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lányokat, asszonyokat. Az „öntözésért” cserébe a lányok pirost tojást adnak a legényeknek.
Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában
található tojásokat.
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Önkormányzati hírek
Kocsér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13.§. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 1. § (2) bekezdés, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-ában, 32.§. §. (3) bekezdésében, 132.§ (4)
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§ (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, igénybevételének jogosultságáról,
mértékéről, igénybevételük módjáról.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális
szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy
maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.
A rendelet hatálya
2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Kocsér Község Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(2) E rendelet hatálya a Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a)-d) pontban foglaltakon
túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. § (3) bekezdésében
meghatározottakra.
Hatásköri szabályok
3. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapításáról és

a közköltségen történő eltemettetésről a képviselő-testülettől
átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A rendszeres települési támogatás megállapításáról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a jegyző dönt.
(3) A polgármester és a jegyző által átruházott hatáskörben hozott határozat ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a
döntés közlésétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a
bíróságtól lehet kérni.
Eljárási rendelkezések
4.§ (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a pénzben
nyújtott ellátásra való jogosultság megállapításánál az egy főre
jutó havi jövedelem kiszámításakor, valamint a vagyon tekintetében az Szt. 4.§-ában foglaltakat kell alapul venni.
(2) A jövedelemszámításnál a Szt. 10.§ (2) bekezdésében foglalt időszak az irányadó.
5.§ (1)A szociális ellátásra irányuló eljárás kérelemre indul,
mely az igénylésre rendszeresített formanyomtatványon továbbá a jogosultság megállapításához szükséges nyilatkozatok, igazolások csatolásával a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége (a továbbiakban:
Hivatal) nyújtható be személyesen hivatali időben vagy postai úton.
(2) Rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható.
6.§ (1) A jogosultság megállapításához az ellátási formától
függően, az igénylő a kérelmében saját és a vele közös háztartásban vagy családjában élő személyek adatairól, jövedelmi
viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra
vonatkozó bizonyítékokat, vagyoni helyzetét bemutató nyilatkozatokat és igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg
köteles becsatolni.
(2) Ha a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban
élő személy illetve családtagja munkanélküli, az illetékes munkaügyi központ által kiállított, a regisztráció és együttműködés
tényét tartalmazó igazolás nyújtandó be.
(3) A jövedelemigazolásához csatolni kell:
a) a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,
b) munkanélküli esetében az ellátást megállapító határozatot és
a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást
igazoló, a névre szóló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a folyósító szerv igazolását és a kérelem benyújtását
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megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényt, ennek
hiányában az utolsó havi bankszámlakivonatot,
d) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló NAV dokumentumot amelyen azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam
nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet
a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
e) egyéb esetekben a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett
tett nyilatkozatát.
(4) A tanköteles, közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek, adott félvére vonatkozó tanulói illetve hallgatói
jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható.
(5) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli,
a jogerős bírósági határozat a gyermek elhelyezéséről, az erre
irányuló bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, a képzelt
apa bejegyzéséről szóló gyámhivatali határozat illetve egyéb
dokumentum szolgálhat.
(6) Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülő
gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat vagy a tartásdíj-fizetésről
szóló egyéb dokumentum szolgál.
(7) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák esetében
a kérelmezőnek nyilatkozni kell, az ő valamint a háztartás tagjainak vagyonáról, a megtakarításokról, valamint arról, hogy
rendelkeznek-e tartási, életjáradéki illetve öröklési szerződéssel.
(8) A települési támogatás megállapítására irányuló eljárás során az eljáró hatóság környezettanulmányt készít. Amennyiben
a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítható, hogy
a települési támogatásra irányuló kérelem nem megalapozott
vagy a kérelemben feltüntetett adatok nem egyeznek meg a
környezettanulmányban foglaltakkal, a hatóság a tényállás
tisztázása érdekében nyilatkozattételre, hiánypótlásra hívhatja
fel a kérelmezőt.
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pénz-kifizetéssel történik. A házipénztárból való készpénz-kifizetés a határozat hozatalt követő hétfőn és csütörtökön pénztári
időben történik.
(2) A pénzben vagy természetben nyújtott ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt a Szt. 17. §-a
alapján visszafizetésre kell kötelezni.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
8.§ Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete által
biztosított pénzbeli ellátás formái:
a) rendkívüli települési támogatás
b) rendszeres települési támogatás.
Rendkívüli települési támogatás
9.§ (1) A polgármester az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) A Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).
b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező
ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban
részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.

A pénzbeli ellátások folyósításának
és elszámolásának szabályai

(3) Rendkívüli települési támogatás igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, így különösen:
ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy
c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
pénzbeli támogatásra vagy
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.

7.§ (1) A megállapított rendszeres települési támogatás folyósítása elsősorban banki átutalással, postai úton, kivételes esetben
házipénztárból való készpénz-kifizetéssel történik. A rendkívüli települési támogatás folyósítása házipénztárból való kész-

10. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek , aki a 9.§ szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre
jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

(9) Nem megalapozott a kérelem, ha annak tartalma és a csatolt
igazolások egyértelműen ellentétes tényt igazolnak a környezettanulmányban foglaltakkal.
(10) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező
életkörülményeiben az önkormányzat hivatalos tudomása vagy
bármely más ügyben folytatott környezettanulmány alapján
nem feltételezhető lényeges változás.
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összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200
%-át nem haladja meg.
(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege – a 13.
§-ban foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft.
(3) A havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési
támogatás maximum 6 hónap időtartamra adható.
(4) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a rendkívüli települési támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át.
(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai
számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli
települési támogatás - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.
(6) A rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása céljából a támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
Természetbeni szociális ellátási forma lehet
a) élelmiszer, vagy
b) gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz, vagy
c) tüzelőanyag, vagy
d) utazási költség, vagy
e) eljárási díj, vagy
f) közüzemi számla kiegyenlítése.
(8) Azonnali beavatkozást igénylő rendkívüli élethelyzetben Kocsér Község Önkormányzat Polgármestere maximum
20.000 Ft összegig, az Önkormányzat házipénztárából azonnal
kifizethető, vagy természetben nyújtott rendkívüli települési támogatásban részesítheti a rászorultat.
11.§ (1) Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti igény megállapításának a 10.§
(1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy
az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
24 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában
nem részesül közgyógyellátásban.
(2) A kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.
12.§ (1) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel
nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapításához csatolni kell az 6.§ szerinti jövedelemigazolásokon túlmenően a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.
(2) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell meg-
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állapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek részére
nyújtható támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a 10.§ (4) bekezdésében meghatározott mértéket.
13.§ (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és
a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a Vhr. 32.§
(2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege a
helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 10%a.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140.000 Ft.
Rendszeres települési támogatás
14. § A jegyző e rendeletben meghatározott feltételek szerint
települési támogatást nyújt a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (lakásfenntartási támogatás) illetve a gyógyszerkiadások viseléséhez (gyógyszerköltség támogatás).
15. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló
háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Rendszeres kiadás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja.
(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, és a háztartás tagjai egyikének
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási
egységek összegének hányadosával.
(2a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma
0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma
személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű
családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
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a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del
növekszik.
(3) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450.-Ft
(4) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban
megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5
nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) A lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a
jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás
mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az
a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(6) A (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3 –

J – 0,5 NYM
x 0,15
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
(7) A normatív lakásfenntartási támogatást 2015. december 31ig kell megállapítani.
(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik,
vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára
járó támogatást a folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de
a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
16. § (1) A gyógyszerköltség támogatás a szociálisan rászorult
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerkiadásainak csökkentése
érdekében biztosított hozzájárulás.
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(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatásra
jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek krónikus
betegségére tekintettel, a háziorvos által a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz-szükségletről kiállított igazolás alapján
a gyógyszertár által igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás és
gyógyszer költségeinek mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át, és
a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedül élő esetén 200 %-át, és
nem jogosult a járási hivatal által megállapítható alanyi vagy
normatív jogcímen közgyógyellátásra.
(3) A gyógyszerköltség támogatás 2015. december 31. időtartamra kerül megállapításra.
(4) A jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító
határozat meghozatalát követő 15. nap.
(5) A támogatás összege legalább havi 3.000.-Ft és legfeljebb
havi 5.000.-Ft összegig terjedhet, a kérelmező igazolt gyógyszerköltsége arányában.

III. Fejezet
Természetbeni ellátás
17. § (1) A polgármester a település közigazgatási területén
elhalálozott személy közköltségen történő eltemettetéséről az
Szt. 48. §-ában foglalt rendelkezések szerint gondoskodik.
(2) A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíteni
kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át, egyedül élő személy
esetében 200 %-át.

IV. fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban
kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési
díjakról.
Kocsér, 2015-02-27
Bodnár András
polgármester

dr. Bicskei Krisztina
jegyző
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FELHÍVÁS
KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁS
Kocsér község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.
§-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2015. február 15. – 2015. március 31. között ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot
kell kitölteni és azokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Adatlap igénylése:
Az adatlap személyesen átvehető a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségén (2755
Kocsér, Szent István tér 1.) vagy letölthető a község honlapjáról.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségén vagy telefonon (53/359-080) kérhető.
Az ebek bejelentése 2015. március 31-ig az alábbi módok egyikeként teljesíthető:
• p
 ostai úton a kitöltött és aláírt adatlapokat a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségére megküldve (2755 Kocsér, Szent István tér 1.),
• személyesen, a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségén leadva (2755 Kocsér,
Szent István tér 1.), vagy
• e-mailben a jegyzo@kocser.hu címre beküldve.
Felhívjuk egyúttal az Ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
• 2 013. január 1-jétől a 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/b § (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál
idősebb ebek csak mikrochippel (traszponderrel) megjelölve tarthatók. A jogszabály megsértése esetén az
ebtartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható.
Ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírás adatlap kitöltése előtt azt pótolja!
• A
 z ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
• A
 z Ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
FELHÍVJUK A TISZTELT EBTARTÓK FIGYELMÉT, HOGY AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYE – AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁGRÓL SZÓLÓ 244/1998. (XII. 31.) KORM.
RENDELETBEN FOGLALTAK ALAPJÁN – 30.000 FT PÉNZBÍRSÁG.
Kocsér, 2015. február 5.
dr. Bicskei Krisztina
jegyző
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JÓTÉKONYSÁGI ISKOLAVACSORA RETRO HANGULATBAN

2015. február 14-én szombaton került
megrendezésre a jótékonysági retro party
az Általános Iskola Nevelőtestülete és Szülői Munkaközössége szervezésében. Nagy
öröm volt számunkra, hogy ismét sokan
jöttünk össze egy nagy bulira.
A bál megnyitója után a „táncoslábú”
szülők és pedagógusok fergeteges tánca következett, akik hetek óta nagy izgalommal készültek a fellépésre Juhász Anikó irányításával. A fellépők hatalmas sikert
arattak. Hálás köszönet minden szülőnek a
közreműködéséért!
Részt vevő szülők név szerint: Baloghné Lajtos Brigitta, Ádám Istvánné, Berdóné
Vecsei Gyöngyi, Baginé Vecsei Edit, Ádám
Zoltánné, Országné Molnár Katalin, Badariné Varga Erika, Vanyurné Tóth Krisztina,
Lacziné Kocsány Zsuzsanna, Tajtiné Kasza
Anikó, Venyinginé Tajti Erika, Vágó-Molnár Melinda, Mádiné Héda Erika, Bíróné Forgács Bernadett, Juhász Anikó, Héda
Éva, Bátoriné Rapi Anna, Gévai Imre, Mészéros Ervin, Tajti László, Venyingi Zoltán,
Berdó István.
Külön köszönet Hajagos Béláné Erzsikének, aki a táncos szoknyákat megvarrta nekünk.
A vacsorát ebben az évben is a Holló
Gasztro Kft. készítette és szolgálta fel. Az
ízletes vacsora elfogyasztása után az anyukák által készített finom házi süteményekkel kedveskedtünk vendégeinknek.
Vacsora után a Kecskemétről érkező hastáncos hölgyek tánca szórakoztatta a vendégeket, széles mosolyt csalva férfi vendégeink arcára.
Köszönjük Kocsány Istvánné Margó és
segítőjének munkáját a büfében.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni támogatóinknak, akik tombolatárgy felajánlásával támogatták rendezvényünket.
Támogatóink: Kocsér Község Önkormányzata, Bodnár András Polgármester és családja, Tündérkert Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége, Petőfi
Mezőgazdasági Szövetkezet – Nyitrai Fe-

renc, Dr. Nyitrai Gabriella –, 1. osztály,
2. osztály, 3. osztály, 4. osztály, 5. osztály,
6 osztály, 7. osztály, 8. osztály, Oláh Pál és
családja, Bíró Krisztián és családja, Venyingi Zoltán és családja, ifj. Laczi Dénes és
családja, Konyha dolgozói, Hriagyel Csaba
és családja, Szabó Zsuzsanna és családja,
Radics László és családja, Bartáné Csontos
Anita, Járvás Csaba és családja, Kenyeres
Kálmán és családja, Nagy Miklós és családja, Czeczon Béla és családja, Mádi Tamás
és családja, ifj. Deák Kálmán és családja, Vanyúr Lajos és családja, Galgóczi Csemege Élelmiszer, Tajti Dezsőné, Gál – Rusvai Halparadicsom Kft., Csányi Krisztina,
Ország Tamás és családja, Vanyur László
és családja, Tóth József és családja, Gutheilné Korodi Éva, ifj. Ádám Zoltán és családja, Csőke Sándor és családja, ifj. Járvás
József, Radics István és családja, Tóth Ferenc és családja, ifj. Balajti Béla és családja, Kocséri Vadásztársaság, Kenyeres Bálint
és családja, Nagy Zsoltné, Bátori Sándor és
családja, Utasi Tibor és családja, Győrfi Fe-

renc, MMF Kft., Farkas és Társa Kft., Vágó Molnár Melinda és családja, Napsugár
Presszó, Badari József és családja, Hengár
Ferencné, Kissné Juhász Sarolta, Ragó Mihályné és Kovács Dénes, Barabás Ferencné,
Oláh János és családja, Balogh Krisztián és
családja, Birkás István és családja, Gévai
Imre és családja, Király Dénes és családja,
Csőke Alexandra, Juhász Anikó és Pieter
Anker, Kasza Csaba és családja, Holland
Bau Kft., Király István és családja, Hernádi
László – plébános úr, Rajta László – igazgató úr, Pásztor Béla és családja, Ádám István
és családja, Nyikos Dénesné, Posta dolgozói, Fehér Julianna – Goldess Hungary
Kft., Szelei László és családja, Kocséri Horgász Egyesület.
Köszönjük mindenki segítségét, aki
munkájával hozzájárult a rendezvény előkészületeihez, a szervezéshez, a terem díszítéséhez, ki- és bepakolásához.
Köszönjük, hogy támogatásukkal segítették céljaink megvalósulását.
SZMK

EBOLTÁS
Értesítjük a Lakosságot, hogy az összes 3 hónapos és ennél idősebb ebek veszettség elleni kötelező védőoltása, valamint a jogszabályban előírt kötelező, féreghajtószerrel történő kezelése az alábbi időpontban és helyen kerül lebonyolításra:
2015. március 25-én (szerda)
Vágó tanya
8-10 óráig
Ádám tanya
12-13 óráig

2015. március 28-án (szombat)
8-10 óráig faluban Hivatal előtti téren.
PÓTOLTÁS:
2015. április 11-én (szombat)
8-10 óráig faluban Hivatal előtti téren.

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az eboltás díja féregtelenítéssel együtt:
3.700 Ft/eb. Az ebeket szájkosárral ellátva, pórázon kell az oltásra vezetni! A be nem
oltott ebet le kell öletni és az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
Kocsér, 2015. március 2.

dr. Bicskei Krisztina
jegyző
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TEHETSÉGGONDOZÁS
Tollaslabda

Rajzpályázat

Mindenki nyert – nem is egyet!

Bagi Szandi remek eredménye!

Január 24-én szombaton Érden rendezték meg a tollaslabda diákolimpia megyei
fordulóját, ahol öt általános iskolás és Szabó Attila révén egy középiskolás kocséri
diák vett részt. Attila aranyérmes lett és továbbjutott a területi döntőbe.
A kicsi lányok, Vágó Barbi (3. osztály),
Drotár Natasa (4. osztály) 2-2 győzelmet
arattak, a nagyobbak 3-3 meccset nyertek a
hat forduló alatt - Gévai Levente és Gál Gergő (5. osztály), Gévai Eszter (7. osztály). Továbbjutniuk nem sikerült, de remekül helytálltak, dicséretes eredményeket értek el! Edző Palotai Gergő és Benke József.

2014. február 13-án pénteken eredményhirdetésre utazott Budapestre
Bagi Alexandra 3. osztályos tanuló és
Szijné Fajka Ágnes felkészítő rajztanára, ugyanis Szandi helyezett lett egy
Fekete István illusztrációs rajzpályázaton.
Az országos rajzpályázatot a „Tanítók
Fekete István Egyesülete” hirdette meg.
A díjkiosztón kiderült az is, hogy Szandi a 3-4. osztályos kategóriában 66 iskola 99 tanulója közül szerezte meg a 2. díjat Keléről, a gólyáról készített rajzaival.
Az eredményhirdetésre egy konferencia keretében a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet székházában került sor. Az ünnepélyes és barátságos légkörben lezajlott díjkiosztás után még egy kis vendéglátásra is sor
került. S hogy mi volt a jutalom? Kártyajáték, temperafesték, filctoll, rajzmappa és további rajzos ajándékok.

Bendegúz-verseny

Mindenki aranyos!

Szabó Attila, Palotai Gergő (edző) Gévai Eszter, Gévai Levente,
Gál Gergő, Drotár Natasa, Vágó Barbara, Gévai Anna, Drotár Izabella
(szurkolók) elöl: Kulcsár Leila (Nagykőrös)

Irak, Afganisztán, Kongó

Honvédelmi ismeretek
2015. január 29-én csütörtökön Král Attila, a magyar honvédség
ezredese rendhagyó történelemórákat tartott a felső tagozatos osztályokban. Beszámolt az iraki, afganisztáni és kongói kiküldetéséről, a
kiképzés próbatételeiről, de szó volt a II. világháborúról is, és egy kis
haditechnikai bemutató is színesítette az előadásokat.

A Bendegúz Akadémia kocséri növendékei
megkapták az első félévi bizonyítványukat, és
bizony az országos levelezős tanulmányi versenybe benevezett mind a hat kocséri diák aranyoklevelet kapott (Stób Attila, Vágó Krisztina,
Járvás Milán 8. o. történelem, Gévai Eszter 7.o. történelem, Laczi
Liza 7.o. magyar nyelvtan, Gévai Levente 5.o. magyar nyelvtan).
Az 1. félév során 3 feladatlapot oldottak meg, 14-14 kérdésre
kellett mindig megtalálni a helyes választ, és kiválóan teljesítettek,
a megszerezhető 42 pontból 40-41 pontot értek el, sőt Laczi Liza
eddig hibátlanul oldotta meg a feladatokat!
A történész Bendegúzok február 12-én csütörtök délután egy kis
kirándulást is tettek Kecskemétre, a Cifrapalotában megrendezett
I. világháborús kiállítást tekintették meg. (Felkészítő nevelő: Gévai
Imre)

A történész Bendegúzok:
Gévai Eszter, Vágó Krisztina, Járvás Milán és Stób Attila – a piarista
emlékkiállításon beültek a régimódi iskolapadba is.

Kocséri Híradó
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Farsangi karnevál – 2015

2015. február 6-án pénteken délután tartotta az iskola diákönkormányzata a farsangi karnevált a tornacsarnokban. Ötletes jelmezekben, vidámságban és tombolatárgyakban az idén sem volt hiány.
A jelmezverseny végeredménye
Egyéni jelmezek:
1. Tavasztündér – Mészáros Fanni 5.o.
2. Méhész – Kenyeres Andris 3.o.
3. Mikulás és krampuszok – Berdó Orsi 3.o. és testvérei
4. TV-Maci – Pesti Dóra 3.o
Különdíj:
Bűvöskocka – Pintér Imi (4.o.) és Mészáros Dóri (ovi)
Félbevágott ember – Halász Szibilla (4.o.)

A sürgősségi osztály – Országh doktor, segítői és páciensei

Farsangi flash mob
avagy táncos villámcsődület

Csoportos jelmezek
A csoportos produkciók között rangsort nem lehetett felállítani,
valamennyi csapat rendkívül ötletes és szórakoztató volt – és különdíjban részesült:
1. osztály – Lisztes molnár és társai, 2. osztály - Pingvinek
5. osztály – Időgép, 6. osztály – Kalózok, 7. osztály – Ételek

A lisztes molnár és társai (zsákok, egerek, egyebek) 1. osztály

Az idei farsang emlékezetes pillanata volt a felső tagozatosok meglepetése, őrületes össztánca. Szinte valamennyi felső tagozatos diák
részt vett benne, hangulatos és lendületes táncukkal egyszer csak váratlanul ellepték a táncteret. Az ötletgazda Vágó Krisztina (8.o.), a
koreográfus Juhász Anikó néni, segítője Molnár Zsuzsa néni volt.
A villámcsődület (flash mob) emberek előre szervezett csoportosulását
jelenti; hirtelen jön létre valamely nyilvános helyen, a résztvevők valami
szokatlant csinálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik. A villámcsődület viszonylag új társadalmi jelenség, az első 2003 májusában volt New York Cityben. Célja a figyelemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása.

Időgép – az ősembertől a marslakóig – 5. osztály

KRÓNIKA
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
„Hóembernek se keze se lába,
hóembernek pici szeme szén,
lustán pislant fadugó az orra,
vásott kannát visel a fején.”
Hangzott el ez a kis téli dal szinte minden nap valamelyik csoportban, az időjárás az idei télen nem tette lehetővé a hóemberépítést, mert nem esett hó, így hógolyózni, szánkózni sem sokszor tudtunk emiatt. Egy délelőtt azért megsajnált bennünket a
„Télapó” és küldött egy kis havat. Mi azonnal ki is használtuk, bár
csak apróka hóembereket sikerült építenünk.
A kismadarakról sem feledkeztünk el, hiszen a mi udvarunkat
nagyon szeretik, sokan fészkelnek is itt. Mind három csoport készített madáretetőt, az ablakból figyeltük hogyan esznek, válogatnak a kiscinkék, feketerigók. A Csicsergő csoportosok szinte alig
győzték az eleséget pótolni.
Február elején készülődni kezdtünk a Farsangi mulatságra. Az
előtte való napon a Répa Retek Mogyoró duó zenés, táncos műsorával hangolódtunk a másnapi bálra. Köszönjük a Szülői Munkaközösség támogatását, hiszen ők fizették az előadást.
Nagy izgalommal készültek a jelmezek, az Aranyalma csoport
cicának, a Bóbitások medvének, a kis Csicsergők bohócnak öltöztek. Rövid műsorban mutatkoztak be a „maskarások”, tízórai után.
Természetesen az alkalomhoz illően Czakó Kálmánné Marika néni és a dajka nénik, fánkot sütöttek, köszönjük nekik.

Egyik udvari mászókánk felújításra szorult, köszönjük Szabó Ferenc, Kormos Krisztián és munkatársuk szakszerű munkáját, így
újra használatba vehettük.
Bodnár Andrásné
óvodavezető

Elkészült a telet jelképező Kisze-baba is, melyet a mulatság után
elégettünk, ezzel kergettük el a telet. A bátrabbak át is ugorhatták
a tüzet.
Februárban pályázati pénzből megépülhetett a nagycsoportban
a régóta áhított galéria is. A gyerekek örömmel vették birtokukba.
Első alkalommal mackó kiállítást rendeztünk be a lépcsőkön. Volt
itt kicsi, nagy, jeges-, barna, sárga tarka, öreg, fiatal medve.
Mind e közben a nagyok folyamatosan edzenek, hiszen készülnek az Oviolimpiára, melyet az idén Cegléd rendez meg. 10 környező település óvodásai vesznek részt rajta. A nagy eseményre
április 25-én, szombaton délelőtt kerül sor.

Kocséri Híradó
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NÉPKÖRI HÍREK
2015. január 29-én, 17:00 órakor soron kívüli összejövetelt tartottunk a NÉPKÖRBEN:

„hagyomány őrző falusi lakodalom”
megrendezésével nosztalgiáztunk.
Egy elképzelt ifjú pár segítségével végig követhettük egy hagyományos falusi (akár jász) lakodalom főbb eseményeit:
• volt vendég várás, ajándék,
• a menyasszonyt – vőlegényt beköszöntötte a vőfély,
• a „batyus módra” behozott vacsorát a népkör tagjai együtt jóízűen elfogyasztották, a vőfély különböző rigmusain jót mulatva.

Az asszonykórus dal kíséretére, nótázása mellett a nyitó táncot eljárta a menyasszony-vőlegény. A vacsora után volt menyasszonyi
torta, ajándékok átadása.
Következett a menyasszony-tánc, amikor
mindenki megforgatta
a VŐFÉLY vezényletével, szokásos rigmusokkal tarkítva menyasszonyi ruhájában táncolva
a „szép menyasszonyt”.
Maskarába
öltözött
vendégekkel is forgott
egyet-egyet, míg a vőlegény fel nem kapta és
kivitte a párját.
Kevés idő elteltével KALOCSAI
HÍMZETT
ruhájában üdvözöltük a
menyecskét.
Tökéletes lakodalmi hangulatot varázsoltunk pár órára, ahol mindenkinek volt egy-egy nosztalgiás története.
Járvás Józsefné Marica
NÉPKÖR ELNÖKE
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A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Kocséri
Idősek klubjában történt események
„ Nemcsak a húszéveseké a világ…”
Ezzel a sláger idézettel szólítottunk meg minden időst, nyugdíjast, aki az Idősek klubjával szeretett volna megismerkedni.
Első rendezvényünkre 2015. február 4-én került sor, melynek témája farsangi szokásaink, hagyományaink megőrzése volt. Az érdeklődök egy jó hangulatú közös beszélgetésen vehettek részt, farsangi fánk és meleg tea elfogyasztása mellett.
A következő eseményre már többen elfogadták a meghívást,
ekkor zenés Valentin napi bálba, falusi lakodalomba invitáltunk
mindenkit.

A vidám lakodalomban vendégeink voltak a Ceglédi Idős Klub
tagjai, a helyi Népköri tagok illetve Kocséri lakosú nyugdíjasok, fiatalok.
Az összejövetelt B. Deákné Szakál Anita nyitotta meg, aki köszöntötte a vendégeket, ezután a Népkör tagjainak részvételével
kezdetét vette a lakodalom.
A talpalávaló zene hangjaira, a vőfély elővezette az ifjú párt,
akiknek egészségére a násznép koccintott. A sudár menyasszony
csak irult – pirult, a nyoszolyólány mosolygott, a vőlegény meg tette a dolgát. Vigadott a násznép, de az ifjú arát ellopták, ám a bátor férj kiváltotta a menyecskét.
A nagy ijedelemre az áldomást a
menyasszony cipőjéből meg is itták.
Táncolt a násznép, folyt a vigasság.
Zsíros
kenyér, házi sütemény mindenkit
várt, ki teával, ki pedig borral öblíthette le a menyasszonyi tortát.
Meglepetésként a Kocséri konyha dolgozói frissen sült buktával
kedveskedtek az ifjú párnak és a násznépnek. Gyorsan, vidáman
eltelt a délelőtt, elfáradt a násznép és az ifjú pár. Véget ért a vigasság.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítségünkre voltak bármilyen formában összejövetelünk sikeres
lebonyolításában.
Szeretettel várunk a Ceglédi Kistérség Kocséri Idősek Klubjába
minden érdeklődőt, aki hétfőn, szerdán, csütörtökön 9 órától, szívesen részt venne programjainkon.
Elérhetőségünk: 53/358-087
Vikorné Tünde
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GYÁSZOL JÁSZKARAJENŐ, GYÁSZOL A TÉRSÉG

Búcsúzunk Dr. Bódi Gyulától

Megrendülten értesültünk róla, hogy
életének 78. évében, 2015. február 14-én,
hosszan tartó, súlyos betegség után örökre megpihent Dr. Bódi Gyula, Állami –
díjjal kitüntetett, aranydiplomás, jászkarajenői állatorvos.
Dr. Bódi Gyula 1969-től több mint két
évtizeden keresztül látta el a kocséri „Petőfi” MGTSZ állatorvosi szolgálatát, és
szinte minden helyi gazda portáján megfordult legalább egyszer, hogy segíthessen. Őszinte, szókimondó, segítőkész ember volt, aki nem ismert lehetetlent. Aki
ismerte, tisztelte. Aki tisztelte, szerette.
Utolsó útjára, a jászkarajenői temetőbe is elkísérték Őt a kocsériak. Egykori
munkatársai, barátai, ismerősei, gazdák
hajtottak fejet a Doktor Úr ravatala előtt.
Kocsér község és olvasóink nevében
őszinte tisztelettel búcsúzunk Dr. Bódi
Gyulától. Emléke előtt – családja jóvoltából - a gyászszertartáson ismertetett életrajzának közlésével tisztelgünk.
„1937. október 15-én született a Baranya megyei Nagytótfaluban Bódi Gyula és
Meszlényi Margit gyermekeként. Kisgyermek korát itt töltötte, ahol édesapja jó gazdaként példaértékű nagy családi gazdaságot épített fel. Kisfiúként a földművelés,
állattartás aktív résztvevője volt és már ekkor állatorvosnak készült. Elemi iskoláit
Nagytótfaluban és Siklóson végezte.
1950-ben kulákká nyilvánították a családot. Mint osztályidegeneket egy éjszaka
szüleivel, apai nagymamájával otthonukból kitelepítették, marhavagonban a Hortobágyra szállították közel tízezer sorstársukkal együtt. A Borzas-Mihályhalmai
táborban embertelen körülmények között, birkahodályban szállásolták el őket,
a munkaképesek dolga többek között a
talaj feltörése, gyapot és rizs termesztése

volt. 1953-ban engedték őket szabadon.
Korábbi otthonukba nem térhettek vis�sza, a teljes vagyonelkobzás után egy csömöri albérletben kezdett új életet a család.
De ezekkel a megpróbáltatásokkal sem sikerült megtörni a család tagjait. Új életet
kezdtek…
Ezekről a meghatározó élményeiről vall
a Kulák volt az apám című dokumentumfilm szereplőjeként, melyet 2014-ben
a kuláküldözés emléknapján mutattak be.
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének tagjaként
rendszeresen ápolta a kapcsolatot sorstársaival.
1958-ban érettségizett a Balassagyarmati Mezőgazdasági Technikumban.
1963-ban summa cum laude minősítéssel végezte el az Állatorvostudományi
Egyetemet Budapesten. Már egyetemistaként is megnyilvánult hivatástudata, az
állatorvos-tudomány iránti elhivatottsága. Gyakornoki évét a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tangazdaságában
töltötte, majd 1964-66. között megyei állatorvos volt Pest-megyében. 1966 októberében 3 hónapos helyettesítés okán
érkezett Jászkarajenőre, azóta élt és dolgozott a faluban, itt alapított családot.
1969-től a kocséri Petőfi MgTSz állatorvosaként négy törzstenyészet kialakításának aktív közreműködője lett. E munkájáért 1978-ban Állami-díjjal tüntették ki.
Éveken keresztül Kőröstetétlen község, a
helyi Árpád MgTsz, majd haláláig a Jászkarajenői Mezőgazdasági Zrt. állatorvosa
is volt. Mindennapi munkája során elsősorban a haszonállatok gyógyításával foglalkozott, különösen a szarvasmarhák, lovak ellátásában képezte magát és szerzett
nevet magának környezetében. Egy-egy
nagyállat kezelésére akár 50 km-re is elhívták. Nem ismert lehetetlent, hosszasan töprengett egy-egy probléma megoldásán, ha kellett.
Hivatása gyakorlását kezdettől fogva
szolgálatnak tekintette. A falu lakóit személyesen ismerte. Tisztában volt a mezőgazdaságból élők gondjaival, az elöregedő
település lakóinak mindennapi problémáival. 1967-től részt vett a község közéletében, egy ciklus kivételével folyamatosan önkormányzati képviselő volt,
e tevékenységétől 2014-ben köszönt le.
Munkája, emberi helytállása elismeréseként 2009-ben megkapta a Jászkarajenő
község Díszpolgára kitüntető címet.

2013-ban, az állatorvosi diploma megszerzésének 50. évfordulóján ünnepélyes
keretek között átvehette arany diplomáját.
Szívügyének tartotta a 20 éves múltra
visszatekintő Jászkarajenői Lovas Napokat. A szervezés mellett Ő biztosította az
állatorvosi ellátást, de a versenyeken túli társasági rendezvényeken is aktív résztvevő volt szókimondó, vidám személye.
Nagy szeretettel fogadta a faluba érkező
„lovasokat” és mindenkit, aki megtisztelte a rendezvényt.
Az állatállomány drasztikus csökkenése ellenére az elmúlt években sem tétlenkedett. Nagy örömét lelte a gazdálkodásban, földjei megművelésében, de akár
abban is, hogy a karai határt járta, a természetben gyönyörködött és a falubeliekkel beszélgetett. 20 éven keresztül töretlen
lelkesedéssel mangalicákat tenyésztett.
Baranyai szülőfalujába rendszeresen ellátogatott, de nem volt kérdés, hogy az otthona már itt van az Alföldön, Jászkarajenőn. Néhány napos távollét után már ide
vágyott.
Súlyos betegségét mindvégig türelemmel és a gyógyulásba vetett hittel viselte.
Sok terve volt…
2015. február 14-én kora reggel otthonában, szerettei által körülvéve örökre
megpihent.
Felesége, két lánya, kisfiú unokája, felesége családja, barátai, hortobágyi sorstársai, kollégái és a környék sok-sok állattartója gyászolja.
Kérése szerint, végső nyughelye a fogathajtó pálya közvetlen szomszédságában lesz.”
K. I.

FIGYELEM!
Megkezdtem a pritamin-,
kápia-, és kármen paprika
szerződések kötését.
Pritamin paprika várható
felvásárlási ára:
170 Ft/kg garantált.
Érdeklődni:

06 20/563 5053

telefonszámon vagy
személyesen a virágboltban.

KRÓNIKA

Kocséri Híradó
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 folytató, kimagasló tanulmányi eredményt elérő, és
aktív közösségi munkát végző diákok támogatása. Segítségnyújtásunk anyagi támogatás formájában valósul meg.

„Önnek egy mozdulat, Nekünk a JÖVŐ”
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90. születésnap
90. születésnapját ünnepelte családja, rokonai, ismerősei körében Bálint
Józsefné, született Szabari Julianna 2015. február
16-án.
Ezen a szép napon Bodnár András polgármester
úr nagy csokor virággal
köszöntötte az ünnepeltet
és átadta személyes jókívánságait.
Az olvasók nevében
ezúton szeretnénk
születésnapja alkalmából
sok boldogságot, erőt és
egészséget kívánni neki.

Nyitva, vagy zárva?

FIGYELEM!
Általános- és középiskolás diákok korrepetálását,
versenyekre, valamint érettségire való felkészítését vállalom

történelemből és földrajzból!
Érdeklődni a 06-20/976-6426-os telefonszámon lehet!

Sok a kérdőjel a kiskereskedelmi szektorban
történő vasárnapi munkavégzés tilalmával kapcsolatban, ezért megkérdeztük a helyi üzletek
tulajdonosait, hogyan érinti a kocséri vásárlókat
a március 15-től életbe lépő szabályozás.
A megkérdezett üzletvezetők tájékoztatása szerint a Kocséron
vasárnap is nyitva tartó üzletek továbbra is változatlan nyitvatartási időben várják a kedves vásárlókat.
K.I.

CSIBE VÁSÁR!!
Ha egészséges, szépen fejlődő csibét szeretne,
idén is válassza a mi napos csibéinket és takarmányunkat!
Minden előjegyzőnek egy 10%-os kupont adunk,
amit az első UNI csirketáp vásárlásakor beválthat!

Részletekről érdeklődjön a KASZAP KFT. Purina takarmány üzleteiben!
Elérhetőség: 2755 Kocsér, Szabadság u. 48-50.
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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 Irodában 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: 1231
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:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Tel.: 06-53/550-373
8:00-15:00
nincs ügyfélfogadás
15:00-18:00
nincs ügyfélfogadás
8:00-12:00

Földhivatal:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

Tel.: 06-53/351-279
13:00-15:30
nincs ügyfélfogadás
8:00-12:00 és 13:00-15:30
nincs ügyfélfogadás

Péntek:

8:00-12:00

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

HIRDETÉS
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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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