak a
baleset-megelőzéssel kapcsolatos
munkájáról.
– Hogyan kerültél kapcsolatba
a baleset-megelőzés témával?
– A baleset-megelőzéssel elég
korán, a főiskola évei alatt már
kapcsolatba kerültem, az első diplomámat is baleset-megelőzési témakörben írtam közlekedésmérnök szakon. A jelenlegi ilyen irányú munkám viszont nem nyúlik
vissza addig. Elindítója egy szomorú baleset, ami nem is annyira
messze történt kis falunktól.
2011. tavaszán, Tiszabög külterületén egy menetrendszerinti autóbuszról leszálló kislány az autóbusz mögött akart átszaladni az
úttesten, viszont a szemből érkező másik autóbusz a szülei szeme
láttára halálra gázolta. Ez az eset adta a legfőbb motivációt. 2007
óta baleseti helyszínelői feladatot is ellátok a cégünknél, így sajnos
több balesetnél a munkám kapcsán is megfordultam.
– A hivatásod kapcsolódik a baleset megelőzéshez, vagy két
teljesen külön dologról van szó?
– Napi feladataim nem kapcsolódnak a baleset-megelőzéshez,
de közlekedésben dolgozó szakemberként azért nagyon is látok
összefüggést. A munkahelyem által, de csak kiegészítő tevékenységként látok el ilyen feladatokat.
– És mit takar pontosan ez a munka?
– 2011. évben a Bács-Kiskun megyei Baleset-megelőzési Bizottság felvett a tagjai közé. A tevékenységem legfontosabb pontja,

hogy a rendőrséggel együttműködve a megye területén egy erre a
célra kialakított autóbusszal óvodákat, iskolákat keresünk fel kollégáimmal, a közlekedési szabályokra, a közlekedésben leselkedő
veszélyekre hívjuk fel a gyermekek figyelmét.
Felépített programmal rendelkezünk, csekély interaktív elméleti
ismeret mellett inkább a gyakorlatban szimuláljuk a legfontosabb
tudnivalókat, fékutat, kanyarodási íveket, megállóhelyen várakozás
szabályait, az autóbusz előtti és mögötti átszaladás veszélyeit, de ezeket
hosszasan sorolhatnám. Elsősorban kisiskolások a program fő célcsoportjai, így játékos módszereket
is alkalmazunk, a gyerekek mindig
aktív résztvevői a bemutatóknak,
feladataik is vannak.
A program nagyon sikeres lett,
de mivel kiegészítő tevékenység,
sajnos csak korlátozott számban
van lehetőségünk teljesíteni a meghívásokat. Nagy rendőrségi rendezvények kiegészítő programjaként is
rendszeresen csatlakozunk. Tavalyi
évben aktív szervezőként részt vettem a „Közlekedik a család” országos vetélkedő zsámbéki döntőjén,
ahol versenyeztetőként tesztlapot
is össze kellett állítanom. Számos
más programban is részt veszek,
ilyen még a rendőrség „Látni és látszani” elnevezésű éves őszi/téli átállási kampánya, ahol láthatósági
mellények használatára hívjuk fel a
figyelmet.
– Ez nagyon szép! Mesélj nekünk a díjátadóról!
– Minden év decemberében
tartja a Bács-Kiskun megyei Baleset-megelőzési Bizottság az évértékelő ülését, s egyben ekkor ismerik el azon rendőrségi és külsős bizottsági tagok munkáját,
akik az elmúlt években sokat tettek a közlekedésbiztonság, a baleset-megelőzés érdekében.
A díjat december 4-én a kecskeméti Rendőrkapitányság dísztermében, Dr. Arató László rendőr alezredestől, a Bács-Kiskun megyei Baleset-megelőzési Bizottság elnökétől vehettem át. Az, hogy
én is részesülök kitüntetésben, nagyon váratlanul ért. Akkor szembesültem vele, amikor kérték, hogy menjek a terem közepére, és
elkezdték felolvasni az alábbi bemutatást:
„Szarvas Éva, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központhoz tartozó Kunság Volán Zrt. helyközi üzemigazgatója.
Éva születése óta Kocséron él, nő létére egy igazi műszaki irányultságú ember, aki buszvezető akart lenni. Középiskolába Szegedre
járt, majd Győrben végzett közlekedésmérnökként. Pályakezdőként
került a Kunság Volán ZRt-hez, ahol személyforgalmi gyakornokként dolgozott, majd forgalomirányítási és munkabiztonsági elemző lett. Az évek során számos pozíciót töltött be, melyekben min-
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dig maximalitásan érvényesült. A szorgalma,
a sok tanulás, a kitartó munkája és érdeklődése meghozta az eredményét, 2007. óta helyközi üzemigazgatói feladatokat lát el.
A közlekedés, a közlekedésbiztonság ügye
iránti elhivatottság mindennapjai részévé
vált, szakdolgozatát is a baleset-megelőzéssel
kapcsolatban írta, gyakorlaton még a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán is megfordult.
A baleset-megelőzési bizottság munkájában 2011. óta vesz részt. Nincs olyan program, melyet ne nyitottan, a megoldásokat
keresve fogadna. Segítőkészsége, rugalmassága példaértékű. Emberi kapcsolataira is nagy
hangsúlyt fektet, igazi közösségi ember, természetszeretetét munkatársaira is kivetíti, hiszen több kirándulást szervez, teljesítmény
túrákon vesz részt.”
Velem együtt még két rendőrségi alkalmazott vehetett át kitüntetést. A díj egyéni, viszont mivel a programok lebonyolításában
több kollégám is részt vett, ezért én mégis
azt gondolom, hogy az érdem ugyanannyira az övék is.
– Hogyan tovább? A kitüntetés csak egy
állomás volt, és folytatódik a munka, vagy lezárult a feladat és
vége?
– Az elismerés még nagyobb erőt, s lendületet adott az elkezdett munkához, így természetesen nincs vége, bizottsági tagként
elkötelezettnek érzem magam, hogy a baleset-megelőzési munkáElérkeztünk a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány „Sokszínű tehetség” című pályázatának utolsó pályamunkájának bemutatásához. Szrapkó Szilvia kreatív munkáiból
küldött egy kis ízelítőt. Bár – a nyomdai lehetőségek szerinti – fekete-fehér fényképek nem tükrözik hűen az alkotások színvilágát,
a változatos technikák, és formavilág mindenképpen figyelemre
méltó.

„Sokszínű tehetség” pályázat I. kategória –
Szrapkó Szilvia pályázata
Szrapkó Szilvia vagyok, kocséri születésű. Ma is több szállal kapcsolódom ide, hiszen édesapám, nagyszüleim, és rokonságom jelentős része itt él.
Kiskorom óta érdeklődöm a kézműves dolgok után, ami a gipszöntéssel indult, majd üvegfestéssel, gyöngyfűzéssel és mozaikolással folytatódott.
Mindig is kedveltem a szabadidőmet ezzel a hobbimmal eltölteni, mivel megnyugtat, kikapcsol.
Napjainkban is szeretek kreatív ötleteket kitalálni ajándékozás
céljából, mint például ékszerek-, karácsonyi dekorációk készítése
és egyéb lakásban elhelyezhető díszek gyártása.
Jó érzéssel tölt el, amikor azt látom, hogy sikerül örömet szereznem az elkészített tárgyakkal azoknak, akiknek adom.
Mára elértem, hogy néha kapok megrendeléseket is.
Szeretném bővíteni eddigi ismereteimet és további új módszereket megtanulni.

Kocséri Híradó
ban aktívan részt vegyek a jövőben is, akár
a munkahelyemen keresztül, akár függetlenként, hisz már utóbbiként is felajánlottam
segítségemet programok szervezésében, lebonyolításában. Azt gondolom, hogy ha egy
életet megmentünk, akkor már megérte.
– Tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy
mostanság, de ugye azért a természetjárásra is tudsz időt szakítani?
– Igen, arra mindig megpróbálok időt szakítani, számomra a legjobb dolog, ami ebben a rohanó világban kikapcsol és feltölt
fizikailag és lelkileg is. Mindenkinek csak
ajánlani tudom. Egyszerűen imádok a természet közelségében lenni.
– A tavalyi eredményeidet alapul véve,
idénre milyen terveket szőttél?
– Terveim vannak bőven a munkában és a
magánéletben is, viszont azokról előre nem
igazán szeretek beszélni. A teljesítménytúrázás kapcsán eddig elért eredményeim mindenképpen növelni szeretném, mind az érmek száma, mind a túránként teljesített
km-ek tekintetében. Jelenleg az 50 km-es túra még a legnagyobb teljesítményem. Kupákon is szeretnék majd indulni.

A Kocséri Híradó szerkesztői, olvasói nevében ezúton is gratulálunk az elismeréshez, további munkájához, és terveihez pedig sok sikert kívánunk!
Kaszáné Irénke
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2014. ÉV
Újszülöttek:
Habon Kristóf
született:
2014.01.22.
(Kelemen Éva,
Habon László)

Szabó Petra
született:
2014.12.09.
(B. Deák
Mariann, Szabó
Endre)

Szélesi Eszter
Angyal
született:
2014.07.10.
(Potyó
Mónika,
Szélesi János)

Tóth Alexandra
Hanna
született:
2014.04.11.
(Fitos Tünde,
Tóth József)

Bárány Jázmin született: 2014.04.22.
(Váradi Szilvia, Bárány Zsolt)

Elhunytak:

Berecz Klaudia
született:
2014.10.17.
(Patonai Andrea
Berecz Sándor)

Balogh Dominik
született:
2014.06.20.
(Szabó Alíz,
Balogh István)

Radics Ferenc
született:
2014.04.09.
(Botlik Éva,
Radics Ferenc)

Horváth Mirella
Zsuzsanna
született:
2014.06.06.
(Bari Zsuzsanna,
Horváth Tibor)

Patonai Boglárka
született:
2014.06.17.
(Kordlik
Nikoletta,
Patonai Ferenc)

Karikó Boglárka
született:
2014.12.21.
(Kiss Anikó és
Karikó György)

Szabó
Szebasztián
született:
2014.08.hó
(Jegesi Nikoletta,
Szabó Szebasztian)

Házasságot kötöttek:

Bereznai Vanda
született:
2014.09.25.
(Sándor Anett,
Bereznai József)

Podmaniczki Gáborné szül: Mihályi Margit
Király Istvánné szül: Bagi Piroska
Rusvai Gáborné szül: Horváth Mária Terézia
Molnár Lajosné szül: Orosz Piroska
Tóth Józsefné szül: Szaszkó Margit
Zoboki Miklósné szül: Zoboki Irén
Forró Pál
Juhász Pál
Lázár Vilmos
Szőke Ferencné szül: Utasi Rozália
Szabari Béla
Bárány Istvánné szül: Farkas Ilona
István József
Mocsai Ambrus
Fehér Józsefné szül: Tóth Terézia

Drotár Andrea és Berdó Gyula
Vágó Tibor és Molnár Melinda
Patonai Ferenc és Kordik Nikoletta
Rapi László és Sáfár Krisztina
Fülöp Zsuzsanna és Szabó Zoltán
Orbán Kitti és Pesti Attila
Vecsei Gyöngyi és Berdó István
101 éves
89 éves
88 éves
81 éves
82 éves
85 éves
73 éves
83 éves
83 éves
83 éves
59 éves
82 éves
54 éves
67 éves
81 éves

Rapi Kálmán
Palya Kálmán
Gergely Attila
Birkás Bertalan
Tóth József
Pekár Ferencné szül: Pekár Erzsébet
Utassy Miklós
Csontos József
Bagi Sándor
Utasi Miklós
Bencsik Józsefné szül: Laczi Éva
Kiss Imre János
Tóth Péterné szül: Sipos Irma Ilona
Biczó Dezső
Tajti Dezsőné szül: Kocsis Erzsébet

77 éves
67 éves
50 éves
93 éves
87 éves
87 éves
89 éves
91 éves
88 éves
56 éves
56 éves
40 éves
92 éves
61 éves
86 éves
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik

id. TAJTI DEZSŐNÉ
szül. Kocsis Erzsébet

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

Kocséri Híradó

Emlékezünk Törőcsik László halálának 9. évfordulójára
Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
Hol uralkodik a hit, Békesség és szeretet,
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek.
Mi örökké szeretünk és nem feledünk TÉGED!
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon!
A hit, a remény, a bizakvó tudat
cserben hagy, s csak egy kép marad,
Melyet örökre megőrzünk a szívünkben,
mert az emlékek azok, amit még az idő sem vehet el!

Fájó szívvel emlékezik rád szerető feleséged,
gyermekeid és unokáid!

TÜNDÉRKERTI HÍREK
Ha november: az óvoda vacsora. Az idén
november végén a „Dáridó Lajcsival” jegyében rendeztük meg a szokásos zenés mulatságunkat. A szülők nagy lelkesedéssel fogtak
neki a szervezésnek, ennek köszönhetően igazán szép létszámmal jöttünk össze. A vacsorát,
mint évek óta mindig a Holló-gasztró biztosította, a talpalávalót a Parádia együttes húzta.
Az ízletes vacsora után a szülők „szellemes”, fergeteges tánca
szórakoztatott bennünket, melyre heteken keresztül kitartóan készültek, Csőke Alexandra irányításával.
Az éjfél utáni tombolahúzás után, hajnali 4
óráig roptuk a táncot.
Köszönjük
Bimbó Zoltánné és Mogyorósiné Ország Éva
munkáját a büfében.
A vacsora bevételéből a gyerekek kirándulásait, programjait
támogatjuk, óvodánkat
tehetjük szebbé, ezért
köszönetet mondunk
mindazon szülőknek,
támogatóknak,
akik
bármilyen módon, munkájukkal, felajánlásukkal, részvételükkel
támogatták rendezvényünk sikerét.
A szülők mulatozása előtt november közepén a gyerekek is mulatságot tartottak az ősz búcsúztató Alma-bálat. A Répa Retek
duó interaktív zenés műsora szórakoztatta a kicsiket, amely közben megbeszéltük az őszről „tanultakat”, a programot egy közös,
„fergeteges” táncolás zárta. Ezt követően különböző versenyjátékok során mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat a bátor jelentkezők. Volt itt kockatorony építés, nyakláncfűzés, almalé ivás,
a leggyorsabbak pedig aranyalmát nyerhettek. Emlékezetes, hangulatos délelőttöt töltött együtt a három csoport.
December 6-án óvodánkba is megérkezett a várva-várt Mikulás.
Előtte Zsuzsi óvó néni, Timi óvó néni és Kiskati óvó néni bábjátéka fokozta a várakozást, melyben elmesélték, csizmával illik várni
a kedves látogatót.
A Mikulás mindhárom csoportba ellátogatott, ahol a gyerekek
versekkel, dalokkal, zenével köszöntötték. Mivel a mi Tündérker-

tünkbe csupa jó kisgyerek jár, mindenkit megajándékozott a Mikulás, és virgácsot senki sem kapott. A kitisztított csizmácskákba
is belecsempészett egy-egy kis ajándékot, melyet a gyerekek nagy
örömmel fedeztek fel.
Ezután elérkezett az Advent, a várakozás, a felkészülés, a csendesség és békesség ideje. Mindennap meggyújtottuk az Adventi koszorúinkon a gyertyákat, beszélgettünk, meséltünk Kis Jézus
születéséről, a szeretet erejéről.
Ebben az évben a nagymamákkal együtt sütöttük a mézeskalácsot, nyújtottuk, szaggattuk, díszítettük, majd megkóstoltuk a kisült finomságot. Megmutattuk a nagymamáknak milyen dalokkal,
versekkel, tánccal készülünk a Karácsonyi ünnepélyre.
Luca napján búzát vetettünk, hogy a karácsonyfa alá otthon oda tudjuk tenni a kizöldült búzát és
gazdag termést remélve, ezzel tudunk bort, búzát,
békességet kívánni az egész családnak.
December 19-én ellátogattunk a templomba,
ahol megnéztük a felállított Betlehemet. László
atya nagy szeretettel fogadott bennünket, elmesélte a karácsony történetét, majd mi köszöntöttük
a Kis Jézust. László atya minden kisgyermeknek
ajándékozott egy-egy szentképet a Szent Családról, mi is megköszöntük a kedves fogadtatást a közösen sütött mézeskaláccsal.
20-án reggel nagy meglepetésre érkeztek a gyerekek, az Angyalok éjszaka meghozták a feldíszített karácsonyfát.
Tágra nyílt, csillogó gyermekszemek felejthetetlenné tették ezeket
a pillanatokat. Tízórai után közösen ünnepeltünk, ez alatt, a kará-
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csonyfa alá bekerültek az új játékok.
Gyerekeink nagy várakozással, bontogatták ki a dobozokat, örömmel
vették birtokukba az ajándékokat.
Köszönjük az Önkormányzatnak,
hogy a sok új játékkal nagy örömet
szerezhettünk 67 kisgyereknek.
Délután az óvodás „angyalok”
köszöntötték műsorukkal a község
nyugdíjasait. A büszke nagymamák
és nagypapák csillogó, időnként
könnyes szemmel figyelték unokáikat.
Tartalmas, mozgalmas két hónapot tudhatunk magunk mögött, reméljük a gyerekek is felejthetetlen
napokat töltöttek el csoporttársaikkal, óvó és dajka nénikkel, szüleikkel.
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2014-ben támogatták óvodánkat:

Parázs-Bau Kft, Sipos Ferencné, Baloghné Lajtos Brigitta, Pintér
Márta, Bakos Pál, Burai Tibor, Csőke Sándor, Tóth József, Bednár
Zoltán, Patonai Gabriella, Nagy Bálint, Százdiné Szecsei Anikó, Hajagos-Balog Zita, Tajti Attila, Galgóczi Gábor, Ifj. Ragó Kálmán, Vanyúr Lajos, Bereznai Jószef, Kaszap Kft., Radics László, Csányi Krisztina, Járvás Csaba, Pásztor Mónika, Bartáné Csontos Anita, Bodnár
Andrásné, Polgármesteri Hivatal, Csongár József, Fekete László, Barabás Ferencné, Bimbó Györgyné és Mogyorósiné Ország Éva, Hriagyel Csaba, Székely András, Venyingi Zoltán, Iskola SZMK., Magyar Gábor és családja, Gyógyszertár Kocsér, Király Dénes, Vanyúr
László, Vadásztársaság Kocsér, Bonduelle Central Europe Kft., Barabás Ferenc, Tóth Anikó, Gál-Rusvai Halparadicsom Kft., Borzák
Margit és Nagy István, Konyha dolgozói, Csőke Alexandra, Gutheilné Éva fodrász Nagykőrös, Vágó-Molnár Melinda MMF Kft., Ádám
István, Tajti Péter, Posta dolgozói, Népkör, Demeter Lőrinc, Ádám
Zoltán és családja, Napsugár Presszó, Mészáros Attila egyéni vállalkozó, Horváth Zsuzsanna, Molnárné Pekár Erika, Győrfi Ferenc, Dávid Ferenc és Dávid Renáta, Járvás József és családja, Ország Tamás
és családja, Juhász Anikó és Peter Anker, Csutka-Zumba, Hernádi
László atya, Goldess Hungary Kft. – Fehér Jutka, Király István, Holland-Bau Kft., Nagyné Király Szilvia, Székely Csaba, Szedlák Zoltán.

Köszönjük támogatásukat!
Bodnár Andrásné óvodavezető

ADVENTI JÓTÉKONYSÁG
„A jó cselekedet nem vész el a világban, egyszer visszatér hozzád.”
(Felicity)
Ez a mottó vezérelt bennünket, amikor Advent idején először hirdettük meg óvodánkban a jótékonysági cipős doboz akciót. Arra
kértük a szülőket, hogy gyermekeikkel közösen válasszák ki azokat a játékokat, amelyeket szívesen odaajándékoznának rászoruló
családoknak, gyermekeknek.

Sok-sok doboz gyűlt össze, melyet átvittünk a gyerekekkel együtt a
Családsegítő Szolgálathoz,
ahonnan eljuttatták a családokhoz.
Úgy érezzük, hogy gyermekeink lelkében is sikerült az együttérzés és az
adakozás kicsiny magját
elültetni, most már csak
ápolgatnunk,
nevelgetnünk kell azt.
óvó nénik
Itt az újság hasábjain keresztül is külön szeretnénk megköszönni
Tóth Miklós
budapesti lakosnak – volt óvodásunknak
az önzetlen támogatását, amellyel óvodánkat az elmúlt évben
többször is segítette.

„Nem időpont vagy időszak a karácsony, hanem lelkiállapot. Békességben, jóakaratúan és könyörületesen élni – ez a karácsony
igazi szelleme.”
Calcin Coolidge
Ehhez a szellemiséghez kapcsolódva Mi, a Legyünk Kocsér Jó
Gazdái csoport tagjai (Ádám Zoltánné Anikó, Bálint Éva, ifj. Csányi Rudolf, Dávid Krisztina, Kasza Csabáné Irénke, Tajti Tibor,
Vinczéné Sápi Mária) úgy éreztük, hogy szeretnénk néhány ember karácsonyát szeretetteljesebbé és örömtelibbé tenni. Ezért arra gondoltunk, hogy néhány embert a közelgő ünnep alkalmából
megajándékozunk. Olyan helybélieket választottunk akikről már a
választást megelőzően is láttuk, hogy jó helyre kerülne a segítség.
Mindannyian egyedül élnek, hozzátartozóik távol vannak tőlük,
ritkán van lehetőségük egymás társaságát élvezni. Tartós élelmiszereket, édességet, gyümölcsöt adományoztunk három, egyedülálló, idős kocséri embernek.

Ezzel az apró figyelmességgel hisszük, hogy meghittebbé tettük
Karácsonyukat. Azt, hogy kezdeményezésünk elérte célját mi sem
bizonyította jobban, mint a szemeikben tükröződő meghatódottság. Boldoggá tett minket, hogy ezzel az adománnyal, és a néhány
emberi szóval mellyel megkerestük Őket szeretettelibbé varázsoltuk Karácsonyukat.
Dávid Krisztina
Legyünk Kocsér Jó Gazdái
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Köszönetemet szeretném kifejezni a kocséri Tündérkert
Óvoda dolgozóinak, óvodásainak és szüleiknek, hogy cipősdoboz gyűjtésükkel hozzájárultak ahhoz, hogy 18 kocséri
család 32 gyermekének örömtelibbé tegyék a karácsonyi ünnepüket.
Továbbá szeretném megköszönni Hernádi László plébános úr és a Kocséri Római Katolikus Egyház hívei, valamint
a Kocséri Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola tantestülete által összegyűjtött és felajánlott élelmiszer adományt,
amellyel 10 család életét segítették.
Az adományok a karácsonyi ünnepek előtt kerültek kiosztásra.
B. Deákné Szakál Anita

Kocséri Híradó

Ajándék könyvek a Községi
Könyvtárnak!
A Kocséri Híradó hasábjain keresztül szeretnénk köszönetet
mondani
Antal Domokosnénak, aki 3 példányban ajándékozta könyvtárunknak a jász ajándékként kapott könyveket Jászapátiból, melyeknek címe: A Jászság könyvészete
Budai Ferencnek (Bugyi Ferenc), aki a Tempó 2014 – A magyar
autósport évkönyve című könyvet ajándékozta könyvtárunknak,
valamint Sipos Annamáriának, Damó Istvánnak és Ország Tamás kisdiáknak akik otthoni könyvtáruk néhány kötetét ajánlották fel a könyvtárnak.
Köszönjük!

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS KÖZSÉGÜNKBEN
Együtt sütöttünk
karácsonyra

2014. december 16-án, kedden
az önkormányzat konyháján a
konyhás nénik irányításával az
iskolás gyerekek mézes kalácsot díszítettek, kókuszgolyót
gyúrtak és csokoládés piskótát
készítettek. Emlékezetes, kedves élményben és sok-sok finom falatban volt részük.

Községi nyugdíjas karácsony
2014. december 18-án csütörtök délután
került megrendezésre a községi nyugdíjas
karácsony, melyet Kocsér Község Önkormányzata rendezett.
A szépen megterített asztaloknál szaloncukor és narancs várta az érkezőket. A vendé-

geket Földi László Országgyűlési Képviselő köszöntötte.
A köszöntő szavak után az általános iskola
énekkarának karácsonyi dalcsokra következett. Az énekkar vezetője: Juhász Anikó.
Őket követte a Tündérkert Óvoda nagy-

csoportosainak „Szálljatok le karácsonyi
angyalok” című ünnepi műsora. Felkészítő pedagógusok Bakonyiné László Veronika és Bodnár Andrásné voltak.
A vidám, jó hangulatú beszélgetés közben
mindenkinek jól esett a meleg tea, bor, frissen sült kalács, melyet a konyha dolgozói
készítettek.
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Adventi Karácsonyi Koncert
2014. december 19-én pénteken a már
hagyományosnak nevezhető karácsonyi
ünnepi koncertnek idén is a Római Katolikus Templom adott otthont.
Hernádi László plébános úr köszöntötte
az egybegyűlteket.
A Kecskemétről 55 fővel érkező AURIN
Leánykar fantasztikus karácsonyi koncerttel ajándékozta meg a megjelenteknek.

Az AURIN Leánykar 1998-ban alakult a
Kodály Iskola MIRACULUM Gyermekkórusának 15 év feletti lányaiból. A kórus alapítója és vezetője: Durányik László.
A lányok Európa számos országában jártak már, így koncerteztek többek között:
Angliában, Norvégiában, Dániában, Belgiumban, Németországban, Szlovákiában,
Olaszországban, Svájcban, Erdélyben, Spanyolországban, Romániában, Walesben,
Skóciában, Kínában, Franciaországban,
Csehországban, Lengyelországban.
2006-ban olimpiai bajnokok lettek a Kí-

nában megrendezett kórusolimpián, kategóriájukban 42 kórust utasítottak maguk
mögé.
2009-ben az AURIN Leánykar Bács-Kiskun Megyei Príma díjat kapott.
A csodálatos ünnepi koncert után kigyúltak a díszkivilágítás fényei a parkban,
ahol karácsonyi dalokat énekelt Bátori Lilla, Lengyel Dorina és Vincze Karolin. A
lányokat felkészítette
Juhász
Anikó pedagógus.
Csőke
Alexandra immár 2.
alkalommal készült égő mécsesekkel fenyőfát kirakni, de az
időjárás sajnos
nem kedvezett a
mécses gyújtásnak. Köszönjük
Szandi, nem adjuk fel, jövőre újból próbálkozunk.
Mindenkit szeretettel várt az Önkormányzat az ünnepi fényárba úszó parkba,
ahol térzene szólt. Mindenki koccinthatott ismerőseivel, barátaival egy pohár finom forralt borral vagy teával, szaloncukor és finom frissen sült pogácsa is várta az
érdeklődőket.
A templomkertben felállított Betlehem,
valamint a parkban égő adventi gyertya és
az új karácsonyi fények idén is színfoltjai
voltak az ünnepre készülő falu életének.

Az Önkormányzat köszönetét fejezi ki
Galgóczi Gábornak és családjának,
aki a rendezvényre felajánlotta
a finom frissen sült sajtos pogácsát,
Járvás Józsefnek és családjának, aki a
bort
ajánlotta fel a rendezvényre.
Jan, Gabi, Marion, Richard köszönet a
daruért, amit az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottak a karácsonyi égősorok elhelyezéséhez.
Nagyon sok ember önzetlen munkájának köszönhetjük a szépen feldíszített karácsonyi faluközpontot. Köszönet a munkálatokban résztvevőknek.
Ezen felül az Önkormányzat köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki a program megszervezésében és lebonyolításában részt
vett. Köszönjük önzetlen munkájukat!
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61 éves özvegy ember vagyok. Társat keresek 55 és
63 év között, olyan hölgy személyében, aki hozzám
költözne. Tisztaság, ápoltság fontos, jogosítvány
előny. Minden káros szenvedélytől mentes vagyok.
Tel.: 06-20/551-8136

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
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca
végén. Érd.: 06-53/715-165
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel,
fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401
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, garázzsal, 2 db fúrott
kúttal, 450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi
vagy kecskeméti panellakás csere is érdekel. Ugyanitt
gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy mély, egy
sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó.
Érd.: 06-20-515-7975
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: 06/20/4535485
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 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
Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! „Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 5,5 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 gyümölcsfák. A házhoz melléképület és garázs is tartozik.
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
Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás tehermentes 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.
3 szobás családi ház melléképülettel a Dózsa György
u. 16. szám alatt ELADÓ ! Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni: 20/599-7628
Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás ös�szkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy telekkel, a
falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603
Elcserélném a Kocsér Szabadság úti 43. sz. alatti ingatlanomat műúthoz közeli 4-5 hektáros legelővel
rendelkező tanyára. Érdeklődni: 6-20/458-0838 vagy
06-20/320-0833

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.
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 melléképüle
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
Kertfenntartást, kertészkedést vállalok. Tel.: 70/2836019

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
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