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Tisztelt Kocsériak, Kedves Barátaim!

Tisztelettel köszönöm, hogy 
Kocsér község polgármestere le-
hetek. Köszönöm a kampány so-

rán személyesen is sokszor megtapasztalt 
támogatást, és a választás utáni gratulá-
ciókat. Ezekből a kézszorításokból merí-
tek erőt a hétköznapi munkában.

Köszönöm a képviselőjelöltek munká-
ját, aktivitásukra számítok a továbbiak-
ban is. A FIDESZ jelöltjei alkotják a tes-

tület többségét, de én nem a többségre, 
én az egységre törekszem. Olyan előter-
jesztéseket szeretnék a képviselő- testület 
elé vinni, amelyeket minden képviselő 
tud majd támogatni, mert egyértelműen 
a község érdekeit szolgálják.

Köszönöm a Fidesz Magyar Polgári 
Párt és Földi László országgyűlési kép-
viselő támogatását. Bízom benne, hogy 
a megújuló Magyar Falu Programban ta-
lálunk majd kedvező, a fejlődést szolgáló 
pályázati lehetőségeket.

És köszönöm a családom türelmes és 
kitartó támogatását.

A polgármesteri tisztséget én nem ha-
talomként, sokkal inkább feladatként és 
felelősségként éltem meg. A választás iz-
galmas időszaka után most a tevékeny 
hétköznapok jönnek. A község anyagi-
lag kiegyensúlyozott helyzetben van, ez 
köszönhető Bodnár András körültekin-

tő polgármesteri tevékenységének. Az 
általa kijelölt úton haladva, a megkez-
dett projekteket befejezve és új ötleteket 
megvalósítva szeretném Kocsért még él-
hetőbb községgé, még összetartóbb kö-
zösséggé tenni. Az első napokban elő-
készítettük az év végi rendezvényeket, 
kijavítjuk az iskola tetőzetét, hamarosan 
elérhető lesz a wifi a parkban és elindí-
tottuk az önkormányzati hírszolgáltatást 
a facebook-on.

A választás időszaka után most tevé-
keny hétköznapok és szép, téli ünnep-
napok közelednek. Számítok Önökre, a 
hétköznapokban együttműködésre, az 
ünnepnapokon kedélyes együttlétre hí-
vok minden kocséri lakost.

Köszönettel és tisztelettel:
Hriagyel Csaba

polgármester

Terveink szerint minden évben az utolsóként megjelenő Kocséri Híradót (ez feltehetőleg 
a szeptember-októberi szám lesz, mert a november-decemberi már az új évben jelenik 
meg), egy falinaptárral kibővítve ingyenesen eljuttatunk minden kocséri háztartásba, így 
kívánva mindenkinek boldog új esztendőt.
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Sajtóközlemény

Többlettámogatást kapott
a „Belterületi utak korszerűsítése Kocséron” 

című projekt
Varga Mihály pénzügyminiszter 2019. március 13-án elfogadta a Pest megyei célzott pénzügyi támogatás felhasználásának eljárásrendjé-

nek módosítását, mely tartalmazza a támogatott projektek számára megítélhető többletforrás igénylésének kereteit és a támogatás feltételeit.
Kocsér Község Önkormányzata 2019. május 28-án többlettámogatási kérelmet nyújtott be a PM_ONKORMUT_2018/33-as számú, 

„Belterületi utak korszerűsítése Kocséron” című projektjével kapcsolatban a Magyar Államkincstárhoz.
A kérelem benyújtását az indokolta, hogy a projekthez tartozó közbeszerzési eljárás során a kivitelezési munkálatokra beérkezett aján-

latok közül a legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a pályázat benyújtásakor az akkori piaci áraknak megfelelően összeállított tervezői költ-
ségbecsléseket.

Az önkormányzat által megfogalmazott és szakértői indoklásokkal alátámasztott többlettámogatási igény pozitív elbírálásban része-
sült, melyről az önkormányzatot 2019. október 09-én értesítette a Magyar Államkincstár.

Ennek értelmében a projekt támogatása a következők szerint módosult:
 A megítélt többlettámogatás összege:  4.771.036,- Ft
 Az eredeti támogatás összege:  75.396.666,- Ft
 A módosult támogatás összege:  80.167.702,- Ft
 A támogatás mértéke nem változott:   95%
 A kapcsolódó saját forrás eredeti összege:  3.968.246,- Ft
 A módosult saját forrás összege:   4.219.353,- Ft

A projekt egyéb adataiban és tartalmában nem történt változás.

Házassági jubileumok

2019. 10. 27-én vasárnap a Kocséri Katolikus templomban Herná-
di László plébános atya által 3 szentségi házasságban élő pár meg-
áldására került sor.

Idén ünnepelte 60. jubileumát Ország László és neje Kovács Teré-
zia; 50. jubileumát Deák József és neje Tóth Mária; 25. jubileumát 
Csató Dénes és neje Birkás Mária.

ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁS 

2019. december 14-én szombaton 16 órakor 
kezdődik a Művelődési Házban.

Közreműködik:
- az énekkar 

- az irodalmi színpad 
- a néptánccsoport 

- a Dalma Dance tánccsoport 

A műsor kapcsán a rajzszakkörösök munkáiból 
karácsonyi ajándékvásárt rendezünk.  

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 
kocséri tanulói szeretettel meghívják Önt 

adventi műsorukra, mely
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VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán Kocsér községben a választópolgárok száma 
1.480 fő volt, melyből 918 fő (62,02%) adta le voksát.

A szavazatok megszámlálása után az alábbi eredmény született:
Polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatok alapján meg-
választott polgármester:
Hriagyel Csaba FIDESZ-KDNP 420 szavazat (46,2%)

További eredmény:
Dávid Krisztina független 362 szavazat (39,82%)
Lázár Péter független 127 szavazat (13,97%)

Képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma alapján 
megválasztott képviselők:
Dávid Krisztina független 565 szavazat (62,64%)
Gévai Imre FIDESZ-KDNP 466 szavazat (51,66%)
Kasza Csaba Lászlóné független  435 szavazat (48,23%)
Bodnár András FIDESZ-KDNP 405 szavazat (44,9%)
Venyingi Zoltán FIDESZ-KDNP 380 szavazat (42,13%)
Ádám Zoltánné független 378 szavazat (41,91%)

További eredmények:
Csőke Alexandra FIDESZ-KDNP  331 szavazat (36,7%)
Lázár Péter független  322 szavazat (35,7%)
Országné Molnár Katalin  FIDESZ-KDNP 293 szavazat (32,48%)
Csőke Sándor FIDESZ-KDNP 291 szavazat (32,26%)
Járvás László független  219 szavazat (24,28%)
dr. Rozsnyói Ferenc FIDESZ-KDNP 215 szavazat (23,84%)
Nagy Miklósné független  190 szavazat (21,06%)

Megyei listákra leadott érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP 644 szavazat (73,34%)
JOBBIK 82 szavazat   (9,33%)
DK 63 szavazat   (7,17%)
Momentum 57 szavazat   (6,49%)
MSZP 32 szavazat   (3,64%)

Köszönöm a szavazás lebonyolításában résztvevők munkáját.

dr. Bicskei Krisztina
helyi választási iroda vezetője

Alakuló ülés
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.október 22-én megtartotta alakuló ülését. Juhász Anikó a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke ismertette a helyi önkormányzati választások hivatalos eredményét. A megválasztott polgármester és a képviselők az eskü 
letétele után átvették a megbízólevelüket.

A képviselő-testület tagjai (balról–jobbra): Venyingi Zoltán, Gévai Imre, Bodnár András alpolgármester, Hriagyel Csaba polgármester 
– dr. Bicskai Krisztina jegyző, HVI vezető – Kasza Csaba Lászlóné, Ádám Zoltánné, Dávid Krisztina.
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V. Hagyományőrző
disznóvágás

2019. november 30.
Minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk 
a Szent István térre, 
ahol a 8 órai szúrást 
követően könnyű reg-
gelivel kínálunk min-
denkit (tepertő, lila-
hagyma, friss kenyér.)

A délelőtt folyamán elbe-
szélgethetnek egy-egy po-
hár tea vagy forralt bort 
kortyolva a tűz mellett, vagy 
a smoker közelében.

Szórakoztatásunkról Kiss 
József gondoskodik. 14-15 
óra körül ebédet kínálunk 
(orjaleves, hurka-kolbász)

A rendezvény a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány 
és Bodnár András támogatásával valósul meg.

Idősek karácsonya
Kocsér Község Önkormány-

zata szeretettel hívja és várja a 
község nyugdíjasait 2019 de-
cember 19-én csütörtökön 15 
órára a Művelődési Házba, a 
hagyományos Idősek Karácso-
nyára.

Karácsonyi műsorral kedves-
kednek itt az óvoda nagycso-
portosai és az iskolai énekkar.

Kellemes időtöltést kívánunk 
mindenkinek a fehér asztal 
mellett, ahol sütemény, tea, bor 
várja majd vendégeinket.

Az összejövetel végén megle-
petéssel kívánunk áldott ünne-
peket a megjelent kocséri nyugdíjasoknak.

Karácsonyi koncert

2019. december 20-án 
pénteken 17 órától a 
kocséri Gábor Áron Tag-
iskola énekkarának mű-
sorát hallgathatjuk meg a 
katolikus templomban.

A koncertet követően 
a feldíszített parkban ki-
gyúlnak a karácsonyi fé-
nyek, zene és néhány 
pohár forró ital mellett 
kívánunk egymásnak ál-
dott ünnepet.

Gyújtsuk meg együtt
az adventi koszorú gyertyáit!
Mindenkit szeretettel várunk ad-

vent vasárnapjain: december 1-én, 
december 8-án, december 15-én 
16.30-ra, és rendhagyó módon de-
cember 20-án a pénteken a karácso-
nyi koncert után, a parkban felállí-
tott adventi koszorúhoz, hogy rövid 
műsor és némi melengető ital mellett 
együtt gyújtsuk meg Kocsér adventi 
koszorúján a gyertyákat.

Az Önkormányzat adventi programjai
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Beszélgetés dr. Soós Annamária háziorvossal

– Mit tudhatunk Önről, mint háziorvo-
sunkról?

Nagykőrösön születtem, és élek csalá-
dommal. Három leánygyermekem van, 
kettő már egyetemista, a legkisebb a nagy-
kőrösi gimnázium tanulója. Férjemmel 23. 
éve élünk egymást mindenben támogató, 
boldog házasságban. Édesapámat tavaly ve-
szítettem el. Órásmester volt, műhelyében a 
türelmes munka, az órák kattogása mellett 
hosszú beszélgetések zajlottak az elromlott 
szerkezetekkel megjelenő és a csak arra já-
ró emberek között. Édesanyám nyugalma-
zott magyar-történelem szakos tanár, isko-
laigazgató. Ő a család motorja, összetartója, 
unokáinak biztos bázisa. Máig is aktívan 
részt vesz a város közéletében. Életpályája 
volt és marad követendő példa számomra. 
Iskoláimat Nagykőrösön végeztem. A Kos-
suth Lajos Általános Iskola és az Arany Já-
nos Gimnázium nagybetűs pedagógusaitól 
kaptam tudást és támogatást szüleim mel-
lett, hogy kisiskolás korom óta tervezett ál-
momat megvalósítsam, és orvos legyek. 

1995-ben szereztem általános orvosi 
diplomámat. A ceglédi Toldy Ferenc Kór-
ház I. Belgyógyászati Osztályán tanultam 
meg helytállni a szakmában, megismer-
tem a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkór-
ház belgyógyászati osztályának munkáját, 
majd 2001-ben belgyógyászati szakvizs-
gát tettem. A ceglédi kórház Sürgősségi Be-
tegellátó Osztályán kocséri helyettesítési 
munkám kezdetéig rendszeresen dolgoz-
tam. Tettem ezt azért, mert úgy gondolom, 

a felelős döntéseket egy orvos akkor tudja 
meghozni, ha a betegellátás minden szint-
jén van tapasztalata. 2007 óta dolgozom a 
nagykőrösi ügyeleti ellátásban aktívan, va-
lamint orvos szakmai vezetőként. 

2007-ben kaptam Nagykőrös város veze-
tésétől azt a lehetőséget, hogy újonnan szá-
momra kialakított háziorvosi praxisban el-
kezdhessen családorvosi tevékenységemet, 
amiért hálás vagyok és leszek. 2011-ben 
tettem szakvizsgát háziorvostanból. Ezen 
hivatásban találtam meg helyemet az or-
voslásban. Pácienseim életét és egészsé-
gét személyiségüket, családjukat, szociá-
lis helyzetüket ismerve követni szép, ámde 
nagyon nehéz feladat.
– Milyen benyomás alakult ki Önben a 
községgel és annak lakóival kapcsolatban?

Kocsér községnek kisugárzása van. 
Nagykőrösről autóval haladva át, valahogy 
félúton, megmagyarázhatatlan nyugalom 
és lelkesedés fog el. Fél éve tartós helyette-
sítésben dolgozom, de előtte is sokszor he-
lyettesítettem napokat és heteket a kollégák 

vagy az önkormányzat kérésére. Kezdjük 
megismerni egymást a lakossággal. Jóhi-
szemű, kedves, hálás és rendet tisztelő em-
berekkel a háziorvosi munka sokkal köny-
nyebb, és az orvos számára örömet jelent.
– Milyennek látja Kocsért egészségügyi 
szempontból?

A lakosság egészségi állapota az átlag 
magyar községeknél véleményem szerint 
sokkal jobb. A 2018-ban külső és belső 
felújításon átesett rendelő jelen esztétikai 

és technikai állapota valamint felszerelt-
sége kiváló. Köszönjük mindenkinek, aki 
megteremtette a lehetőséget rá, és aki ezen 
munkálkodott!
– Milyen az együttműködése az önkor-
mányzattal és a Kocséron működő intéz-
ményekkel?

Kiváló! A gyógyszertárral, a falugondno-
ki szolgálattal, a családsegítővel, az önkor-
mányzattal szinte napi kapcsolatban va-
gyunk. Szervezetten és magas színvonalon 
végzik munkájukat, amivel nagy-nagy se-
gítségemre vannak. Polgármester úr, Al-
polgármester úr, a képviselő-testület és a 
lakosság támogatása nélkül nem lehettem 
volna Kocsér háziorvosa.
– Lát-e olyan területet, amit fejleszteni, 
amin változtatni szeretne a helyi egészség-
ügyi ellátásban?

Változtatni nem kell, minden lehetőség 
adott, csak dolgozni kell! Az elkövetkező 
időszakban a megelőző tevékenység erő-
sítése a célkitűzésem. Ennek támogatására 
pályázatot is nyújtott be a község vezetése, 
reméljük sikeres elbírálásban lesz részünk. 
Lehetőség lesz kötetlen beszélgetésekre 
egészség megőrző témákkal kapcsolatos 
előadásokon, és egyénre szabott szűrővizs-
gálatok megtervezésére és kivitelezésére.

Záró gondolatként meg szeretnék oszta-
ni mindenkivel egy emléket. Orvostanhall-
gató koromban egy összejövetelen Rozs-
nyói doktor úrral órákat beszélgettünk, és 
azt mondta: „Lányom majd gyere oda mel-
lém, mindenre megtanítalak!” Sajnos mel-
lette dolgozni már nem tudok, de meg-
próbálom hasonló tisztességgel és alázattal 
végezni munkámat Kocséron, mint Ő tette.

Hosszú évek után ismét főállású háziorvosa lesz Kocsérnak dr. Soós Annamária sze-
mélyében. Ő már nem ismeretlen számunkra, hiszen sokszor találkozhattunk Vele a 
háziorvosi rendelőben, de most alkalom nyílik rá, hogy jobban megismerhessük.



6 Kocséri HíradóKRÓNIKA

Nemzeti ünnepünkön

„Fiatalok! Vulkán felcsapó lángjai, amit ti tettetek, legendába illő!”

A nemzeti ünnep alkalmából október 22-én kedden délelőtt az ál-
talános iskola diákjai megkoszorúzták Utasi Ilonának, az 1956-os 
forradalom kocséri áldozatának a sírját.
Délután a községi ünnepi műsor a Művelődési házban Hajagos 
Mária intézményvezető köszöntője után az iskolai énekkar előadá-
sával kezdődött (Presser Gábor: Arra születtünk karvezető: Juhász 
Anikó). Majd a színjátszó szakkör mutatott be történelmi doku-
mentumokból és irodalmi szemelvényekből álló, képekkel illuszt-
rált műsort (szakkörvezető: dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó).

Fiatalok, vulkán felcsapó lángjai,
amit ti tettetek, legendába illő!

Láttam szép fejetek fegyverre hajolva,
tankok rátok szegzett tűzokádó torkát.
Ültetek füstölgő falakon, csapzottan,
farkasszemet nézve hősen a halállal.

Március fiai, októberi ködben,
éjszaka útjain lobogó szép fáklyák!

Verje meg az isten, veretlen ne hagyja,
lobogó hitünket ki lábbal tiporta

s az idegen fegyvert ölésünkre hozta!
(Kónya Lajos: A Magyarokhoz- részlet)

Hriagyel Csaba polgármester beszédében főképp a kocséri esemé-
nyeket idézte fel.

A műsor az énekkar Ruszki Iván című (Kormorán együttes), meg-
indítóan szépen előadott dalával zárult.

Ruszki Iván, tudod-e már, 
Hol vagy te most egyáltalán?

Szolga voltál, Ruszki Iván, 
Ideküldtek, fegyvert fogsz ránk…

…Ő is gyerek, te sem felnőtt, 
bámulhatnátok a felhőt.

Futnak fent a fellegek, 
A magyar föld eltemet.

Ruszki Iván, anyád álma, 
Magyaroknak vagy árvája.

Az emlékműnél a megemlékezés virágait Kocsér Község Önkor-
mányzata részéről Hriagyel Csaba polgármester, Bodnár András 
alpolgármester, dr. Bicskei Krisztina jegyző; az 56-os Vitézi Rend 
részéről Barabás Ferenc koszorúját kocséri fiatalok; a Kocséri Nép-
kör részéről Patonai Ferencné elnökhelyettes, Mészáros Ferencné 
választmányi tag; Kocsér Községért és Polgáraiért alapítvány ré-
széről Csőke Alexandra és Tóth Adrián helyezték el. 

Végül mécsesek, gyertyák gyújtásával együtt emlékeztek fiatalok 
és felnőttek az 1956-os hősökre.
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Hriagyel Csaba polgármester ünnepi beszéde 

Együttműködésre, tisztességes, bölcs döntésekre van szükség
Tisztelt Ünneplők! Kedves Diákok! Kocséri Polgárok!
Nem kenyerem az ünnepi beszéd, és most különösen elfogódott va-

gyok. Megilletődött, mert egyrészt van annak vagy húsz éve, hogy én 
ezen a színpadon hallgatóság előtt beszéltem. Másrészt, mert öröm-
mel jelenthetem, hogy a község újonnan választott képviselő-testü-
lete néhány perccel ezelőtt letette az esküt. És polgármesterként én 
magam is. Ezek után az emelkedett percek után kezdek most bele a 
nemzeti ünnepünket idéző beszédbe.

Ahogy jöttünk befelé, azt mérle-
geltem, hogy vajon vagyunk-e itt 
és most négyszázan? Azért jutott 
ez eszembe, tisztelt kocsériak, mert 
a feljegyzések szerint 1956. októ-
ber 30-án több mint 400-an gyűl-
tek össze itt a kultúrotthonban, 
hogy megválasszák a község Nem-
zeti Bizottságát. Akkor túl volt az 
ország a Szálin-szobor ledöntésén, 
a rádió ostromán, az orosz csapa-
tok megtévesztő kivonulásán, ad-
digra túl volt már Kocsér is a vö-
rös csillag lefűrészelésén. Akkor 
már napok óta Kocséron is az újonnan megalakított Nemzetőrség 
vigyázta a rendet. Jöttek-mentek a hírek és az ismeretlen autók, volt 
feszültség a faluban is, hiszen volt itt is padlássöprés, gyűlölt párt-
titkár és utált vörös csillag. Feszültség volt, de atrocitás vagy önbí-
ráskodás nem. S ez főként a Nemzetőrségnek köszönhető. dr. Urbán 
Kálmánnak, a Nemzetőrség vezetőjének, aki világháborút megjárt, 
orosz hadifogságot megszenvedett tartalékos tisztként kapta a kocsé-
riaktól ezt a megbízatást. Fegyvert sosem hordott a forradalmi na-
pokban, csak karszalagja volt. Mégis megőrizte a rendet. Arra intet-
te az embereket, hogy ne vegyenek erőszakkal elégtételt, várják meg, 
amíg törvényesen orvosolhatják a sérelmeiket. Nem is ért bántódás 
senkit a faluban. Kali bácsi, ahogy én emlékszem rá, furcsa öregúr 
volt, szemüveges, rövidnadrágos bácsi. Ahogy a házuk is kivételes 
volt Kocséron, valóságos kis kastély. De azokban a napokban felelős 
vezető volt. És nemcsak felelőssége volt, hanem tekintélye is. A forra-
dalom leverése után büntetésként internálták, évekig élt rendőrségi 
felügyelet alatt, a rendszerváltást még megérte. 

Nehéz pillanatokban, forradalmi időkben percek alatt talál ma-
gának egy közösség vezetőt. Manapság hosszas kampány előzi meg 
a választást. Egyébként 56-ban gyakori volt, hogy - mint Kocséron 
- egy katonaviselt ember, egy leszerelt katonatiszt állt egy-egy köz-
ség vagy egy-egy barikád élére. Mert egy katonatiszt megtanul dön-
teni. Céltudatosan, mérlegelés után, de határozottan. 1956 októbe-
rében Magyarországon percek alatt vált valakiből vezető. Vagy hős. 
Vagy áldozat. De egy vezetőt - ma is, akkor is - a döntései minősíte-
nek. Nagy Imrét is, Kádár Jánost is.

Kocséron 1956. október 30-án a több mint négyszáz ember Fakan Mi-
hályt választotta meg a Nemzeti Bizottság elnökének. Miska bácsira is 
emlékszem halványan. A bizottság tagja lett: Márton Imre, Molnár Já-
nos, Muhoray György, dr. Urbán Kálmán, Utasi Balázs és Utasi Dénes.

Most több mint 400 kocséri ember jóvoltából rám hárul a község 
vezetésének felelőssége. Köszönöm a megtisztelő bizalmukat. Nem 
gondoltam volna gyerekként, hogy egyszer a szülőfalumért kell fele-
lősséget vállaljak. 

Nem vagyok profi politikus. De van vezetési tapasztalatom. Meg-
tanultam dönteni. Üzletvezetőként megtanultam azt is, hogy a be-

osztottnak is lehet igaza, lehet jó elképzelése. Ezért figyelek majd 
polgármesterként is minden javaslatra, ötletre, elképzelésre. És a ke-
reskedelemben megtanultam azt is, hogy a vevőnek mindig igaza van.

Azt nem tudom megígérni, hogy minden hozzám fordulónak 
minden gondját napokon belül meg fogom oldani. De azt ígérhetem, 
hogy jómagam – és erre kértem a hivatal valamennyi dolgozóját is 
– mindig segítőkészséggel és odafigyelve fogom meghallgatni a hoz-
zám fordulókat.

Azt sem ígérhetem, de erősen bízom benne, hogy 5 év múlva már 
nem ebben a méltatlan kultúrotthonban kell ünnepeljünk, még ha tör-
ténelmi idők tanúi is voltak ezek a falak. Igen, szükségünk van közös-
ségekre, szükségünk van közösségi terekre, korszerű művelődési házra, 
és mindent megteszek, hogy ez sikerüljön. De megígérni nem tudom.

Azt viszont megígérem, hogy jövőre itt emléktábla emlékeztet 
majd minden kocsérit, mi is történt itt 56-ban. Tudják, közel négy-
száz kocséri vezetőt választott. Forradalmi hevülettel, de békésen. 
1956-ban. Tisztelet nékik. A választóknak és a vezetőknek is.

Nekünk békés, alkotó korszak adatott. Nem kell az életünket koc-
káztatni, sem 13 évesen, sem 53 évesen. Csak összefogásra, együttmű-
ködésre, tisztességes, bölcs döntésekre van szükség. Erre hívom önöket, 
minden kocséri lakost. Ma pedig emlékezésre, közös főhajtásra.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

dr. Urbán Kálmán
Kocséron született 1911-ben, elhunyt 
1998-ban.
Az elemi iskolát Kocséron végezte, érett-
ségi vizsgát a nagykőrösi Arany János 
Gimnáziumban tett 1929-ben. 1930-tól 
1941-ig írnok és végrehajtó volt a köz-
ségházán, közben elvégezte a szegedi Fe-

rencz József Tudományegyetem Jogi Karát, 1937-ben avatták 
doktorrá. 1931-től 1941-ig a Kocséri Társaskör és Gazdakör 
jegyzője, az Önkéntes Tűzoltó Testület titkára, ezenkívül tag-
ja volt a Hangya Szövetkezetnek, és 1947-ben alapító tagja a 
Kocséri Munkás Sport Egyletnek. 
Mint tartalékos hadnagy részt vett a II. világháborúban, 1943 
januárjában orosz fogságba esett, ahonnan csak 1946 októberé-
ben tért haza. 1956-ban a helyi Nemzeti Bizottság tagjává és a 
Nemzetőrség parancsnokává választották, amiért 1957-ben in-
ternálták a kistarcsai internálótáborba. 
10 évig volt a Petőfi TSz könyvelője, 1970-től pedig az Új Élet 
TSz raktárosa. 1973 
februárjában ment 
nyugdíjba. Feleségé-
vel, született Velkey 
Margit tanárnővel 
(1925-1990) három 
gyermeket neveltek 
fel – Kálmán, And-
rás, Márta. 
(Muhoray György: 
Kocsér – Közéleti 
névmutató és adat-
tár – c. kézirata nyo-
mán)

Dr. Urbán Kálmán feleségével, Gitta 
nénivel és Utassy Miklósné Gabi nénivel 

valamikor a 70-es években a jugoszláv 
tengerparton
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Fájó szívvel búcsúztunk el Erzsike nénitől

Emlékét megőrizzük…
Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy 

iskolánk nyugdíjas, de mindvégig aktív pedagó-
gusa, Csőke Istvánné Erzsike néni 2019. szep-
tember 24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Kötelességtudata és hivatásszeretete minden pe-
dagógus számára példa volt, munkájával köz-
tiszteletet vívott ki. A nevelőtestület megbecsült 
tagját, a diákság szeretett tanárát gyászolta, és 
kísérte október 16-án szerdán utolsó útjára a 
kocséri temetőben, ahol katolikus szertartás sze-
rint helyezték örök nyugalomra. Foglaljuk imá-
inkba, emlékezzünk rá szeretettel. 

Hernádi László plébános atya búcsú-beszédé-
nek részleteivel emlékezünk rá.

Csőke Istvánné Szarvas Erzsébet 1948. február 16-án született 
Kocséron a XII. dűlőben, gazdálkodó szülei első gyermekeként. 
Parasztcsalád gyermekéből, tanyasi lányból lett megbecsült peda-
gógus, de a kertben, az állattartásban mindig örömét lelte.

Az általános iskola első 6 évfolyamát a Kálmán-féle tanyasi is-
kolában, összevont osztályokban végezte. A falusi iskolában Nagy 
Klára néni szerettette meg vele a matematikát. A Nagykőrösi 
Arany János Gimnáziumban érettségizett, majd miután egy évig a 
szövetkezetben bérelszámolóként dolgozott, a szegedi tanárképző 
főiskola matematika-fizika szakára nyert felvételt.

A tanári diploma megszerzése után 1971-től az abonyi Gyulai 
Gaál Miklós Általános Iskolában tanított 15 évig. Fiatalos lendü-
lettel vágott neki a tanári pályának. Sokféle feladattal bízták meg: 
volt osztályfőnök, úttörővezető, természetjáró, gyermekvédelmi 
felelős. Minden megbízatásának igyekezett maradéktalanul meg-
felelni, többször részesült vezetői, tanfelügyelői elismerésben, di-
cséretben.

1986-ban áthelyezését kérte szülőfalujába, Kocsérra családi 
okok miatt, hiszen férjhez ment Csőke Istvánhoz. Két fiúgyerme-
ket nevelt fel gondoskodó anyaként.

Ballagó diákjai között 2001-ben

1986 óta, több mint harminc éven át tanított a kocséri iskolá-
ban. Nincs olyan család a faluban, ahol Erzsike néninek ne lenne 
tanítványa. Az iskolában lelkiismeretes osztályfőnök, következetes 
szaktanár volt. Tudásával és segítőkészségével kivívta a kocséri ta-
nulók tiszteletét és a szülők megbecsülését. A kocséri nevelőtestü-
let elismert, közkedvelt tagja lett. 

2009-ben 8.-os osztályfőnökként „ballagott el” 
nyugdíjba. Ezekben a hónapokban nagy küzdel-
met vívott az alattomos betegséggel, de legyőzte a 
kórt. Élni akarása, tettrekészsége legyőzte a rákot. 
Tudta, hogy nemcsak a családjának, de a diákok-
nak is nagy szüksége van még rá. A kocséri iskola 
azóta is gyakran, még ebben a tanévben is számí-
tott óraadóként a munkájára. 2018-ban a képvi-
selő-testület döntése nyomán az elsők között ve-
hette át a Kocsér Község Közneveléséért díjat.

Tisztelt Gyászolók, aki csak egyetlen hetet is dol-
gozott közösségben, az tudja, hogy micsoda ritka 
kincs a nyíltszívű munkatárs. Akit ma búcsúzta-
tunk, olyan pedagógus volt, akinek soha egy rossz 

szava, egy csípős megjegyzése, egy rosszindulatú észrevétele nem 
volt senkire. Se kollégára, se szülőre, se gyerekre. A főnökeihez lo-
jális, a társaival kollegiális, a gyerekekkel következetes volt. Tudott 
szigorú is lenni, ha azt látta jónak, de indulatos, és főként rosszin-
dulatú sosem volt. Tudta azt is, hogy ha egy diák nem is fogja fel a 
szöveges egyenletek megoldási módját, attól még dolgos, becsüle-
tes emberré válhat.

2017 őszén a kocséri iskolában dr. Ádám József akadémikus 
társaságában Tanyasi iskolából indulva lettek a matematika mesterei

Nemzedékek tanulták meg tőle a közös nevezőre hozást vagy 
a Pitagorasz-tételt, de kötelességtudatot és tisztességet is. Mert 
jó pedagógus volt. És jó ember. Szolgálatkész. És lehet, hogy volt 
vagy lesz Kocséron törekvőbb, lendületesebb vagy kreatívabb pe-
dagógus, de kötelességtudóbb aligha. Úgy tanított, ahogy a tanyasi 
ősök a földet művelték. Pontosan, szépen, kapkodás nélkül, min-
dent sorjában, maradéktalanul elvégezve. A dolgozatot ki kell javí-
tani, ahogy a szénát be kell gyűjteni, amikor itt az ideje.

Amikor néhány hete Görögországba készült szeretett családjá-
val, még a nagy út, az indulás előtt is dolgozatokat javított. Mert 
csak úgy tudott nyugodt szívvel elindulni a tenger felé, hogyha el-
végezte a munkáját. Ahogy mindig elvégezte. Minden diákja meg-
kapta a megérdemelt osztályzatot. Nem maradt adós Erzsike néni 
egyetlen ötössel sem…

Csendes örömmel tette a dolgát – az utolsó pillanatig. Áldott jó 
lélek volt. Ezért fog fájóan hiányozni a kollégáknak, és ezért emlé-
keznek rá a tanítványok jó szívvel, szeretettel.
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Mágikus kis táncosok
Október 20-án vasárnap Abonyban először léptek színpadra a 
Dalma Dance Club kocséri növendékei. Alig néhány hónapja 
indult el a tánciskola kocséri csoportja, és szeptembertől már 
három korcsoportban edzenek keddenként.

A Magic nevű cso-
port táncosai éle-
tük első fellépésén 
máris ezüst minősí-
tést szereztek! Nagy 
gratuláció a lányok-
nak, az áldozatkész, 
büszke szülőknek 
és a csoport vezető-
jének, Líbor Niko-
lettnek. A táncosok 
(balról): Szentirmai 
Gréta, Karikó Nó-
ra, Magyar Fruzsi-
na, Ország Katalin, 
elöl: Utasi Atina, Si-
pos Jázmin.

Dalolva Szolnokon –  
át a Tiszavirág hídon

A szolnoki Gulyásfesztiválon az idén is közreműködött a 
kocséri iskola énekkara Juhász Anikó karvezető irányításával 
szeptember 7-én szombaton délután. 

A belvárosból népviseletbe öltözve, élő zenével kísérve, dalolva 
vonultak át a lányok a Tiszavirág hídon a Tiszaligetbe.

A Ligetben a köz-
ponti színpadon, 
több kórussal közö-
sen énekelve szép 
népdalcsokrot adtak 
elő. Utána sajnos bo-
rúsra fordult az idő-
járás, így a vásári 
forgatagban már sok 
örömük nem telt, de 
előadásukra büszkék 
lehetnek, mi is azok 
vagyunk!

Radics Diána, Tajti 
Ramóna, Bagi Ale-
xandra, Karikó Dó-
ra, Venyingi Luca, 
Gévai Anna, Nagy-
szombati Petra, Pesti 

Dóra, Németh Anna, Schors Regina, Etli Bianka, Badari Szabina, 
Kenyeres Nóra, Vágó Hanna, Juhász Anikó énekkarvezető.

Köszönjük az Önkormányzatnak és Feri bácsinak az utazásban 
nyújtott segítségét.

Egymillió rózsafüzér – velünk együtt
2019. október 18-án pénteken világszerte egymillió gyermek 
imádkozta el a rózsafüzért – a békéért és az egységért.
A Dél-Amerikából évekkel ezelőtt elindult kezdeményezés kiindu-
ló gondolata az a Szent Páter Piótól származó idézet, miszerint „ha 
egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, akkor a világ meg 

fog változni”.
Iskolánk a Magyar 
Katolikus Püspöki 
Kar felhívására elő-
ször kapcsolódott be 
a kezdeményezés-
be. Nagy István dia-
kónus és Tajtiné Ka-
sza Anikó hitoktató 
vezetésével a felsőbb 
évfolyamok tanulói, 

közel száz kocséri diák imádkozta el péntek délelőtt a rózsafüzért 
a katolikus templomban.

Kiskertészek – nagy lendülettel
Iskolánk kiskertészei Mészá-

ros Ervin tanár úr vezetésével 
nagy lendülettel vetették be-
le a munkába magukat a tan-
év elején. Amíg a nagyobb fiúk 
az őszi talajmunkákat végez-
ték a plébániakertben, addig 
a kisebbek – újdonságként – 
a befőzéssel foglalatoskodtak. 
Készült szilvalekvár, alma- és 
körtebefőtt, valamint lecsó is – 
amit azért feltétlenül minden-
kinek meg is kellett kóstolni!

Köszönjük a szülői felajánlá-
sokat, az üvegeket, a gyümöl-
csöket, és Ádámné Anikó lelkes és hozzáértő közreműködését.

Hajóavatás – másodszor
Október 18-án pénteken reggel boldogan vették újra birtokba az 
iskolaudvaron a játszóhajót a kocséri matrózok, kalózok és kapi-
tányok. Az alapos felújításon átesett hajó újrafestését lelkes szülők 
végezték két délután – Járvás László karbantartó irányítása mellett.
Köszönjük a szülők 
támogatását, munká-
ját: Ádám Istvánné, 
Ádám Zoltánné, 
Csongárné Sóber Ju-
lianna, Mészáros Ri-
ta, Mészáros Ervin, 
Magyarné Kiss Zsa-
nett, Országné Mol-
nár Katalin, Radics- 
Kormos Krisztina, 
Szűcs Edina, Tóth 
Krisztina
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Afrikai ritmusok, egzotikus hangszerek
Rendhagyó énekóra – rendkívüli muzsikusokkal
Szilágyi Áron, a kecskeméti Leskowszky Hangszergyűjtemény 
igazgatója, nemzetközi hírű dorombművész, szeptember 24-én 
kedden rendhagyó énekórát tartott a kocséri iskolásoknak. 

A diákok számta-
lan érdekes, egzotikus 
hangszert ismertek 
meg, és valameny-
nyit meg is szólaltat-
ták Áron bácsi lelkes, 
hozzáértő és humoros 
irányításával – az ütő-
gardontól az éneklő 
fűrészen át a didzse-
riduig. Emlékezetes, 
hangulatos, lebilincse-
lő előadás volt.

Őszi határjárás
Szeptember 21-én szombaton reggel 8-kor 22 iskolás diák in-

dult neki, hogy körbekerülje Kocsért. Na jó, félig. Keletre in-
dulva jutottak el a tiszakécskei határig, majd északnak fordulva 
a Kutyakaparó csárdánál jót ebédeltek, aztán a Kőrös-ér men-
tén haladva tovább a nagykőrösi mezsgyén jutottak vissza es-
te 6-ra Kocsérra. 

Sárhalom – kunhalom és hármashatár
Közben láttak borzvárat, őzet és őzlábgombát, gyűjtöttek csip-

kebogyót, megkóstolták a kökényt, megtudtak sok honismere-
ti vonatkozást a Sár-
halomról vagy az 
Árboz-tóról. Mi ta-
gadás, jól el is fáradt 
mindenki, főleg azok 
tizenhárman, akik 
végigmentek a túra 
több mint 30 km-es 
útvonalán!

Köszönjük a szü-
lők kedves támoga-
tását, Manyi néninek 
a fuvart és főképp 
Utasi Imre bácsinak és családjának a gondos szervezést, no és az 
életmentő pogácsát!

A Mihályi-kereszt tövében

Nem is félelmetesek, sőt!

Kedvencünk a denevér?!
Szeptember 25-én szerdán délelőtt Dobrosi Dénes természetvé-

delmi őr, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal mun-
katársa tartott előadást a kocséri iskolában a denevérekről.

Az előadó 
gyermekkora óta 
rajongója, ma 
már nemzetkö-
zi hírű kutatója 
ezeknek a rend-
kívül érdekes ál-
latoknak.

Páratlan tudá-
sa, remek fény-
képei és kedves 
történetei segít-
ségével élményszerűen mutatta be a bőregereket a gyerekeknek, 
akik érdeklődve hallgatták, kérdéseikkel, élményeikkel színesítet-
ték az előadást.

Hősies tanyatúra
Szeptember 27-én pénteken ágyúdörgéssel indult a nap az isko-
lában. Majd a diákok az 1848-as pákozdi csata tiszteletére és a 
maguk örömére kalandosan megközelítették és nagy örömmel 
elfoglalták az Útmenti lakot! 

A kisebbek kerékpárral jutottak el a célig, a felsősök akadályokkal 
tűzdelt gyalogtúrával. Az állomásoknál a 8.-osok irányították a fel-
adatmegoldásokat – felelősségteljesen és remekül. Végül minden-
ki kiért a Vera-tanyára, ahol a szülők az idén nemcsak paprikás 
krumplival, de friss palacsintával is várták a gyerekeket. 

Nagy István diakónus hirdet igét az őszi napsütésben
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Érik a szőlő, hajlik a vessző

Szüreti vigasság – meglepetésekkel

Szeptember 28-án szombaton délután tartotta iskolánk a hagyo-
mányos szüreti vigasságát, mely az idén az önkormányzat jóvol-
tából késő estig nyújtott látnivalót valamint enni- és innivalót is 
felnőttnek, gyereknek egyaránt!

A nyolc osztály feldíszített kocsikon vonult végig a falun, a főté-
ren aztán folyt a must és a műsor. Benne az énekkarral, egy kedves 
háromgenerációs tánccal, a Legszebb kocséri konyhakertek ered-
ményhirdetésével, az udvardi dalárdával, egy gólyalábas komédiá-
val és egy tűzzsonglőrrel. 

Jan Angelina vezette a felvonulást Néró nevű lován a lovas 
polgárőrök (Pető Imre, Pető Péter) segítségével

Vágó Józsi kisbíróként megnyitja a mulatságot

A kedves, vidám háromgenerációs tánc nagy sikert aratott

Hörpintő borkomédia óriásbábbal és gólyalábas szereplővel A 
tűzzsonglőr mutatványával még 
nem ért véget a vigasság. Az ön-
kormányzat egy finom vacsorával 
vendégeltek meg a kilátogatókat, 
majd a Sramli Kings duó koncert-
je következett. A tábortűz elham-
vadása után pedig Csőke Miklós 
jóvoltából egy kis utcabállal zárult 
a szüreti vigasság.

(fotó: Pintér Márta)
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Népköri hírek
Sok-sok program jellemezte az utóbbi hónapokban a Népkör 

életét, rengeteg meghívásnak teszünk eleget.
Szeptember elején Aradon voltunk kirándulni. A Kocséri Képes 

Krónika oldalán Utasi Imre tagtársunk nagyon szépen összefog-
lalta kirándulásunkat.

„Kocséri Népkör őszi kirándulása Aradra
A Kocséri Népkör hagyományos őszi buszos, kulturális és is-

meretterjesztő kirándulást tervezett Arad város és környékének 
megismerésére 2019. 09. 14-re, Kocsér Község Önkormányzatá-
nak támogatásával. A reggel 6 órakor induló Király Dénes busza 
megtelt az érdeklődő tagsággal és vendégeikkel. Az út során Bod-
nár Andrásné Editke, a népkör elnöke egy kedves levelet olvasott 
fel Hriagyel Csaba alpolgármestertől, amelyben tájékoztatta a tag-
ságot arról, hogy jelenleg a felvidéki testvérközség Udvard helyi 
ünnepén, falunapján képviseli feleségével Kocsér községet, ezért 
nem tudtak velünk tartani. Kárpótlásul küldött az utasoknak egy 
kis „dalvizet”, amelyet köszönettel fogyasztottak a reggeli út során.

Már tíz előtt megérkeztünk a Maros „szigetre”, ahol a vár talál-
ható, közvetlen az aradi vértanúk kivégzésének helyszíne mellett. 
Itt Gyóni Ilona és Gyóni Borbála történelmi visszatekintő előadás-
sal és irodalmi szemelvényekkel színesítve azt. Ezt követően bu-
szos városnézésre került sor.

A vértanúk emlékművénél Himnuszt elénekelte az ünneplő kö-
zönség, lerótta kegyeletét és koszorúkat helyeztünk el a Kocséri 
Népkör tagsága és Nagykőrös város képviseletében

Ezt követően a belvárosban ebédeltünk és egyéni városnézéssel 
töltöttük a déli órákat. A délutáni közös városi sétán felkerestük a 
kultúra palotáját, a városházát, a színházat, megtekintettük a belvá-
ros főterét, betértünk egy minorita és egy görögkeleti templomba.

Sétánk következő állomása a megbékélés parkja, ahol megte-
kintettük az aradi vértanúk eredeti újra felállított monumentális 

emlékművét. Editke, a népkör elnöke mindvégig igen részletesen 
ismertette a látnivalókról, amit tudni kell, idegenvezetésként, kö-
szönjük. Innen indultunk haza délután fél hat körül, erről az igen 
tartalmas és nagyon kellemes kora őszi útról. Köszönjük!”

Szeptemberben a szüreti felvonuláson vettünk részt, ahol saját 
lovas kocsit díszítettünk és nótaszóval csatlakoztunk az általános 
iskola hagyományőrző programjához. A felvonulás után énekka-
runk a szokásokhoz híven szüreti dalokkal szórakoztatta a részt-
vevőket.

A mai kor szellemének jegyében „csapatépítő” összejövetelt tar-
tottunk Ádám István és kedves felesége Esztike meghívására, ta-
nyájukon. Köszönet érte. Közös szalonnasütés, nagyszerű beszél-
getések, jó hangulatú mulatozás jellemezte a késő estébe nyúló 
délutánt. Köszönjük Földi László országgyűlési képviselő úrnak, 
hogy megtisztelte jelenlétével összejövetelünket.

Szervezetünk fő célkitűzése a hagyományok ápolása ezen belül 
is jász identitás megőrzése, ápolá-
sa, megismertetése. Ennek jegyé-
ben egyre több jászsági településsel 
működünk együtt, közös progra-
mokon veszünk részt. Így volt ez 
október közepén is, amikor a Nép-
kör delegációja a Jászapáti Hon-
ismereti Szakkör meghívásának 
tett eleget. Örömmel gratuláltunk 
az elmúlt egy év munkájához, és 
további együttműködésünket is 
megerősítettük.

Október 23-án együtt emlékez-
tünk meg a község lakosaival a for-
radalom hőseiről, majd helyeztük 
el koszorúnkat és gyújtottuk meg 
mécseseinket a hősök szobránál.
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A kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és szülői közössége 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a 

 

               2019. december 07-én, szombaton 19 órai 
kezdettel megrendezésre kerülő jótékonysági vacsorájára. 

Helye a kocséri Tornacsarnok. 
 

Vacsora választék a Holló Gasztro kínálatából: 
 

„A” menü: 
Vörösboros marhapörkölt  

lecsós, burgonyás tarhonyával és téli savanyúsággal 
 

 „B” menü: 
Cigánypecsenye sült szalonnával, Cordon bleu Orly, 

rántott sajt vegyes körettel, csemege uborkával, tartármártással 
     

„C” menü” 
Vegetáriánus tál (rántott gomba, karfiol, cukkini, sajt)  

vegyes körettel, tartármártással 
 

A talpalávalót a Zengő együttes  
(Tóth Dániel Bence, Molnár Dezső és Tóth Ferenc) szolgáltatja 

 
                  Vacsorajegy ára: 36oo Ft/fő 

 
Jegyek kaphatók: 

Béres-Deák Mariann, Kelemen Éva, Habon-Katrucs Mária, Kiss Éva, 
Szentirmai Brigitta, Mogyorósi Csaba szülőknél és az óvodában 

Tündérkerti 
hírek

Szeptember utolsó hetében a hagyománya-
inkhoz híven közös barkácsolásra, vigas-
ságra hívtuk a szülőket és a gyermekeket. 
Az „Indián nyár” jegyében zajlott ez az ese-
mény. 

Óvodánkat ezen a délutánon kis indiánok 
népesítették be, akik saját készítésű fej-
díszt és ékszereket viseltek. Az ügyesebbek 
álomfogót is készítettek. 

Tóth Alexandra szülei felajánlásaként fi-
nom pizzát uzsonnázhattunk. A délutánt 
közös indiántűz-gyújtással, tűz körüli 
tánccal és énekléssel zártuk. 
A délután hangulatát a képek híven tükrö-
zik. A remek hangosítást „Godi papának” 
(Godó Józsi) köszönjük!
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Emlékhely avatás a Kocséri Vadásztársaságnál
2019.10.19-e meghatározó nap volt a va-

dásztársaság életében. Egy verőfényes őszi 
napon tiszteletüket adva, az elhunyt Va-
dásztársak emlékére kopjafát, egy faragott 
emlékoszlopot avattak a volt tagtársak csa-
ládjainak jelenlétében.

Az eseményt Szabó Endre vadászkürtjele 
nyitotta meg. Majd Dr. B. Szabó Ernő a fe-
gyelmi bizottság elnöke, az ünnepség leve-
zetője köszöntötte a megjelenteket.

Elmesélte a kopjafa történetét és lénye-
gét, majd felkérte a vadásztársaság elnökét, 
Papp Ferencet, hogy tartsa meg az ünnepi 
megemlékezést.

Elnök úr elmondta, hogy miért is állhat 
itt ez a kopjafa, hogy már régóta szerettek 
volna méltón megemlékezni az elhunyt va-
dásztársakról. El is mondott 1-1 emléket, 
fent maradt szólást, hogy ezek által a min-
dennapjainkban is emlékezünk és emlékez-
ni is fogunk rájuk. Név szerint – megem-
lítve mindenkit – sorolta fel a már másik 
vadászmezőkön járó Vadásztársakat.

Majd felkérték Földi László országgyűlé-
si képviselő urat, aki a vadász és a termé-
szet különös kapcsolatáról és hagyomá-
nyok ezen fajta ápolásáról beszélt.

Csőke Alexandra vadászdianna szavalata 
után Hernádi László plébános atya megál-
dotta az emlékhelyet.

Koszorút helyeztek el a vadásztársaság 

nevében D. Tajti Béla vadászmester, Hatva-
ni Zoltán gazdasági felelős. A Kocséri Ön-
kormányzat nevében Venyingi Zoltán kép-
viseli úr. Gyóni Ilona, Gyóni Borbála és a 
Gyóni család nevében D. Tajti Béla vadász-
mester.

Akik sajnálatukra nem tudtak jelen len-
ni a megemlékezésen, így Dr. B. Szabó Er-
nő olvasta fel az általuk írt köszönő levelet.

Papp Ferenc a vadásztársaság elnöke 
emléklapot ajándékozott a hozzátartozó 

családtagoknak.
Az emléklapokat Tajti Zsanett készítette.
Koszorúzás után a családtagok helyezték 

el virágjaikat az emlékhelynél.
Benyus István vadászatvezető vezénylé-

sével díszlövést adott le Birkás Sándor, Far-
kas Albert, Deák Tibor, Járvás Jácint tag-
társak.

A megemlékezés ünnepi részét a Vadász-
himnusz zárta. Ezután ebédre és egy kötet-
len beszélgetésre invitálták a jelenlevőket.

Ezúton is köszönjük a finom ebédet 
Nagy Dénes és D. Tajti Béla tiszteletbe-
li szakácsoknak, valamint a segítségét Bir-
kás Sándorné Margitkának, Nagy Istvánné 
Ágnesnek és Kéri Juliannának. Köszönet 
minden közreműködő segítőnek, akikkel 
együtt közösen jöhetett létre a jeles ese-
mény.

Egy szép és megrendítő napnak lehet-
tünk részesei. Melyre minden egyes alka-
lommal emlékezni fogunk, ha megpillant-
juk azt a bizonyos „faragott fát”! Faragott 
fát, melynek emléke, jelentése és ezentúl 
története is lesz!

Csőke Alexandra tagtárs

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik

TAJTI LÁSZLÓ
temetésén részt vettek és sírjára 

virágot hoztak.

Köszönettel:

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, 

akik

Birkás Sándor
kocséri lakos temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet közvetlen 

szomszédaimnak, valamint Ági 
és Irénke nővéreknek áldozatos 

munkájukért.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

CSŐKE ISTVÁNNÉ
szül. Szarvas Erzsébet

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, hirtelen elvesztése miatt 
érzett mély fájdalmunkban velünk 

együtt éreztek.
A gyászoló család
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

Védőnő:
Tóth Zsuzsanna 06-70/599-8395

Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos

 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 8–12 óra;  
kedd: 13:30–19 óra;  
csütörtök 13:30–19 óra 
Bejelentkezés rendelési időben: 
06-20/229-3523

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 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.

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

Orvosi ügyelet 
hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő  
06-53/359-040 
 Hétköznap 16 órától reggel 
8 óráig, ill. hétvégeken Nagykő-
rös ügyeletes orvos 06-53/350-
377, 104

Szelfi a szakáccsal
Kedves Kocsériak, kedves olvasók! 

Hriagyel Bence vagyok, fiatal szakács. Mi-
vel mindig is érdekeltek az új és érdekes 
dolgok, ezért úgy gondoltam, elkezdek a 
Kocséri Híradóba írni azokról a kocséri 
emberekről, akik valamilyen ételhez na-
gyon érteknek és finomat tudnak készíteni. 
Nem vagyok újságíró, soha nem tanultam, 
csak meg szeretnék Önökkel osztani olyan 
recepteket, amelyek Kocsérhoz fűződnek.

Vágó Jani bácsi bürge pörköltje
Jani bácsi minden 1 kg birkához 30 dkg 

hagymát használ, nála ez az alapja minden-
nek.

A birkához mért hagymát zsírban meg-
dinszteli, majd 2,5-3 kiló húsra számol-
va 10 dkg fűszerpaprikát használ. Sózza és 
borsozza, majd 1,5-2 órán keresztül főzi. 
Friss paprikát és paradicsomot nem hasz-
nál. 

Miután a hagyma megdinsztelődött 3-4 
fej fokhagymát belereszel és belerakja a 
bürge húsát. Nagyon fontos hogy a belső-
séget is akkor kell belerakni, amikor a hús 

is belekerül (életem első birkapörköltjét 
emiatt elrontottam).

Szerinte a birkafőzés egyik titka az, hogy 
minél tovább főzi az ember, annál jobb. 

Jani bácsitól lenne még egy pár tipp a 
tökéletes birkapörkölthöz. Úgy gondol-
ja, hogy a pörköltnek való birkának leg-
alább 6 évesnek kell lennie és nem szabad, 
hogy zöldet egyen legalább fél évvel a levá-
gás előtt. 

A fiatal szakács tippje pedig az, hogy 
amikor elkészült a birkapörkölt 1-2 fok-
hagymát bele lehet reszelni, hogy ne legyen 
annyira karakteres bürge íze.

90. születésnap
2019. november 9-én köszöntötte családja 
körében id. Járvás Lászlót 90. születésnapja 
alkalmából Hriagyel Csaba polgármester. 

A Kocséri Híradó szerkesztői és olvasói ne-
vében kívánunk Laci bácsinak jó egészséget 
és hosszú, boldog éveket!
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KOCSÉRI HÍRADÓ
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Hriagyel Csaba Levélcím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.  ISSN 1789-7564

Szerkeszti: Hajagos Mária E-mail: kohir@freemail.hu
Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. – Nagykőrös, Béke útja 5. Tel.: 06-53/356-650

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

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.: 06-20/369-3687

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

Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 
06-20/629-5282

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

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

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

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

Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és horgolt 
terítők valamint kézimunkacérnák eladók!

Érd.: Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 06-20/359-3590

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

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 megbíz-
ható vállalkozó brigádot. Erdő gyérítésre, tetőfedő, 
vízszerelő, villany szerelő, kőműves, festő, terület 
rendező, kerítésszerelő vagyis egy univerzális min-
dent tudó brigádot. Létezik még ilyen brigád, vagy 
csak álmodozzak tovább? Telefon 06-30/407-9351

30/375-9483
53/350-302

Villanybojler 
vízkőmentesítés 
és felújított 
készülékek 
értékesítése.




