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26. évfolyam 6. szám 2015. NOVEMBER – DECEMBER Ára: 120 Ft

Előfizetési felhívás
Aki elő kívánja fizetni 2016-ra a kéthavonta megjelenő 
Kocséri Híradót, az 2016. február 28-ig megteheti az Önkor-
mányzat pénztárában, illetve az Önkormányzat számlaszámára 
való átutalással (Kocsér Polgármesteri Hivatal Pénzforgal-
mi bankszámla száma: 65100383-11016528).

Előfizetési díj: helyben 720 Ft, vidékre 1700 Ft.
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Suli hírek
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Adventi jótékonyság
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Mi Micsoda!?

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő 
Alapítvány hírei
Anyakönyvi hírek
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Aranyosi Ervin: A barátság gyógyít
Ha van egy igazán kedves, jó barátod, 
kivel találkozhatsz és örülsz, ha látod, 
kinek elmondhatod, mi a szíved nyomja, 
aki odafigyel, kinek van rád gondja.

Aki szeretettel, sérült lelket ápol, 
aki minden titkot megoszt önmagáról, 
kivel együtt lenni felemelő érzés, 
huncutkodni kicsit, az is nagy kísértés.

Ki a lelked érti, s gyakran felvidítja, 
ki a bánatodat messzire hajítja. 
Kinek kedvessége rokonlelket hordoz, 
ilyen barát mellet, nem kell neked orvos!

Múltad nem köt gúzsba, sőt a szép emlékek, 
újra felemelnek, felvidítanak téged! 
Együtt, jót nevetve néztek a világra, 
nem érzi a lelked, hogy magányos, árva.

Mert lelketek tisztul a sok nevetéstől, 
mikor megszabadulsz gonddal terhelt észtől. 
Lelked, mint a madár, fent az égben szárnyal, 
így repül az idő, egy kedves, jó baráttal.

Idős korodba is belefér a játék, 
egy ilyen barátság, igazi ajándék! 
Mikor elbúcsúzott a holnapot várod, 
jöjjön és gyógyítson, vidám, jó barátod!
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Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról

Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, vala-
mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott fel-
adatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kocsér Község Önkormányzatának 
közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre, az 
önkormányzati intézmények munkavállalóira, munkavégzésre irányu-
ló egyéb jogviszonyban álló személyekre és a külső vendégétkezőkre. 

2. §
(1) Kocsér Község Önkormányzata a Kocséri Általános Művelődé-
si Központ Tündérkert Óvoda Konyháján keresztül biztosítja a te-
lepülésen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munka-
helyi és vendégétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. 
(2) Az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat ál-
lapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege. 
(3) Az intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 
3. §

(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kocsér 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyers-
anyagnorma és térítési díj meghatározásáról szóló 3/2012. (I. 27.) 
rendelete.  
 Bodnár András dr. Bicskei Krisztina
 polgármester jegyző

Kocsér Község Önkormányzat által 2016. január 
1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak*

Megnevezés Intézményi térítési díj
Ft/nap

Összesen
Ft/nap

Tízórai Ebéd Uzsonna
Óvoda 65,- 140,- 65,- 270,-
Általános iskola 85,- 206,- 65,- 356,-
Óvoda és konyha al-
kalmazásában állók 85,- 206,- 65,- 356,-

Vendégétkezők - 524,- - 524,-

*Az intézményi térítési díjak összege az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza.

Kocsér Község Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kocsér Község Önkormányzat II. számú tanyagondnoki körzet

tanyagondnok munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2755 Kocsér, Szent István tér 1. (a 
fenntartó székhelye), azonban a munkakör jel-
legéből adódóan a munkavégzés helye változó. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 60. §-ban szabályozott tanya-
gondnoki szolgáltatás ellátása, a Szakmai Program-
ban megvalósuló feladatok ellátása, a településen 
élők közszolgáltatáshoz való hozzájuttatásában va-
ló közreműködés. A tanyagondnoki szolgáltatás 
feladatainak ellátása munkaköri leírás alapján az 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint a II. számú ta-
nyagondnoki körzetben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Nyolc általános, szakmunkásképző intézet,  falu- 

és tanyagondnoki alapképzésen szerzett képesítés 
az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekez-
dése alapján, 

•  B kategóriás jogosítvány, 
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•  magyar állampolgárság 
•  cselekvőképesség 
•  büntetlen előélet 

•  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egy 
éven belül megszerzi a szükséges falu- és tanya-
gondnoki alapképzést, amennyiben ezzel a képe-
sítéssel még nem rendelkezik 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Szociális területen vagy gépjárművezetői terüle-

ten szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•  Középfokú iskolai végzettség 
•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•  helyismeret 
•  D kategóriás jogosítvány 
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátiás kész-
ség, jó kommunikációs és együttműködési készség. 
Megbízhatóság, magas szintű, önálló munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  részletes, fényképes szakmai önéletrajz 
•  végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata 
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
•  nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolyta-

tásának vállalásáról 
•  falu- és tanyagondnoki alapvizsga hiányában az 

annak 1 éven belüli megszerzésére vonatkozó kö-
telezettséget tartalmazó nyilatkozat 

•  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pá-
lyázati anyagban lévő személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a 
pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők 
megismerhetik, a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a 
pályázat elbírálására nyilvános ülésen kerüljön sor 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától 

tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: A pályáza-
ti kiírás Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal hon-
lapján (www.kozigallas.hu) való megjelenéstől szá-
mított 30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Bodnár András polgármester nyújt, a 
53/359-080-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak  Kocsér Község Ön-

kormányzata címére történő megküldésével (2755 
Kocsér, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 100/2016. , valamint a munkakör 
megnevezését: tanyagondnok. 

•  Személyesen: Bodnár András polgármester, 2755 
Kocsér, Szent István tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Kocsér Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete bírálja el. A pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánításának jogát a pályázatot ki-
író fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. febru-
ár 29. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges in-
formáció: 
Próbaidő: 3 hónap 
A pályázati felhívás további közzétételének he-
lye: Kocsér Község honlapja, Kocséri Híradó 
Kocsér, 2016-01-14

Bodnár András
polgármester
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Megnyílt a Nagykőrösi 
Kormányablak

Pest megye tizenkettedik kormányablaka nyílt meg október 30-
án Nagykőrösön. A Nagykőrösi Járási Hivatal épületében lévő 
Kormányablakot Földi László, a térség országgyűlési képviselője, 
Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere, valamint Tarnai Ri-
chárd, Pest megye kormánymegbízottja adta át.

Tarnai Richárd az ünnepélyes átadón elmondta, hogy a hatá-
rok nagyon fontos szerepet töltenek be az emberek életében, azon-
ban az új okmányirodai ügyintézési rendszer gyakorlatilag határok 
nélküli, az ügyfelek az ország bármely pontján intézhetik ügyeiket. 
A határok ebben az esetben nem voltak jók, azokat le kellett bon-
tani - emelte ki beszédében a kormánymegbízott.

A „Jó állam” kialakítása, és ennek keretében az ügyfélbarát köz-
igazgatás megteremtése a kormányzat részéről már 2011-ben 
megkezdődött, ezzel a kormány időt, pénzt, energiát spórol meg 
az embereknek – hangsúlyozta Tarnai Richárd, majd hozzátette, a 
cél az volt, hogy a nagykőrösiek a lakóhelyükhöz minél közelebb, 
egyablakos rendszerben intézhessék a hivatalos ügyeiket, egysze-
rűen, gyorsan és hatékonyan.

Földi László, a térség országgyűlési képviselője beszédében el-
mondta, hogy jövő év májusáig összesen 278 kormányablak nyílik 
az országban, ahol a tervek szerint 2018-ra a jelenlegi 400 ügy he-
lyett közel 2000 intézése válik lehetővé. Ráadásul az ügyintézés ol-
csóbb lesz, sok esetben pedig ingyenes – hangsúlyozta a képviselő.

Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere ünnepi beszédé-
ben kiemelte, hogy a nagykőrösi Polgármesteri Hivatalban is pél-
daszerű az ügyintézés, és büszke arra, hogy a Járási Hivatalban is 
ugyanezt tapasztalják az ügyfelek, érkezzenek is az ország bármely 
pontjáról.

Az ünnepség keretében az átadást jelképező nemzeti színű sza-
lagot Földi László, Dr. Czira Szabolcs és Tarnai Richárd vágta át. 
Az eseményen Nyíkos Tamás, a Nagykőrösi Járási Hivatal vezető-
je mondott köszönetet a Kormányablak megvalósításában részt-
vevőknek.

(Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal)

Pest Megyei Kormányhivatal  
Nagykőrösi Járási Hivatala 

Kormányablak Osztály – elérhetőségek

Osztályvezető:
Szöllősiné Dr. Patonai Judit: 06 53 / 550-392
Fax szám: 06 53 / 550-393

Közlekedési igazgatási ügyintézés:

Busa Lászlóné kormányablak ügyintéző: 06 53 / 795-238
Huber Ágnes kormányablak ügyintéző: 06 53 / 550-387
Szabó Beatrix kormányablak ügyintéző: 06 53 / 795-253

Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés: 

Nánai-Szűcs Andrea kormányablak ügyintéző: 
 06 53 / 795-237
Német Szilvia kormányablak ügyintéző: 06 53 / 795-251
Urbán Edit kormányablak ügyintéző: 06 53 / 550-383

Vállalkozói ügyintézés, állampolgársági kérelmek benyúj-
tása, népesség nyilvántartás:

Lőrincz Enikő kormányablak ügyintéző: 06 53 / 795-252

Továbbítás céljából előterjeszthető beadványok a kor-
mányablakokról szóló 515/2013(XII.30.) Korm. rendelet 
3. számú melléklete alapján (családtámogatási, nyugdíjfo-
lyósítási, Tb ellátással stb. kapcsolatos kérelmek)
Nagyné Czakó Ilona kormányablak ügyintéző 
 06 53/ 550-385
Cselei István kormányablak ügyintéző: 06 53/ 795-263

Tájékoztatás nyújtása, időpontfoglalás, elkészült okmá-
nyok átvétele:

Cselei István kormányablak ügyintéző: 06 53/ 795-264
Molnár Szabolcs kormányablak ügyintéző: 06 53/ 795-264

Nagykőrösi Kormányablak ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  7:00 órától – 17:00 óráig
Kedd:  8:00 órától – 18:00 óráig
Szerda: 8:00 órától – 20:00 óráig
Csütörtök:  8:00 órától – 18:00 óráig
Péntek: 8:00 órától – 16:00 óráig
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A Kocséri Önkormányzat által 2016. évre tervezett programok:
2016. január 22.  18:00 – Magyar Kultúra napja 

(előadóművészek), Művelődési Ház
2016. március 15. – Állami ünnepség
2016. május 1. – Majális, Sportpálya
2016. május (második fele) – Néptánc találkozó Szent István tér
2016. július 23. – Arató Fesztivál, Sportpálya
2016. augusztus 20. – Állami ünnepség

2016. szeptember vége – Szüreti rendezvény
2016. október 23. – Állami ünnepség
2016. november 26. – II. Kocséri Hagyományőrző Disznóvágás
2016. decemberében – VII. Mikulásváró ünnepség, Idősek 

karácsonya, Angyalváró, Adventi Koncert 
(Előzetes információ, a pontos dátumokról, helyszínekről 

folyamatos tájékoztatást adunk.)

MEGHÍVÓ
A kocséri Gábor Áron Tagiskola Nevelőtestülete és Szülői

Munkaközössége meghív minden érdeklődőt

2016. február 6-án 19.00 órai kezdettel
megrendezésre kerülő jótékonysági

BLACK & WHITE
RETRO PARTY-ra

Gyere és éld át velünk együtt újból a régi idők party hangulatát.
Ha van kedved öltözz fekete-fehérbe. 

Helyszín: a kocséri Tornacsarnok

Vacsora választék feketén és fehéren
„A” menü

Vörösboros marhapörkölt galuskával és savanyúsággal 

„B” menü
Vegyes sült (rántott hús és Cordon Bleu) tört burgonyával

„C”menü
Rántott camembert párolt rizzsel és tartárral

         Vacsorajegy ára: 3.000,- Ft
Jegyek kaphatók: 

Csőke Alexandra – Nemzeti Dohánybolt
Lacziné Pap Anikó – iskola titkárság 20/3442-013

Vanyurné Tóth Krisztina – Nefelejcs Presszó
Venyinginé Tajti Erika - 20/5454-617
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NÉPKÖRI HÍREK
Szívélyes és kedves meghívásnak tettünk eleget 20 fővel novem-

ber 7-én a szentkirályi NYUGDÍJAS KLUB zenés vacsorájánál.  
Szállításunkat mindenki örömére Király Dénes vállalta, így min-
denki önfeledten mulathatott. Nagy sikerrel szerepeltek a „nagy-
mamás” számuk előadásával tagjaink.

Következő fellépésünk a helyi Gondozási központban volt 2015. 
november 12-én.

A jászsági Honismereti Egylet tagjait fogadtuk november 18-án 
a községben. A 7 főből álló egylet tagjai úgy szervezték a tapasz-
talatcserével összekötött kirándulást, hogy megismerjék Kocsért, 
a szintén jászok által betelepült község mai életét. Bodnár András 
Polgármester úr és Járvás Józsefné a Népkör Elnöke fogadta és tá-
jékoztatta a település történetéről, fejlesztésekről és tervekről a de-
legációt.  

2015. november 19-én az éves program szerint immár hagyo-
mányainknak számító „mindenki név- és születésnapját ünnepel-
tük meg” ún. „batyus” módon megrendezett jó hangulatú vacso-
rával.

Több fórumon elhangzott, hogy minden év novemberében ha-
gyományőrző disznóvágás lesz a községben minden civil szervezet 
részvételével. A rendezvény 2015. november 28-án megvalósult. A 
népkör női és férfi tagjai a fizikai megvalósításban kivették részü-
ket és emellett szórakoztatásként az asszonykórus bemutatta vic-
ces betét szöveggel a szívesen énekelt nótáikat.

December hónapban szokásos első heti összejövetelünket kivé-
telesen december 4-én tartottuk. A Mikulás napot a Hriagyel csa-
lád tagtárs meghívására, tanyájukon vártuk és ünnepeltük meg. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a remek fogadtatást.

Mikulás után rögtön itt a Karácsony, így 2015. december 17-én 
jelentős létszámmal részt vettünk az önkormányzat által rende-
zett „Idősek Karácsonyán”, ahol a csillogó szemű óvodások műsora 
alatt bizony sokszor könnyezett némely tagunk a meghatottságtól.

Köszönetet mondok minden Népköri tagnak a 2015. évben vég-
zett önzetlen munkájáért és részvételéért. Találkozunk 2016. janu-
ár 7-én az első csütörtökön. 

Járvás Józsefné Marica 
népkör elnöke
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Ha november: az óvoda vacsora. Az 
idén november végén a Vadnyugat je-
gyében rendeztük meg a szokásos ze-
nés mulatságunkat. A szülők nagy lel-
kesedéssel fogtak neki a szervezésnek, 
ennek köszönhetően igazán szép lét-
számmal jöttünk össze. A vacsorát, az 
idei évben a Barna-Bár biztosította, a 
talpalávalót a Parádia együttes húzta.

Az ízletes vacsora után a szülők „szel-
lemes”, fergeteges tánca szórakoztatott 
bennünket, melyre heteken keresztül 
kitartóan készültek, Csőke Alexandra 
irányításával.

Az éjfél utáni tombolahúzás után, haj-
nali 4 óráig roptuk a táncot.

Köszönjük Kissné Juhász Sarolta és 
Szőts Brigitta munkáját a büfében.

A vacsora bevételéből a gyerekek ki-
rándulásait, programjait támogatjuk, 
óvodánkat tehetjük szebbé, ezért kö-
szönetet mondunk mindazon szülők-
nek, támogatóknak, akik bármilyen 
módon, munkájukkal, felajánlásukkal, 
részvételükkel támogatták rendezvé-
nyünk sikerét.

2015-ben támogatták óvodánkat:
Parázs- Bau Kft, Parász-Sped Kft, 

Mészáros Dóra és szülei, Bakos Pál, 
Burai Levente és szülei, Csőke Sán-
dor, Tóth József húsbolt, Graph-Art 
Kft Bednár Zoltán, Patonai Gabriel-
la és családja, Nagy Bálint és családja, 
Százdiné Szecsei Anikó, Tajti Tímea 
és családja, Galgóczi Csemege Élel-
miszer (Trosker Sütöde Kft), Ifj. Ra-
gó Kálmán és családja, Vanyúr Lajos 
és családja, Bereznai Kristóf és szü-
lei, Járvás Csaba és családja, Bartáné 
Csontos Anita, Bodnár András Pol-
gármester, Kocsér Község Önkor-
mányzatat, Csongár Kálmán és csa-
ládja, Barabás Ferencné Virágbolt, 
Hriagyel Csaba és családja, Venyingi 
Zoltán, Iskola SZMK. Magyar Gábor 
és családja, Gyógyszertár Dolgozói 
Kocsér, Vanyúr László és családja, 
Vadásztársaság Kocsér, Tóth Anikó 
és családja, Gál-Rusvai Halparadi-
csom Kft., Konyha dolgozói, Csőke 
Alexandra, MMF Kft. Vágó-Molnár 
Melinda és Vágó Tibor , Tajti Péter, 
Posta dolgozói, Népkör, Demeter Lő-
rinc és családja, Ádám Zoltánné és 
családja,Mogyorósi Rita és Mészá-
ros Attila egyéni vállalkozó, Molnár 
Márkó és szülei, Győrfi Ferenc, Sza-
bó Ferenc, Járvás József és család-
ja, Ország Tamás és családja, Juhász 
Anikó és Peter Anker, Római Kato-
likus Plébánia Hernádi László atya, 
Király Istvánné Ágika, Nagyné Ki-
rály Szilvia, Juhász Sarolta, Ifj. Balaj-

ti Béla és családja, Kenyeres Bálint, 
Gévai Imre és családja, Kocséri Hor-
gászegyesület, Farkas Béla és Mol-
nár Mónika, Birkás István és csa-
ládja, Varga József és családja, Nara 
Szépségszalon Kisné Maczej Niko-
letta, Tajti Béla Vadászmester, Tó-
nai Ádám, Habon Zoltán, Fekete- 
Fóris Brigitta, Borika fodrász, Király 
Dénes és családja, Legyünk Kocsér 
Jó Gazdái, Kasza Csaba és családja, 
Kincsesbánya Bolhapiac, Koller Gá-
bor és családja, Jan, Richard, Maron, 
Gabi, Iskola a Tornacsarnokért, Mé-
száros Noémi és szülei, Nagy Miklós-
né, Szabó Zsuzsanna és családja, Ki-
rály Viktor és szülei, Nagy István és 
Borzák Margit, Berdó Gyula és csa-
ládja, Habon Judit, Petőfi Szövetke-
zet Dr. Nyitrai Gabriella, Kocsány 
Istvánné, Ifj. Laczi Dénes és családja, 
Szentirmai Viktor és családja, Tajti-
né Kasza Anikó, Tóth Pál Zsolt, Mini 
Abc, Oláh Pál, Oláhné Godó Erika, 
Ifj. Dr. Rozsnyói Ferenc és családja, 
Bretus József és családja, Csák Zoltán 
és családja, Mészáros Ervin és csa-
ládja, Habon Imréné nagyszülő, Ra-
pi Ildikó és családja, Pálinkás József-
né és családja, Pintér Béla és családja, 
Léleképítő Kft-Dr. László Tamás Há-
ziorvos és Pásztor Imréné asszisztens

Köszönjük támogatásukat!

Bodnár Andrásné
óvodavezető

ADVENTI 
JÓTÉKONYSÁG

„A jó cselekedet nem vész el 
a világban, egyszer visszatér 
hozzád.”

(Felicity)

Ez a mottó vezérelt bennün-
ket, amikor Advent idején elő-
ször hirdettük meg óvodánkban 
a jótékonysági cipős doboz akci-
ót. Arra kértük a szülőket, hogy 
gyermekeikkel közösen válasszák 
ki azokat a játékokat, amelyeket 
szívesen odaajándékoznának rá-
szoruló családoknak, gyermekek-
nek. Sok-sok doboz gyűlt össze, 
melyet átvittünk a gyerekekkel 
együtt a Családsegítő Szolgálat-
hoz, ahonnan eljuttatták a csalá-
dokhoz. Úgy érezzük, hogy gyer-
mekeink lelkében is sikerült az 
együttérzés és az adakozás kicsiny 
magját elültetni, most már csak 
ápolgatnunk, nevelgetnünk kell 
azt.

óvó nénik
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A szülők mulatozása előtt november közepén a gyerekek 
is mulatságot tartottak az ősz búcsúztató Alma-bálat. Amely 
közben megbeszéltük az őszről „tanultakat”, programot egy 
közös, „fergeteges” táncolás zárta be. Ezt követően külön-
böző versenyjátékok során mérhették össze ügyességüket, 
gyorsaságukat a bátor jelentkezők. Volt itt kockatorony épí-
tés, nyakláncfűzés, almalé ivás, a leggyorsabbak pedig arany-
almát nyerhettek. Emlékezetes, hangulatos délelőttöt töltöt-
tek el a csoportok.

December 6-án óvodánkba is megérkezett a várva-várt 
Mikulás. Előtte Zsuzsi óvó néni, Timi óvó néni és Erika óvó 
néni bábjátéka fokozta a várakozást, melyben elmesélték mi 
minden történt a Mikulással az erdőben.

A Mikulás mind három csoportba ellátogatott, ahol a gye-
rekek versekkel, dalokkal, zenével köszöntötték. Mivel a mi 
Tündérkertünkbe csupa jó kisgyerek jár, mindenkit meg-
ajándékozott a Mikulás, és virgácsot senki sem kapott. A ki-
tisztított csizmácskákba is belecsempészett egy-egy kis aján-
dékot, 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, beszélgetünk, mesél-
tünk Kis Jézus születéséről, a szeretet erejéről.

Ebben az évben a nagymamákkal együtt sütöttük a mézes-
kalácsot, nyújtottuk, szaggattuk, díszítettük, majd megkós-

toltuk a kisült finomságot. Megmutattuk a nagymamáknak 
milyen dalokkal, versekkel, tánccal készülünk a Karácsonyi 
ünnepélyre.

19-én elsétáltunk a templom elé ahol a megnéztük a felál-
lított Betlehemet, el is meséltük hozzá a kis Jézus születésé-
nek történetét.

18-án reggel 
nagy meglepetés-
re érkeztek a gye-
rekek, az Angyalok 
éjszaka meghozták 
a feldíszített ka-
rácsonyfát. Tágra 
nyílt, csillogó gyer-
mekszemek felejt-
hetetlenné tették 

ezeket a pillanato-
kat. Tízórai után kö-
zösen ünnepeltünk, 
ez alatt, a karácsony-
fa alá bekerültek az 
új játékok. Gyereke-
ink nagy várakozás-
sal, bontogatták ki 
a dobozokat, öröm-
mel vették birtokuk-
ba 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 töl-
töttek el csoporttársaikkal, óvó és dajka nénikkel, szüleikkel 
együtt.

Bodnár Andrásné 
óvodavezető

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.
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Templom és iskola

A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
December 20-án a templomban, a vasárnapi szentmise előtt 

mutatták be betlehemes játékukat az alsó tagozatos diákok – sokak 
örömére. A betlehemes játékot Tajtiné Kasza Anikó hitoktató taní-
totta be, Szaszkó Sándorné közreműködésével.

Mennyből az angyalok

Szent József: Radics Martin, Szűz Mária: Balajti Vanda

Komor katonák és szívtelen szállásadók A hódoló pásztorok és a háromkirályok

20 + G + M + B + 16

Vízkereszt ünnepén
Az egyházi év és a régi népi 

hagyomány szerint is vízke-
reszt napján, január 6-án vé-
get ér a karácsonyi ünnepkör. 

A keresztények szerte a vi-
lágon a napkeleti bölcsek lá-
togatására emlékeznek. A ka-
tolikus egyházban szokás e 
napon a házszentelés is, ek-
kor kerül fel az ajtófélfára az 

évszámot és tovább három betűt tartalmazó felirat: 20 + C + M + 
B + 16. 

Régebben Krisztus megkeresztelkedését is ekkor ünnepelték, 
ebből maradt meg a vízszentelés szokása. 

2016. január 6-án szerdán az iskola tanulói is részt vettek a reggeli 
szentmisén. Hernádi László plébános atya elmondta többek között, 
hogy a házszenteléskor az ajtófélfára felkerülő három betű ereden-
dően a Christus mansionem benedicat! („Krisztus áldja meg a haj-
lékot!”) imádság rövidítése, és csak a népi tudat szerint a háromki-
rályok neveinek kezdőbetűi, úgymint Gáspár, Menyhért, Boldizsár.

A szentmisén Rajta László igazgató úr kihirdette a Kegyes ver-
seny őszi eredményét: az 5. osztály tanulói jártak leglelkesebben 
szentmisére, korcsolyázni ők mehetnek majd, és persze minden 
osztályból a templomba leggyakrabban járó diákok.

A délelőtt folyamán aztán, a régi szép hagyomány szerint Laci 
atya megszentelte a tantermeket is, a Jóisten áldását kérte az isko-
la tanulóira, dolgozóira.

Kérünk Istenünk, áldd meg ezt a helyiséget. 
Lakjék benne egészség, tisztaság 
és a lélek legyőzhetetlen ereje. 

Töltse el alázat, szelídség és engedelmesség mindazokat, 
akik ebben a teremben élnek, tanulnak. 

Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen a helyiségen és min-
den lakóján. 

Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Ámen.
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Adventi gyertyagyújtás 2015

Mosolyok, könnyek, tapsok
December 12-én szombaton délután Adventi gyertyagyújtás cím-

mel mutatták be ünnepi műsorukat az iskola művészeti csoportjai. 
Igazi hangulati hullámvasútra szállhattak fel a nézők, mert 

harsány viccek, remek ritmusok és megható dallamok váltakoz-
tak – karácsonyi hangulatban.

Az irodalmi színpad két remek produkciót is bemutatott, dr. La-
katosné Rozsnyói Anikó rendezésében. Először a Csipkerózsikát 
láthattuk, kicsit másképp. Szerepeltek benne tréfás kisegerek és ár-
mánykodó boszorkák is, de a végén együtt csak egybekelt az ifjú pár.

Másodjára egy betlehemes játékot láthattunk, nagyon másképp, 
mint ahogy megszoktuk. Itt az angyalok GPS-szel közlekedtek, a 
hagyományos pásztorjátékból viszontláttuk azért a süket pásztort, 
a végén pedig az ördögfiókák Szent Józseffel közösen elrappelték 
az evangéliumi Szeretethimnuszt, mert a lényeg nem változott: a 
Megváltó megszületett.

„A szeretet jó, a szeretet szép, viszonzást tőlünk soha nem re-
mél, nem keresi a maga javát, örül, ha végül győz az igazság...”

Színpadra léptek a nagykőrösi zeneiskola kocséri növendékei 
Százdiné Szecsei Anikó és Horogszegi Jánosné tanítványai. A szol-
fézscsoport karácsonyi dallamokat énekelt, a zongoristák egy-egy 
darabot játszottak.

A kis néptánco-
sok moldvai táncok-
kal léptek színpadra, 
a Csicsergők pedig a 
Csík zenekar Feke-
te lamour című dalá-
ra írt koreográfiával, 
melyet a szakkörve-
zető Kis Orsolya állí-
tott össze.

Az énekkar karácsonyi könnyűzenei összeállítást adott elő, Ju-
hász Anikó irányításával, emlékezetes színpadképpel.

Az előtérben a 
rajzszakkörösök sa-
ját készítésű dísze-
iket, ajándéktár-
gyaikat árulták, a 
vendégek szépen el 
is kapkodták Szíjné 
Fajka Ágnes tanítvá-
nyainak portékáit.

Ezúton is köszönjük a Lázár Acél Kft. önzetlen és jelentős 
anyagi felajánlását, mellyel négy kocséri iskolás család kará-
csonyát tette szebbé, csillogóbbá.
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A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Kocséri Idősek klubjában történt események

2015. november 12-én Márton napi mu-
latozásra került sor. Az időjárás is kedvező 
volt, meleg őszies napra virradtunk. A je-
lenlévőket először B. Deákné Szakál Anita 
köszöntötte, majd kezdetét vette a vigasz-
ság. Ellátogatott hozzánk „ LUDAS” Már-
ton is, avagy Ludas Matyi, aki már a falu 
szélén meghallotta „Bálra gyűlnek itt a né-
pek”. Az éhes vándor miután jóllakott még 

az elveszett lúdját is meglelte.A meleg tea 
és a „frissítő” zsíros kenyérhez a jó hangu-
lat is megérkezett. A muzsikaszó mellett a 
mai modern nyugdíjasok életébe is bete-
kinthettünk.

A fergeteges műsor, nótaszó és táncolás 
közben hamarelrepült a délelőtt. E napon 
az együtt eltöltött idő megmutatta: nem 
kell szomorkodni, ha már idősebbek let-

tünk, időként nehézkesen mozgunk, bot-
tal sétálunk vagy mindenünk fáj. A jó 
kedv, a vidámság az egymás iránti szere-
tetünk minden nehézségen átsegít ben-
nünket.

Ezúton köszönöm mindenkinek, aki en-
nek a rendezvénynek lebonyolításában se-
gítségemre volt. 

Vikorné Tünde

A konyha egyik nyugdíjas szakácsának,  
Faragó Jánosné Pannika néninek a visszaemlékezése

1980-ban kerültem a konyhára.…. „Még mindig emlékszem 
mennyi zöldséget és gyümölcsöt vettünk, amit a „konyha” min-
den évben befőzött. Tele voltak a polcok 5 L-es üvegekkel, melyek-
ben savanyúság, cseresznye, meggy, uborka, kis dinnye, szilva, birs 
és cékla volt. 

Büszkék voltunk rá, hogy olyan a kamránk, mint a „jó gazdaasz-
szonyé”.

Tavasszal kezdtük a zöldhagymával, salátával, kovászoltunk 
uborkát, friss salátákat készítettünk káposztából. Nyáron sóskát, 
zöldbabot, tököt hoztak, amiből finom főzelékeket főztünk, ami-
kor a konyha átkerült a jelenlegi helyére, az udvarán sárgabarack-
fákat ültettünk, ami mikor termésre fordult lekvárt főztünk belőle. 
A gyerekek sok gyümölcsöt kaptak…mindig az idénynek megfele-
lőt. Ősszel pedig sütöttük nekik a kertészpecsenyét. (sütőtök)

Örömmel veszem, hogy a hagyományokat a konyha jelenlegi dol-
gozói is folytatják, és nem szakadt meg ez a nagyszerű folyamat.”

Élelmezés vezetők: Jelenlegi:
Pásztor Istvánné Margó Hriagyelné Balla Veronika
Boros Lászlóné Ica néni
Modor Péterné Marika

Szakácsok: Jelenlegi:
Pintér Lászlóné Esztike néni Csőke Miklósné Piroska
Dudás Sándorné Franciska
Vágó Zsigmondné Margitka
Faragó Jánosné Pannika néni
Bodnár Ferencné Erzsike

Konyhai kisegítők: Jelenlegi:
Ragó Kálmánné Pörike Bagi Istvánné Melinda
Juhász Miklósné Mocsai Lajosné Zsuzsi
Király Ferencné Terike Márton Lászlóné Terike
Bugyi Lászlóné Marika Sipos Béláné Katika
Fehér Béláné Franciska
Balogh Imréné Ildikó
Csőke Miklósné Piroska
Bognár Ferencné Katika
Szaszkó Sándorné Marika
Vágó Sándorné Marika
Gyarmati Sándorné Marika
Godó Sándorné Ági
Urbán Lászlóné Mariann
Tóth Józsefné Zsuzsa
Lázár Istvánné Rózsika
Bagi Istvánné Marika
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I. KOCSÉRI HAGYOMÁNYŐRZŐ DISZNÓVÁGÁS
2015. november 28-án tartottuk meg az I. Hagyományőrző Falusi Disznóvágásunkat. Az időjárás ellenére és nagy örömünkre érdeklődő 
volt a közönség. Aki ellátogatott garantáltan jól érezhette magát! 

A program fő támogatója Bodnár András polgármester úr, vala-
mint Hriagyel Csaba alpolgármester úr volt.
További támogatóink: Járvás József és családja, Galgóczi Gábor 
és családja, Revuczky Béla és családja, Kenyeres Bálint és családja, 
Kaszap Tüzép, Földi László országgyűlési képviselő, Ádám István és 
családja, Varjasi József és családja, Birkás László és családja, Urbán 
Pál, Faragó Jánosné, Tajti Györgyné, Birkás István „Bakos Pista”, Cső-
ke Miklósné Marika, Barabás Ferencné Karola, Konyha dolgozói, Tajti 
László, Kasza Béla, Király Istvánné Ági, Sáfár László, Barabás Ferenc
Segítőink: Hriagyelné Balla Veronika, Csőkéné Piroska, Baginé 
Melinda, Siposné Katalin, Mocsai Lajosné, Mártonné Terike, Cső-
ke Alexandra, Tajti Klaudia, Juhász Anikó, Gál Gergő, Juhászné 
Ilike, Rusvainé Borika, Bodnár Andrásné, Dér Gabriella, Mogyo-
rósi Rita, Bátori Lilla, Várkonyi Alexandra, Lengyel Dorina, Ra-
pi Szilvia, Márton Anita, Tajtiné Kasza Anikó, Gyarmati Sándor-
né Marika, Kása László, Birkás Dániel, Tóth Ferenc, Kovács Dénes, 
Bretus Norbert, Tóth István, Sebőkné Zsuzsi, Radics István, Ba-
logh Marci, Godó László József, Pásztor Tibor, Közmunka prog-
ramban résztvevők, Polgárőrség,
Köszönjük támogatóinknak, „segéd bőlléreinknek”, vendége-
inknek, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! ÁMK

Kása László beüzemelte a fatüzelésű pörkölőt

Birkás Dániel őrzi a lángot

Kreatív sarok a melegedőben

Munkálatok a konyhán

Reggeli hagymásvér

Dió dobálás

Smoker-ban való sütés

Szalmával való pörkölés

Nagyabonyi Színkör

Készülődés az ebédhez

Kiss Zoltán zenész húzta a talpalávalót

Kocséri népkör énekkarának 
vidám nótázása

Dió törés

Gulyáságyúban készült a 
„melegítő” forró tea, forralt bor
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MIKULÁS MŰSOR
2015. december 5-én tartottuk meg immáron 

a VI. Mikulás Műsort!
A Rénszarvasok kívánsága című gyermek színdarab után közö-

sen indultunk ki a játszótérre, ugyanis már ott várt minket a Mi-
kulás!

„Marion, Richard, Gabi, Jan” ismételt felajánlásának köszönhe-
tően minden gyermeknek hozott ajándékot a Mikulás.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak a Mű-
velődési Ház biztosítását, az Iskola és Óvoda szülői munkaközös-
ségeinek, valamint a Konyha felajánlását, Csőkéné Piroskának, Ba-
giné Melindának, Márton Lászlónénak a finom bejglit és teát.

Tajti Klaudiának, Csőke Alexandrának, Kovács Dénesnek, Bre-
tus Norbertnek a rénszarvas sziluettet. Köszönjük a fotókat Tajti 
Zsanettnak és Tajti Klaudiának. Pásztor Tibornak a hangosítást. 
Mogyorósi Ritának, Bátori Lillának, Lengyel Dorinának, Juhász 
Anikónak, Gál Gergőnek, Csőke Alexandrának, Csőkéné Piroská-
nak a színdarab előadását. Köszönjük Mindenkinek, aki jelenlété-
vel megtisztelte a rendezvényt!

Boldog arcok

Sietünk a játszótérre, hisz’ megérkezett a Mikulás

Sietünk a játszótérre, hisz’ megérkezett a Mikulás

Számolni tanulunk

MÉZESKALÁCS SÜTÉS  
A KONYHÁN

IX. alkalommal 2015. december 15-én, kedden az önkormány-
zat konyháján a konyhás nénik irányításával az iskolás gyerekek, 
anyukák és nagymamák mézeskalácsot díszítettek, kókuszgolyót 
gyúrtak és tejes pitét sütöttek, amit el is fogyaszthattak.

Karácsonyi ajándék

2015. december 15-én a Kocséri Önkormányzat jóvoltából egy új 
használati eszközzel bővült a Konyha. Nagyüzemi mosogatógépet 
kaptak a konyha dolgozói, aminek segítségével felgyorsult az isko-
lai étkeztetés. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki! 

A Konyha dolgozói
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Községi nyugdíjas karácsony
2015. december 17-én csütörtök délután került megrendezésre a 

községi nyugdíjas karácsony, melyet Kocsér Község Önkormány-
zata rendezett. 

A szépen megterített asztaloknál szaloncukor és narancs várta 
az érkezőket. A vendégeket Földi László Országgyűlési Képvise-
lő köszöntötte. 

A köszöntő szavak után az általános iskola énekkarának kará-
csonyi dalcsokra következett. Az énekkar vezetője: Juhász Anikó.

Őket követte a Tündérkert Óvoda nagycsoportosainak „Szállja-
tok le karácsonyi angyalok” című ünnepi műsora. Felkészítő peda-
gógusok Dér Gáborné Katika és Tajti Tímea voltak. 

A vidám, jó hangulatú beszélgetés közben mindenkinek jól esett 
a meleg tea, bor, szilvalekváros kalács, melyet a konyha dolgozói 
készítettek.

Adventi Karácsonyi Koncert

2015. december 18-án pénteken a már 
hagyományosnak nevezhető karácsonyi 
ünnepi koncertnek idén is a Római Kato-
likus Templom adott otthont. 

Csőke Alexandra köszöntötte az egybegyűl-
teket Bíró József – Könyörgés című versével.

Utána az Abonyi Nosztalgiakórus ko-
moly- és könnyűzenei koncertje követke-
zett. A kórus 12 éve állt össze egyszeri al-
kalomra, aztán a zene, az ének szeretete 
egyben tartotta a csoportot, azóta – bár 
cserélődtek valamelyest az tagok, néhány 
év óta már egy összeszokott csapattal – tö-

retlenül énekelnek. Nem csak a környéken, 
Magyarország több településén is felléptek 
már. Jó pár alkalommal jártak Erdélyben, 
illetve Felvidékre is hívtak őket!

A templomi énekektől a komolyzenén át 
a könnyűzenékig, musicalekig szinte min-
dent énekelnek. Karácsonyi koncertek, vá-
rosi műsorok rendszeres szereplői!

A meghitt koncert után kigyúltak a ünnepi 
világítás fényei a parkban. Idén már hópely-
hek és csillagok is díszítették a központot. 

Csőke Alexandra immár 3. alkalommal 
készült égő mécsesekkel fenyőfát kirakni, 

kinek segítsége volt idén Bátori Lilla is.
Mindenkit szeretettel várt az Önkor-

mányzat az ünnepi fényárba úszó parkba, 
ahol térzene szólt. Mindenki koccintha-
tott ismerőseivel, barátaival egy pohár fi-
nom forralt borral vagy teával, szaloncu-
kor 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.

Nagyon sok ember önzetlen munkájá-
nak köszönhetjük a szépen feldíszített ka-
rácsonyi faluközpontot. Köszönet a mun-
kálatokban résztvevőknek.

Ezen felül az Önkormányzat köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki a program meg-
szervezésében és lebonyolításában részt 
vett. Köszönjük önzetlen munkájukat!

Karácsonyi adománygyűjtés

Ismét bebizonyosodott az ösz-
szefogásunk! Hálásak vagyunk 
mindazoknak, akik adomá-
nyaikkal hozzájárultak gyűjté-
sünk sikeréhez!  Köszönjük a 
„Gyűjtőpontos boltoknak” se-
gítő munkájukat!  Ezáltal 28 
család ünnepét tudtuk szebbé 
varázsolni. Valamint köszön-
jük az óvodába járó gyerekek-
nek és szüleiknek a „cipős-
dobozokat”. 23 kisgyermeket 
tudtunk megajándékozni a 
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Kocséri Területi Iroda, B. Deákné Szakál Anita segítségével.

„Ha veszel, megtelik a kezed, de ha adsz, megtelik a szíved!”
 Margarete Seemann

ÁMK
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Móra Ferenc: A kesztyű
Valaki az erdőben elvesztett egy hatalmas, 
szőrmével bélelt bőrkesztyűt. Ott feküdt a 
galagonyabokor aljában. Barna színe telje-
sen egybeolvadt a környező avar színével. 
A kis állatok mégis észrevették. A kesztyű 
meleg volt, tágas volt, kuckórakásra kivált-
képpen alkalmas. Beköltöztek hát a kesz-
tyűbe: 
a pocok a nagyujjába, 
a cinke a mutatóujjába, 
a béka a középső ujjába, 
a szarvasbogár a gyűrűsujjába 
s az öreg, rövidlátó hangya a kisujjába. 

Ha beköltöztek be is rendezkedtek. Utána 
munkához láttak. Mindenki a saját mester-
ségéhez. Hű micsoda sürgés-forgás, micso-
da kalapálás, kattogás, csattogás hallatszott 
a kesztyűből: 
a pocok cipót talpalt, 
a cinke ruhát varrt, 
a béka órát javított, 
a szarvasbogár bútort gyalult 
s az öreg, rövidlátó hangya kötögetett. 

De egyszer csak vége szakadt a munkának. 
A kis állatok megéheztek. Hozzáfogtak a 
z ebédfőzéshez. Főtt, rotyogott az ebéd a 
kesztyűben: 
a nagyujjban bableves, 
a mutatóujjban mákos csík, 
a középső ujjban töltött káposzta, 
a gyűrűsujjában sonkacsülök 
s a kisujjában tejbegríz. 

Délután egy kicsit pihentek. Majd saját 
mulatságára mindenki muzsikált egy ki-

csit. Ez volt még csak az igazi zaj, ricsaj, ze-
nebona! 
a pocok hegedült, 
a cinke zongorázott, 
a béka szájharmonikázott, 
a szarvasbogár trombitált 
s az öreg, rövidlátó hangya sírdogált. 

Estére elunták a mókát. Vacsoráztak. Egy 
kicsit sétáltak a patakparton. Utána a kesz-
tyű tágas tenyerében klubnapot tartottak: 
a pocok és a béka sakkozott, 
a cinke televíziót nézett, 
a szarvasbogár újságot olvasott 
s az öreg, rövidlátó hangya énekelt és kö-
tögetett. 

Tíz órakor elbúcsúztak egymástól. Aludni 
ment mindenki a kesztyű ujjaiba: 
a pocok a nagyujjába,
a cinke a mutatóujjába, 
a béka a középső ujjába, 
a szarvasbogár a gyűrűsujjába 
s az öreg, rövidlátó hangya a kisujjába.
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Mi Micsoda!?
Karácsonykor az est fénypontja, amikor a közös énekléshez 

meggyújtjuk a fenyőfán az összes gyertyát, és mellettük jó néhány 
csillagszórót is. Amelyek illata és fénye jó néhány pillanatra va-
rázslatossá, mesebelivé teszi a hangulatot. A gyertyák régóta segí-
tik az embereket abban, hogy a tűznek is szerepe legyen az ünne-
peken, a csillagszóróhoz azonban több kellett, mint viasz és kanóc, 
ezért ezek csak később léptek be a képbe, éspedig japán feltalá-
lók jóvoltából. Ismeretéhez ugyanis már nemcsak a kémiában, de 
az égések irányításában is járatosnak kellett lenni. És persze arról 
is le kellett mondani, hogy nagyszabású, tömeges látványosság ré-
szesei legyünk.
Miből áll a csillagszóró?

A csillagszóró egy egyszerű fémrúdból áll, amelyet egy vas ala-
pú anyaggal vontak be. Ennek képlete: 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3. (Két 
vas(III)-oxid.) Ha ezt a feketéllő bevonatot az alján meggyújtjuk 
(ott a legbiztonságosabb), akkor a reakcióban éppen részt vevő 
anyagmennyiség annyi hőt fejleszt, hogy attól a vele szomszédos 
anyagrészecskék is felforrósodnak, és reakcióba lépnek a környe-
zet oxigénjével. Ami gyors és látványos szikrázásokkal jár. Ez te-
hát egy olyan láncreakció, amelyet a bevonat egyenes elrendezése 
irányít. A csillagszórók voltaképpen a nagyobb léptékű tűzijáté-
kok „kistestvérei”, amelyeknek azonban már egyáltalán nincs kö-
zük annyi történelmi és háborús eseményhez, mint amennyihez a 
tűzijátékoknak.
Mi közük a tűzijátékoknak a háborúkhoz?

A tűzijátékok kellékei rakéták, amelyeknek elengedhetetlen 
alapanyaga a lőpor. Ahhoz tehát, hogy az emberek tűzijátéko-
kat rendezhessenek, először a robbanóanyagok és lőporok gyár-

tásának módjaira kellett rájönniük. Amelyek felhasználását pedig 
nem lehetett megállítani a békés és ünnepi pillanatoknál. Kétség-
telen azonban, hogy a lőpor első előállítói, a kínaiak, hosszasan 
csupán békés célokra használták ezt a korszakalkotó találmányu-
kat, amelynek előzménye a kínai nagy fal építéséhez szükséges jel-
zőtüzek felállítása volt. A jelzőtüzeket salétrommal (kálium-nit-
ráttal)  táplálták, és ez vezette el őket a fekete- vagy füstölőpor 
néven ismer robbanókeverékhez, amelynek fontos alapanyaga 
volt a salétrom. A feketelőpor nyersanyagai ugyanis a természet-
ben készen megtalálható kálisalétrom, kén, és faszén voltak, ame-
lyeket megőröltek, majd egyszerűen összekevertek, és amikor arra 
volt szükség, meggyújtottak. Ennek fölfedezésével Kínában egy-
úttal megteremtették a pirotechnika tudományát is.  A szó a „pü-
rosz” (= tűz) és a „tekhné” (= mesterség) görög szavakból szárma-
zik, jelentése: a tűz mestersége. Az első, írásos feljegyzés a kínai 
tűzijátékokról Hasszán Al-Raszum arab haditechnikus Kínai nyíl 
című, hosszan híressé vált munkája volt. A kínai évkönyvek sze-
rint már Kr.e. 960-ban rendeztek fényes tűzijátékot, Tsai-Tsui csá-
szár tiszteletére. Kína után Indiában is elterjedt az ünneplések 
„megtüzesítése”:  a Kr.e. 3-dik században pl. Sziámban rendsze-
resen tűzijátékkal tarkították az egyházi ünnepeket. Indiából ered 
a bengáli tűzkeverék, amelyet a papok a templomok megvilágí-
tására használtak, s amelytől a hivők gyakran eksztázist éltek át. 
Japánban szintén nagy népszerűségnek örvendett a pirotechnika. 
Olyannyira, hogy később az első tűzijátékgyárat Japánban hozták 
létre, 1659-ben. Általában Keleten minden, nagyobb vallási és po-
litikai ünnepségeken rendeztek tűzi-parádékat, ahogyan ez majd 
jóval később, a 15-16-dik századi Európában is elkezd elterjed-
ni. A 18-dik századra pedig kifejezetten divatossá vált. A fran-
cia XV. Lajos pl. nagy mecénása volt a tűzi-parádéknak, ezért az 
1748-as aacheni békekötés alkalmából is fényes tűzijátékost ren-
deztetett, Párizsban. Sajnos azonban ott ezt meglehetősen óvat-
lanul vitték véghez, ezért 40 halottja és 300 sebesültje volt az ese-
ménynek. Nem úgy a londoniak, akik ugyanebből az alkalomból 
szintén rendeztek egy nagyszabású eseményt, de ők sokkal kö-
rültekintőbben jártak el, II. György király felügyeletével. Az ün-
nepség színhelye a londoni Green Park volt, ahol a tűzijáték pe-
tárdáit részben egy erre a célra emelt, biztonságos építményből, 
részben ugyancsak biztonságosan kialakított csónakokból lőtték 
fel. Az épület előtti színpadon egy nagy méretű zenekar számára 
is volt hely. Erre azért volt szükség, mert a király a kor egyik legsi-
keresebb zeneszerzőjét, Georg Friedrich Händelt kérte fel, egy al-
kalmi mű komponálására és előadására. Ez volt a máig népszerű 
Tűzijáték-szvit, amely tehát akkor, ennek az ünnepségnek azt al-
kalmából hangzott el először. Az óriási érdeklődésre való tekintet-
tel nyilvános főpróbát is tartottak egy másik londoni parkban, tű-
zijáték nélkül.

Händel zenéjére a korabeli becslések szerint 12 ezer ember volt 
kíváncsi. A koncertre igyekvő tömeg három órán át forgalmi du-
gót okozott a London-hídon, de sérülés szerencsére nem történt.

Olykor ennél praktikusabb célokra is használták a robbanóke-
veréket: így pl. a bányászatban, kőzetrepesztésre. Ezt elsőként Sel-
mecbányán próbálták ki: 1627-ben Weindl Gáspár tiroli vájár a 
Bieber táróban sikeresen robbantott be, egy tűzijátékhoz hasonló 
jelenség kíséretében egy másképp megbonthatatlan falat.

Előbb-utóbb azonban már nemcsak szórakoztatásra használták 
a robbanókeverékkel ellátott rakétákat, hanem a harcászatban is. A 
8-dik századtól már kifejezetten hadiipari termékké vált a tűzijá-
tékszerű jelenségekkel járó robbanóanyag.
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Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány hírei
Az alapítvány kuratóriuma szeptembe-

ri ülésén 10 tehetséges kocséri diák pá-
lyázatát részesítette kedvező elbírálás-
ban. Ebben a tanévben a középiskolások 
40.000  Ft/tanév, a főiskolások és egyete-
misták 50.000  Ft/tanév támogatásban ré-
szesülhetnek. Ezúton is sok sikert, eredmé-
nyes tanulmányokat kívánunk nekik!

A 2015/2016 tanévben támogatásban ré-
szesült diákok:
Ádám Evelin (Toldi Miklós Élelmiszeripa-
ri Szakközépiskola és Szakiskola, 13/A év-
folyam); Birkás Krisztián (Gáspár And-
rás Szakközépiskola és Szakiskola, 11. 
évfolyam); Demeter Klaudia (Arany Já-
nos Református Gimnázium, 13.  évfo-
lyam); Járvás Milán (Arany János Refor-
mátus Gimnázium, 9. évfolyam); Lengyel 
Dorina (ÁFEOSZ Kereskedelmi és Köz-
gazdasági Szakközépiskola, 10/A évfo-
lyam); Nagy Mária (ABAKUSZ Közgaz-
dasági, Kereskedelmi Szakközépiskola, 14. 
évfolyam); Szelei Alex (Arany János Re-
formátus Gimnázium, 9. évfolyam) De-

ák Adrienn (SZTE-JGYPK Társadalmi Ta-
nulmányok, I. évfolyam); Utassy Dávid 
(Eötvös Lóránt Tudományegyetem, I. évfo-
lyam); Seres Zoltán (Eötvös Lóránt Tudo-
mányegyetem, II. évfolyam).

A nyertes pályázók többségét évek óta 
segíti alapítványunk, és örömmel látjuk 
folyamatos, kimagasló tanulmányi ered-
ményüket. Új pályázóként üdvözölhetjük 
Járvás Milánt, és Szelei Alexot, akik az álta-
lános iskola 8. évfolyamán elért kitűnő bi-
zonyítványukra tekintettel nyerték el idén 
támogatásunkat. Ugyancsak először ré-
szesül támogatásban Lengyel Dorina, aki 
amellett, hogy jó tanuló, remek előadó is, 
a községi rendezvények állandó szereplője. 

Természetesen támogató tevékenysé-
günk nem valósulhatna meg az Önök se-
gítsége nélkül, ezért köszönetünket szeret-
nénk kifejezni önzetlen adományaikért.

2015. évben támogatóink voltak:
Bakos Pál 15.000 Ft
Járvás Sándor és neje 5.000 Ft
Dr. Laszlovszky  József és neje 5.000 Ft

Szemereczky Imréné 3.000 Ft
Hornyik Imre 10.000 Ft
Dr. Ádám József 10.000 Ft
Dr. Benyhe Kálmánné 10.000 Ft
Kovács Ferencné 5.000 Ft
Farkas Mátyás 20.000 Ft
Botyánszki Iván Kázmér 5.000 Ft
Botyánszki Iván Kázmérné 5.000 Ft

Továbbá köszönjük azoknak jószándé-
kú adózóknak a támogatását is, akik 2015-
ben adójuk 1%-ával járultak hozzá az ala-
pítvány eredményes munkájához.

Mindannyiuknak hálásan köszönjük!

A tehetséges fiatalok folyamatos támo-
gatásának érdekében tisztelettel kérjük a 
Kocséri Híradó olvasóit, hogy lehetősé-
gükhöz méreten segítsék munkánkat. A 
legkisebb összegű felajánlást is jó szívvel 
fogadjuk:
Számlaszámunk:

Pátria Takarékszövetkezet
65100383-10300040-0000000
„Segítsenek, hogy segíthessünk!”
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Kocsér Község Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT KOCSÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ 
BERUHÁZÁSA

Kocsér Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 2012 szeptemberben az ivóvízminőség-javítás című pályázati konstrukción az 
Új Széchenyi Terv keretében. 2013.01.18-án megszületett a támogatói döntés és 2013.04.18-én a Támogatási Szerződés is hatályba lépett. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt támogatási összege 94 669 720 Ft, 
összköltsége pedig 106 000 800 Ft volt, melyből 812 222 Ft a projekt szempontjából nem elszámolható költség, és az önkormányzat önerő-
ből biztosította. A támogatási intenzitás 90%, a fennmaradó 10% saját erőt BM Önerő Alap támogatással egészítette ki a község.

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, mely nélkülözhetetlen emberi szükséglet és társadalmi-közegészség-
ügyi igényt elégít ki. A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzat kötelező feladata.

A projekt Kocsér Ivóvízminőség javító programja II. ütem címet kapta. A beruházás célja az érintett település lakosságának egészséges ivóvízzel 
való ellátásának biztosítása, mivel a várost kiszolgáló vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium, vas és mangán tartalma meghaladja az elfoga-
dott határértéket. 

A projekt megvalósításának kezdete 2013. március 4. volt. A közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelező és 2013. április 23-án 
megkötötték a szerződést. A kezdetben 91 302 100 Ft támogatási összegű beruházás során 2015. szeptemberben többlettámogatási igényt nyúj-
tottak be, melynek eredményeként eszközbeszerzésre kapott lehetőséget az önkormányzat. A megvásárolt mobil áramfejlesztő és tartalék légbe-
fúvó berendezés segítségével bármely időpontban biztosítottá válik a megvalósult tisztítási technológián keresztül a település vízellátása a szük-
séges termelési kapacitások rendelkezésre állásával.

A projekt befejezési időpontjában, 2015.11.30-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel is. A projekt eredményeképp a településen szolgáltatott 
ivóvíz kémiai komponensei az elfogadott határértéken belül vannak jelen.

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Irányító Hatóság:  Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Kedvezményezett: Kocsér Község Önkormányzat
Honlap: http://www.kocser.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2015. ÉV

Bretus Dániel 
született: 2015.01.25. 
(Szűcs Edina,  
Bretus József)

Bene Kálmán Noel 
született: 2015.02.05. 
(Bencsik Éva,  
Bene Kálmán)

Mészáros József Milán 
született: 2015.03.21. 
(Tráj Edina,  
Mészáros József)

Eszenyi Vanessza 
született: 2015.04.05. 
(Komlós Mónika,  
Eszenyi László)

Mogyorósi Bence 
született: 2015.06.13. 
(Balogh Mónika,  
Mogyorósi Csaba)

Mészáros Dorina Dzsenifer 
született: 2015.07.08. 
(Schüszler Éva,  
Mészáros Zsolt)

Lovas Izabella 
született: 2015.08.13. 
(Máté Terézia,  
Lovas Gábor)

Pilter Pamela 
született: 2015.08.27. 
(Berki Katalin,  
Pilter Szabolcs)

Szüle Dorina Dóra 
született: 2015.10.18. 
(Pilter Brigitta,  
Szüle Péter)

Svircevic Nikola Stevan 
született: 2015.11.02. 
(Bodnár Ágota,  
Svircevic Nikola)

Aszódi Jánosné (sz.: Komáromi Mária Magdolna) 85
Bagi Istvánné (sz.: Laci Erzsébet) 59
Bágya Sándor 63
Bakos Pálné (sz.: Czeczon Katalin) 84
Bartáné Donka Emília (sz..: Donka Emília) 56
Bencsik Józssefné (sz.: Laci Éva) 57
Borzák Zoltán Joáhim 81
Budai József 84
Csányi Sándor 81
Csepreghy Mária 88
Csontos Tibor Miklósné (sz.: Kovács-Palkó Mária)
 45
Csutár Jánosné (sz.: Eszes Mária) 67
Dávid Zoltánné (sz.: Péli Katalin) 63
Ézsiás Béla 87
Ézsiás Jánosné (sz.: Pekár Mária) 83
Ézsiás Kálmánné (sz.: Fekete Piroska) 61
Godó Sándor Lászlóné (sz.: Márton Ibolya) 61
Halla Istvánné (sz.: Ugró Rozália) 77
Kiss Istvánné (sz.: Bálint Rozália) 91
Kiss Zoltán 57

Mondi Margit 79
Nagy Károlyné (sz.: Bojtos Erzsébet) 96
Ország Ambrus 81
Ország Józsefné (sz.: Vörös Mária) 80
Pálla Ferenc 70
Palócz Mihályné (sz.: Illés Mária) 92
Pásztor Istvánné (sz.: Utasi Margit Katalin) 61
Radics Kálmánné (sz.: Fehér Mária) 91
Ragó Béláné (sz.: Zoboki Eleonóra) 89
Rapi Kálmánné (sz.: Farkas Irén) 73
Dr. Rozsnyói Ferenc 72
Rusvai Miklósné (sz.: Rusvai Erzsébet ) 84
Sopajti József 84
Szabari Ambrus 70
Tajti Jánosné (sz.: Virág Erzsébet) 89
Tóth István 67
Tóth József 80
Tóvizi Sándorné (sz.: Terenyei Erzsébet) 82
Vanyur Lajosné (sz.: Galgóczi Etelka) 77
Varga László 43
Vörös Istvánné (sz.: Farkas Eszter) 88

ELHUNYTAK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Csányi Krisztina Marianna és Csukás István Tivadar

Toldi Mária és Szombati Sándor

ÚJSZÜLÖTTEK
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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 Pé-
ter 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 
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. hét-
végeken 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 Járvás Józsefné, 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 10.00-12.00,  13.00-16.00;

Péntek 13.00-16.00
Internetezési lehetőség a teljes nyitva tartási időben.

Pest Megyei Kormányhivatal  
Nagykőrösi Járási Hivatal
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

Hivatalvezető: dr. Nyíkos Tamás Antal
telefon: 06-53/550-361  mobil: 06-20/432-40-45
e-mail: nyikos.tamas@nagykoros.pmkh.gov.hu

Hivatalvezető-helyettes: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 06-53/550-392  mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu

1, Kormányablak Osztály
Vezető neve: Szöllősiné dr. Patonai Judit

telefon: 1818;  06-53/795-264  fax: 06-53/550-393
ügyfélfogadási rend:

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

2, Hatósági és Gyámügyi Osztály
Vezető neve: dr. Pásztor Lilla

telefon: 06-53/550-374  mobil: 06-20/270-56-88
e-mail: pasztor.lilla@nagykoros.pmkh.gov.hu

ügyfélfogadási rend: (szociálisügyek)
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

ügyfélfogadási rend: (gyámügyek)
Hétfő: 8:00–15:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 15:00–18:00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00–12:00

3, Földhivatali Osztály
Vezető neve: dr. Sebestyén Gyula

telefon: 06-53/351-279  mobil: 06-20/345-61-16
e-mail: sebestyen.gyula@takarnet.hu

ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13:00–15:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00–15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00–12:00
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi 
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: 
Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy 
másfél éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.

Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.: 
Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290

Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör. 
Érd.: 06-53/359-401

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68. 
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157

Kocsér központjában három szobás ház mellék épüle-
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 06-
53/353-936, 06-20/350-4631-es telefon szá mon le-
het az esti órákban.

Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari 
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 06-
70/538-1691

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

Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdeklődni 
este 18:00 után  Tel: 20/ 800-6490

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfor-
tos 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, köz-
ponti fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazános csa-
ládi ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 
450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecske-
méti panellakás csere is érdekel. Ugyanitt gáz Siesta 
kályha, 2 db babakocsi (egy mély, egy sport,) összesen 
5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó. Érd.: 06-20-515-7975

Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sür-
gősen eladó. Irányár: 50 Ft/db. Érdeklődni: 06/20/453-
5485

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló el-
adó. 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 négy-
szögöl zártkert, lakható épülettel (szoba, konyha, für-

dőszoba, pince). Villany, 
fúrott kút van. Kocséri 
csere is lehetséges. Tel.: 
20/5635-053

Kocsér központjában 
családi ház kerttel EL-
ADÓ! „Birkás ház” Kos-
suth 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 gyü-
mölcsfák. 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 el-
adó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A lakás-
hoz tartozik 1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár: 
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/645-7317 E-mail: imre.lor-
ant@freemail.hu

Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre al-
kalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643

Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás tehermen-
tes 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 tele-
fonszámon. 

3 szobás családi ház melléképülettel a Dózsa György 
u. 16. szám alatt ELADÓ ! Irányár: 4 millió Ft. Érdek-
lődni: 20/599-7628

Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás 
összkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy telek-
kel, a falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603

Elcserélném a Kocsér Szabadság úti 43. sz. alatti in-
gatlanomat műúthoz közeli 4-5 hektáros legelővel 
rendelkező tanyára. Érdeklődni: 6-20/458-0838 vagy 
06-20/320-0833

Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4. szám 
alatti kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, felújított la-
kás. Érdeklődni: 06-53/359-395

Sürgősen eladó! Kocsér Széchenyi út 12. sz. alatti in-
gatlan, 2 szoba, összkomfortos, 1 500 m² kerttel. Ér-
deklődni: 06-20/561-7862

Eladó ház Kocséron 2 szoba + 1/2 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, konyha, spájz, nagy terasz, több nagy 
melléképületekkel, (vezetékes gáz). Érd.: 53/359-435, 
20/560-1246-os telefonszámokon.

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




