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2019. JÚLIUS – AUGUSZTUS

Augusztus 20.
A községi önkormányzat nevében Bodnár
András polgármester és Hriagyel Csaba alpolgármester; a Kocséri Népkör nevében Ádám
Istvánné és Király Istvánné helyezték el a megemlékezés virágait.

Szent István ünnepén, templomunk búcsúján ünnepi koszorúzással tisztelegtünk
államalapító szent királyunk emléke előtt.

Választási hirdetmény

Tartalom

Ára: 120 Ft

Kányádi Sándor

Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Szüreti receptek

Polgármesteri beszámoló

Anyakönyvi hírek

Augusztus 20.
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Képes tudósítás a IV. Kocséri Aratófesztiválról

Teke-sikerek

Iskolai hírek

Polgárőr község

Tündérkerti események

Tegyünk az unokázós-csalás ellen!
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Beszélgetés Bodnár András polgármesterrel
Három polgármesteri ciklus
után így látja Bodnár András
polgármester az eddig elvégzett
munkáját, nyilatkozik további
terveiről is.

tálya megmaradjon a csökkenő
lakosságszám ellenére is. Ez sikerült, így ma is itt tanulhatnak
a kocséri gyerekek, mert az iskolánkat a katolikus egyházzal közösen működtetjük. Megújult az
– Mi volt a legnagyobb kihívás,
iskola épülete is, illetve annak fűamivel munkába álláskor szemtés-korszerűsítése is megvalósult.
besült, melyek voltak a települéA korszerű oktatás minden lehesen elvégzendő legfontosabb feltőségével, kitűnő felszereltséggel
adatok?
rendelkezik ez az intézményünk
– Megválasztásom után elsődis.
leges feladatunk a község stabil
Egy teljesen korszerűsített –
anyagi helyzetének megteremnyílászárócsere, fűtés átalakítás,
tése volt, hiszen önkormányzaa mai kornak megfelelő energia
tunk nagy hiánnyal rendelkezett.
hatékony eszközökkel felszerelt
Mind emellett a fejlesztésekre is
– konyhán étkezhetnek óvodás
Bodnár András
szükségünk volt, mert intézméés iskolás gyermekeink, szociális
polgármester
nyeink nagyon rossz állapotban
gondozottaink és a lakosság is.
voltak. Több éves erőfeszítésünkKiépítettük a tanyagondnoki hálózatot, mely nagy
kel, a kormányunk segítségével ma már gazdálko- segítség a környező tanyavilágban élő embereknek.
dásunk kiegyensúlyozott.
Segítenek az orvoshoz jutásban, ebédkiszállításban,
és gyermekeinket négy irányból szállítják be napon– Mi az, amit sikerült megvalósítani az elképzeta óvodába, iskolába.
lésből?
Többfunkciós egészségházunkat és a fogorvosi
– Intézményeink pályázati lehetőségek kihasznárendelőnket is sikerült felújítani, így ma már korlásával, önerő biztosításával teljesen megújultak. Az
szerű, jól felszerelt intézményekben kaphatnak elláóvoda külső-belső felújításon esett keresztül, nyílástást betegeink.
záró-csere, szigetelés, vizes blokkok és a játszó udŐseink hagyatékának megőrzését, továbbvitelét,
var felújítása is megtörtént.
a hagyományok átadását mindig fontosnak tartotKorszerű, energiahatékony hőközpontot hoztam. Erre is kiemelt figyelmet fordítva építettük át
tunk létre, ezzel oldjuk meg a polgármesteri hivatal,
a község központjában lévő parkunkat. Minden fát,
a tornacsarnok és az óvoda fűtését. Átalakítottuk,
bokrot, amit csak lehetett megtartottunk, hogy az
korszerűsítettük a polgármesteri hivatal épületét,
elődeink által megálmodott park ne veszítse el régi
megújult a tornacsarnok, a könyvtár épülete is.
képét. Ezt annak ellenére is sikerült megoldanunk,
Új ravatalozót építettünk több vízvételi lehetőség
hogy lakosság kérésének figyelembe vételével gyerkialakításával, társadalmi munkában a temetőnkmekjátszóteret is kialakítottunk.
ben is bevezettük a vizet.
Kocsér jász település, igyekszünk a jász identiKorábban gondot jelentett a község egyes területást megtartani, melyet segít a helytörténeti gyűjtetein a belvíz, melynek elvezetése a megépített csamény létrehozása is. A gyűjteményt alkotó tárgyak
tornahálózattal ma már az egész településen megévekig egy kis helyre voltak bezsúfolva, majd a közoldott.
ség egyik legrégibb házát megvásárolva közös ös�A község életében fontos megtartó erőként keszefogással sikerült egy rendezett „múzeumot” kizeltem, kezeltük, hogy iskolánk mind a nyolc oszalakítani.
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Támogatjuk az általános iskola néptánccsoportjait, a helyi 1848-as tüzércsapatot, hiszen ez is segít a régi hagyományok ápolásában, átadásában.
Emellett törekszünk új hagyományokat is kialakítani, például: az újszülöttek köszöntése minden év
augusztus 20-án, az első diplomásaink köszöntése,
a nyelvvizsgadíjak átvállalása, karácsonyi koncert a
templomunkban, idősek karácsonya, közös adventi
fénygyújtás, arató fesztivál, ahol a régi arató szokásokat elevenítjük fel, novemberi falusi disznóvágás,
a 25-50-60 éves házassági évfordulósok köszöntése,
a Kutyakaparó futás március 15-én, amely ma már
elmondhatjuk, országos hírű.
Mindezeket az eredményeket nem érhettem volna el, ha az utóbbi nyolc évben a képviselő-testület többsége nem segíti munkámat, nem csapatként
gondolkodnánk, dolgoznánk.
– Mi jelenti a hátországot az Ön számára ebben
a munkában?
– A polgármesteri hivatal apparátusa szintén komoly támogatást jelent, olyan kollégákkal dolgozhatom együtt, akik a számomra fontos értékek mentén
dolgoznak, ebben pedig a vezérelv a lakosság-központúság. Nyugodt, kiegyensúlyozott családi háttér,
a barátok támogatása, biztatása nagyban segítette,
hogy munkámat teljes odaadással tudjam végezni.
– Munkája legrosszabb emléke?
– A lakossággal nagyon jó a kapcsolatom, segítik,
pozitív kritikával formálják munkámat. Elmondhatom, hogy személyes, családi problémákkal is megkeresnek, kikérik tanácsomat, véleményemet.
Sajnálatos, hogy az első polgármesteri ciklusomban, 2006-2010 között néhány képviselő nem így
gondolkodott, egyéni érdekek mentén dolgozott.
Emiatt nem tudtuk a szennyvízelvezető-csatornát
megépíteni. Kétszer is próbálkoztam, de ellenállásuk miatt nem sikerült. Fájó ez számomra, hiszen
ez a mai napig is érezhetően rányomta a bélyegét a
község fejlődésére.
– Mit jelent az Ön számára a települése? Ha egy
idegennek kellene leírni, hogy miért szerethető,
hogy mi adja az egyediségét, a varázsát, az hogyan
nézne ki, hogyan hangozna?
– Településünk bemutatását azzal kezdeném,
hogy szorgalmas, dolgos emberek lakják, épí-
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tik, akik büszkék múltjukra, távlatokban gondolkodnak. Védik, óvják környezetüket, élővilágukat,
melynek példájaként adakozásból az iskola tetején
fészkelő gólyapár életére vigyázva, figyelve gólyakamerát szereltünk fel, amelyet nem csak a kocsériak
követnek, hanem a visszajelzések alapján a világ sok
más részéről is.
A falu rendezett, tiszta, virágos, gondozott portákkal. Polgárőreinknek is köszönhetően a közbiztonságunk kiváló, nyugodt életet biztosít mindenki
számára. Jól működő civil szervezetink közreműködésével számos kulturális és hagyományőrző programunk van, illetve sportolásra, horgászásra, a szabadidő tartalmas eltöltésére is van több lehetőség.
Bizakodással tölt el, hogy az utóbbi két évben a
lakosságszám csökkenése megállt, és e tendencia
megfordult. Örülünk, hogy egyre több gyermek
születik, hiszen ez a záloga a fennmaradásnak, fejlődésnek.
Nagyon fontos, hogy településünk élhető, szerethető maradjon, modern gyarapodó községgé váljon, olyanná, amilyennek egykoron az i élő elődeink is megálmodták.
– Tervezi-e a szolgálat folytatását?
– Három polgármesteri ciklus után már nem tervezem folytatni a szolgálatomat. Természetesen
nem vonulok ki a közéletből, hanem képviselőként
szeretném folytatni a munkát, ezért megmérettetem
magamat az idei választáson. Szakmai tapasztalatommal, tudásommal szeretném segíteni a következő polgármester munkáját, a község fejlődését.
– Mi az Ön polgármesteri hitvallása?
– Munkám során mindig szem előtt tartottam a
szüleimtől látott példákat: a munka szeretetét, az
alázatot és a hitemet. Hitvallásomat Bessenyei Ferenc, a Nemzet Színésze foglalta össze legjobban
egy vele készült riportban – ennél jobban én nem
tudnám megfogalmazni:
„Én mindig megdolgoztam mindenért,
ha az ember tudja, honnan jött, hova tart,
ha tudja, mi a küzdelem és a szerénység,
nehéz helyzetekben hitét megtartja,
bízik a jó Isten segítségében,
célba ér...”
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TÁJÉKOZTATÓ
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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

Kocséri Híradó
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Szent István ünnepén
Az idei évben is a hagyományoknak megfelelően került
sor az augusztus 20-i ünnepi eseményekre, búcsú napján
tisztelegtünk Szent István király emléke előtt és községi elismerésben részesítettük az arra érdemeseket.
A délelőtti ünnepi szentmisét követő körmenet után rövid
koszorúzásra gyűltünk össze Szent István szobránál.
Államalapító szent királyunk, templomunk védőszentjének szobrának megkoszorúzása után egy közös énekléssel
zártuk a megemlékezést.
A délutáni ünnepséget Hriagyel Csaba alpolgármester, a
régi kocséri búcsúkat felidéző szavai nyitották meg.

Ezt követően a legifjabb kocséri lakosokat üdvözölhettük a
színpadon: az elmúlt egy év során született kocséri babákat
és szüleiket köszöntötte Tóth Zsuzsanna védőnő. Az önkormányzat ajándékát Bodnár András polgármester és Hriagyel
Csaba alpolgármester adta át nekik. A csomagok összeállítását támogatásával segítette dr. Rimóczi Mária gyógyszerész
és Utasi Tibor vállalkozó.

Kocsér legifjabb polgárai:
Erdős Jázmin (Erdős Attila és Kis Erzsébet), Nagy Bálint
(Nagy Bálint és Gáspár Erzsébet), Sándor Nóri (Sándor Norbert és Kiss Kitti), Kudri Zara Anikó (Kudri Zoltán és Farkas
Hajnalka), Csontos Lara (Csontos Christian és Halasi Nikoletta), Lovas Dominik Gábor (Lovas Gábor és Máté Terézia),
Urbán Levente (Urbán László és Bujka Mónika), Hriagyel
Abigél (Hriagyel Balázs és Várkonyi Alexandra) Nagy Rebeka (Nagy Miklós és Nyerges Dóra), Horváth Tibor Milán (Horváth Tibor és Bari Zsuzsanna), Szabó Adél Krisztina (Szabó Ádám és Fekete Vivien), Bretus Norbert Zsombor

(Bretus Norbert és Bretus Vivien), Urbán Nóra (Urbán Róbert és Pekár Hajnalka), Virág-Dekkert Stella (Virág Krisztián és Dekkert Éva), Bujka Krisztián (Bujka Krisztián és Urbán Edina), Mészáros Maja (Mészáros Attila és Mogyorósi
Rita), Bognár Milla Dorina (Bognár Csaba és Kocsó Tímea),
Koller János Botond (Koller Gábor és Csőke Szilvia), Lékó
Norbert (Lékó Norbert és Mészáros Vivien), Heiszter Nóra,
(Heiszter Márk és Birkás Anita), Kara Anikó (Kara Zoltán és
Gáspár Andrea).

Az idei tanévben egy kocséri fiatalt köszönthetett Gévai
Imre, a Gábor Áron tagiskola tagintézmény-vezetője, aki első diplomáját szerezte meg. Galgóczi Norbert a Budapesti
Műszaki Egyetemen végzett mérnök-informatikusként.

Ünnepi műsorunkat több műsorszám is színesítette: a
Kocséri Népkör műsora, valamint ismét a kocséri színpadon
üdvözölhettük Bimbó Brigittát.

KRÓNIKA
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IV. Kocséri Aratófesztivál
Az idei nyáron is kegyeibe fogadott
minket az időjárás, mikor július 20-án
megrendezésre került a III. Kocséri Aratófesztivál.
A Kocséri Népkör által felvezetett kivonulást és az ünnepélyes megnyitót követően kezdődött a hagyományos aratás.
Az aratók minden érdeklődőt megkínáltak reggelivel, majd kaszát és marokszedőt
a kézbe véve indultak a gabonatábla szélére.

színpadán a Jászkarajenői Dalkört, akiknek műsorát a nézők nagy örömmel fogadták.
Kedves színfoltja ünnepeinknek a
Kocséri Népkör énekkarának fellépése.
Műsoraikra mindig gondosan készülnek,

A lovas kocsira felrakott kévéket a gépekhez szállították.
A felvonult gépeket bárki megtekinthette, tulajdonosaik szívesen adtak felvilágosítást működésükről, állapotukról.
A délelőtt folyamán zajlott a főzőverseny,
ahol a zsűri elnöki feladatait Bede Róbert,
a Paprika Tv séfje vállalta.
Az avatott zsűri ízesebbnél ízesebb ételeket kóstolhatott végig a verseny lezárulásakor. A versenyzőket értékes díjakkal jutalmazták a támogatók jóvoltából.
Az ebédet követően kutyás bemutatót
láthattunk, majd sor került a várva-várt és
igen nagy sikerrel lebonyolított malacfogó
versenyre is.
Földi László országgyűlési képviselő
úr felajánlásaként még egy értékes nyereményt – egy két személyre szóló wellness-
hétvégét is ki tudtunk sorsolni a tombolasorsoláson. A szelvények árából befolyt
bevételt a szervezők a kocséri iskola részére ajánlották fel.
A délutáni műsorban első alkalommal
üdvözölhettük a Kocséri Aratófesztivál

lelkesen várják a fellépéseket, ahol rendre sikert aratnak. Az idei évben néhány új
taggal kiegészülve meglepetés-műsorban
lehetett részünk: palotást adtak elő.
A kocséri Táncoló Talpak néptánccsoport a tőlük megszokott magas színvona-

Kocséri Híradó

lon szórakoztatta az érdeklődőket. A sok
éves munka tükröződik előadásaikban,
hiszen csak így, sok gyakorlás árán lehet
ilyen „professzionális” műsort előadni.
A vacsora után szép számban összegyűlő
közönség nagy szeretettel üdvözölte a színpadon Máriót, a harmonikást, majd MikiNiki és a Csinibabák műsora következett.
Fellépésükkel sokak számára szereztek

KRÓNIKA
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szép estét,a népszerű zeneszámok garantálták a közönség remek hangulatát.
Köszönjük mindazoknak, akik felajánlásukkal, munkájukkal segítették az aratófesztivál bebonyolítását:
Ézsiás János, Harnos Andrásné, Bugyi
Dénes, Kenyeres Kálmánné, Sáfár László,
Laczi Dénesné, Bárány István, Birkás Bertalanné, Nagy István, Mészáros Ferencné, Fekete Adolf, Czeczon Istvánné, Szrapkó István, Farkas József, Bencsik József,
Benyus Dénes, Balajti Béla, Ádám István,
Ádám István Kristóf, Varga Imre, Farkas
László, Kása László, Kása Márk, Tajti Béla, Gévai Imre, a kocséri Petőfi Mg. Szöv.
– dr. Nyitrai Gabriella elnöknő, Járvás József és családja, Kenyeres Bálint és családja, Birkás István és családja, Galgóczi Gábor és családja, ifj. Ádám István és családja,
Czeczon Béla és családja, Mádi Tamás és
családja, Bodnár András, Hriagyel Csaba, Jan Kurus és Dér Gabriella, Király Dénes, Gasztro-Life Kft, Király Dávid, Tóth
Ferenc – Tóthné Héda Mária és családjuk,
a Kocséri Polgárőrség, Szántó István és a
kocséri lovasok, Tajti László és családja, ifj.
Bálint Miklós, Földi László országgyűlési
képviselő, Agrárminisztérium, Jászakarajenő Önkormányzata
Külön köszönet illeti a Kocséri Népkört az egész tagságot érintő széles szervezőmunkáért, Csőke Alexandrát a tombolasorsolás,
valamint
főzőverseny
megszervezéséért és lebonyolításáért, a
konyha dolgozóit az egész hétvégén tartó munkájukért, a polgármesteri hivatal
dolgozóit, diákmunkásait és közfoglalkoztatott dolgozóit a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában végzett áldozatos munkájukért.
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Tündérkerti hírek
Júniusban óvodánk papír- és PET
palack gyűjtést szervezett. A szülői
közösség és a segítőkész kocséri lakosság összefogásával igen szép összeget sikerült „összegyűjteni”. 46200 forintot költhetünk
a Tündérkert Óvoda gyermekeire. Köszönjük a lakosság támogatását!
A sikeres hulladékgyűjtésnek köszönhetően terveink
között szerepel októberben is egy újabb papírgyűjtés,
így majd abban is kérjük a lakosság segítségét.
Szeptemberben a Tündérkert újra benépesül. 66 kis
tündér kezdi majd óvodai életét az új nevelési évben.
Reméljük, hogy sikeres, élményekkel teli évet kezdhetünk meg, erre garancia lehet az óvodapedagógusok
elhivatottsága és szakmai felkészültsége. Számítunk a
szülők segítő, támogató munkájára is, mert munkánk
kulcsa a csapat munka, és kimagasló eredményt csak
összefogással, közös erővel érhetünk el.
Mindezt gyermekeink érdekében tesszük.
Tündérkert Óvoda dolgozói

11

Szüreti töltött szőlőlevél
és töltött paprika
Hozzávalók:
• 60 dkg darált hús
• 1 fej hagyma
• 2-3 gerezd fokhagyma
• bors
• törött szegfűbors
• só
• piros paprika
• 12,5 dkg (1 tasak) gyors rizs
• 6-8 db piros színű, vastag húsú érkezési paprika
• szőlőlevelek
Elkészítés: A hagymát kevés olajon megpirítjuk, beletesszük
a darált húst, a zúzott fokhagymát, ízesítjük borssal, sóval,
pirospaprikával, kb. 10 percig pároljuk.
Megfőzzük a tasakos rizst, majd összekeverjük a megpárolt
darált hússal.
A paprikából kiszedjük a magházát, és megtöltjük a húsos-
rizses töltelékkel.
Kevés olajat öntünk egy tepsibe, beletesszük a töltött paprikákat, és sütőbe toljuk, kb. fél órát sütjük, közben locsoljuk.
Ugyanezt a tölteléket tölthetjük szőlőlevélbe is. A megmosott szőlőlevélbe beletesszük a tölteléket, alakjától függően
összetekerjük vagy háromszög alakúra hajtjuk. Sorba rakjuk
a kiolajozott tepsibe. Barnára sütjük, közben locsoljuk.
Tálaláskor tejfölt locsolhatunk rá.

Várnai Zseni

Új óvodás
Jött az óvodába ma egy új gyerek,
Persze én meg mindjárt elébe megyek.
Miért állsz így félre?
Itt senki se bánt!
Una lmas itt? Nézd csak
ott az elefánt.
Kockaházat építenek amott
a többiek,
Te is nemsokára építhetsz i lyet.
Játsszál velünk együtt, menjünk oda hát
Nálunk minden gyerek jól érzi magát.

Szüreti káposztás egytál
Hozzávalók:
• 70 dkg sertéscomb
• 1 fej fehér káposzta
• 1 fej hagyma
• 2 evőkanál olaj
• 5 dl újbor
• 2 fürt szőlő
• 1 csokor kapor
• 1 kis pohár tejföl
Elkészítés: A félkarikára szeletelt hagymát kevés olajon
megpirítjuk, hozzátesszük a vékony csíkokra vágott sertéshúst, és sóval, borssal fűszerezzük. Ha barnára pirult, meglocsoljuk a bor egy részével. Amikor a bor elpárolgott, hozzáadjuk a vékony csíkokra szeletelt káposztát, a maradék
bort, s időnként megkeverjük, de lefedve pároljuk.
Mielőtt elkészülne, beleszórjuk az összevágott kaprot, majd
óvatosan belevegyítjük a kimagozott szőlőszemeket és a tejfölt.

KÖZÉLET
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Gólyahír

2019. I. félév
Születések
Csontos Lara
(Csontos Christian és Halasi Nikoletta)
Lovas Dominik Gábor
(Lovas Gábor és Máté Terézia)
Urbán Levente (Urbán László és Bujka Mónika)
Hriagyel Abigél
(Hriagyel Balázs és Várkonyi Alexandra)
Nagy Rebeka (Nagy Miklós és Nyerges Dóra)
Horváth Tibor Milán
(Horváth Tibor és Bari Zsuzsanna)
Szabó Adél Krisztina
(Szabó Ádám és Fekete Vivien)
Bretus Norbert Zsombor
(Bretus Norbert és Bretus Vivien)
Urbán Nóra (Urbán Róbert és Pekár Hajnalka)
Virág-Dekkert Stella (Virág Krisztián és Dekkert Éva)

Mészáros Maja
(Mészáros Attila és Mogyorósi
Rita)

Koller Botond János
(Koller Gábor és Csőke Szilvia)

Házasságkötések
2019. I. félévében nem volt házasságkötés Kocséron

Halálozás
Pintér Pál1936
Vincze Béláné (szül.: Bretus Mária)
1922
Benke Pálné (szül.: Dóczi Etelka)
1930
Laczi Albertné (szül.: Bodnár Anna)
1937
Szabó József1948
Pap Jánosné (szül.: Szász Berta)
1942
Bőti Mihály1929
Rimóczi Miklós1935
Tóth István Józsefné (szül.: Köte Ildikó)
1965
Kovács Józsefné (szül.: Schüszler Ilona)
1952

Bognár Milla Dorina
(Bognár Csaba és Kocsó Tímea)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Ádám Imre
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Urbán Nóra
(Urbán Róbert és Pekár
Hajnalka)

Virág-Dekkert Stella
(Virág Krisztián és Dekkert
Éva)

KÖZÉLET
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Teke sikerek
A Kocséri Sportkör tekeszakosztálya az 1970-es években alakult,
amikor az Új Élet Tsz borozót és büfét nyitott és ezzel együtt egy 2
sávos tekepályát épített. A község sportbarátai hamar megszerették a tekét és szinte állandóan foglalt volt a pálya. Rövidesen férfi és női egyéni és csapatversenyeket rendeztek a környékbeli települések csapataival. A férfi csapat a magyar nemzeti bajnokság
III. osztályába került, és nagy örömmel játszottak a bajnokságban.
Sok emlékezetes bajnoki mérkőzést láthatott a község sportszerető lakossága a hétvégi fordulókon. Néhány csapatot említenék meg
a férfi NB. III-as bajnokságból: Kőbányai Porcelán, Óbuda, Ceglédi Bem SE, Nagykőrösi Volán, Tiszakécske. A férfi csapat tagjai
közül a teljesség igénye nélkül: Tajti Dezső, Tajti László, Tóth István, Szabó Sándor, Tóth Ferenc, Rapi László, Szabó József, Bálint
István, Baloga Béla, Szakál László és még sokan mások. A tekepályán az iskolás gyerekek voltak az állítók, akik később játékosok is
lettek. A tekepálya korszerűsítése 1992-ben történt a sportkör és
a tulajdonos, Király Dénes sporttárssal közösen. Így 2 pályás au-

tomata állítású tekepályát alakítottunk ki. A teke szakosztály újra
éledt – nem kellett kézzel állítani a bábukat-, és szinte minden délután folytak az edzések, mérkőzések. Sajnos a tulajdonváltás és az
elvándorlás miatt megszűnt a teke szakosztály. Hírmondóul – régen a teke állítókból megmaradt játékosok, - akikről szól a hír, időközben szenior korúak lettek. A teke sport szeretetéből adódóan
családi-baráti csapatot alakítottak és a ceglédi városi bajnokságban
szerepelnek, Barabás MG Kft néven.

A csapat tagjai: Barabás Ferenc, Barabás Attila, Barabás Csaba,
Gállos Csaba. Több mint 10 éve minden évben indulnak a szeptembertől júniusig tartó, 14 csapatos bajnokságban.
A 2018-2019-es bajnokságban első helyezést értek el! És „ha lúd,
legyen kövér”, ugyan ebben az évben elindultak a kecskeméti városi csapatbajnokságban is, és nagy meglepetésre itt is első helyezést értek el! Tudni kell, hogy mind a 2 város csapataiban játszanak
volt NB I-es és alacsonyabb osztályban játszó sportolók. „Ameddig erővel, idővel bírjuk folytatjuk”, mondták a bajnoki vacsorán a
csapat tagjai.

POLGÁRŐR KÖZSÉG

A Kocséri Polgárőr Egyesület tevékenységének elismeréseként
2019. június 22-én Balatonföldváron megrendezett XXV. Országos
Polgárőr Nap alkalmából dr. Balogh János r. vezérőrnagy Országos Rendőrfőkapitány, és Dr. Túrós András az Országos Polgárőr
Szövetség elnökétől, Bodnár András Polgármester Úrral közösen
„Polgárőr Község” cím elnyerését igazoló elismerést vehettünk át.

Szelei László, Kocséri Polgárőr Egyesület Elnöke

EZ+AZ
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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 tanács
adó 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

Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos
Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9.
Rendelési idő: hétfő 8-12 óra;
kedd: 13:30-16 óra;
csütörtök 11-12 és 13-16 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

Orvosi ügyelet

hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő
06-53/359-040
Hétköznap 16 órától reggel
8 óráig, ill. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 06-53/350377, 104
Védőnő:
Tóth Zsuzsanna 06-70/559-8395

Mindenkit vár a Faluház!

Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Bodnár Andrásné,
a Népkör elnöke.

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 11.00-12.00, 13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00;
Csütörtök 11.00-12.00, 13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00
Internetezési lehetőség
a teljes nyitva tartási időben.

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

Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy
dűlőben 450 négyszögöl zártkert,
lakható épülettel (szoba, konyha,
fürdőszoba, pince). Villany, fúrott
kút van. Kocséri csere is lehetséges.
Tel.: 20/5635-053

Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa.
Érd.: 06-20-350-4023

Kocsér külterületén tanya eladó
1,4 ha földdel, ipari árammal, 3
fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.:
06-70/538-1691
240 literes új horganyzott fürdőkád
eladó. Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-20/3693687
4 db építésre is alkalmas telek
eladó a Kinizsi utca végén. Érd.: 0653/715-165
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 06-20/629-5282
Kocsér községben mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas területtel
házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635053

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 53-358-110
Kocséron a VII. dűlőben 3 szobás
lakható tanya + 7 ha föld eladó – külön is. Érd.. 06-70/341-1677
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám
alatti iker építési telek PIACI ÁRON
ELADÓ. Villany-
központi vízórával
ellátott, 2506 m² vállalkozásra is alkalmas sarok telek. Érdeklődni lehet:
06-309/784-522 telefonom
Kocséron, Szabadság út 117. szám
alatt eladó: kályhák, boros bekötött
üvegek, szőnyegek, televízió, stb.
Érd.: 06-53/359-691, 20/491-4549

Eladó szántó Szentkirályon 0226/17
hrsz. 5,8004 ha, 0193/29 hrsz.
14,3851 ha, 0127/17 hrsz. 16,4638
ha, 087/30 hrsz, 6,5474 ha. Érdeklődni: 06-30/9256-794.
Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet
hálószobabútor. Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, mely 3-4
kerekű mopedbe való, szintén eladó.
Érdeklődni a 359-953-as telefonon
lehet.
Eladó tanya földdel Kocséron. 23
ha terület, ebből 10 ha erdő, 12 ha
szántó, két komfortos ingatlannal
kövesút mellett. Irányár: 35 millió Ft.
Egyben vagy külön eladó. Dél-Pest
környéki kertes házat beszámítok.
Tel.: 06-53/715-182Keresek megbízható vállalkozó brigádot. Erdő
gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, villany szerelő, kőműves, festő, terület
rendező, kerítésszerelő vagyis egy
univerzális mindent tudó brigádot.
Létezik még ilyen brigád, vagy csak
álmodozzak tovább? Telefon 0630/407-9351

Villanybojler
vízkőmentesítés
és felújított
készülékek
értékesítése.

30/375-9483
53/350-302
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