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ÚTÁTADÁS

Imi, mond egy verset!

2021. augusztus 30-án átadásra került a Magyar Falu Program
keretében megújult 4601-es Budapest-Tiszakécske összekötő
út Kocsér és Nagykőrös közötti Kocsér települést érintő 4,7 kmes szakasza.

Az átadáson Földi László országgyűlési képviselő és Hriagyel
Csaba polgármester mellett megjelent a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviseletében Magyari László Pest megyei igazgató
és a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. képviseletében Nicoara Miklós
főépítésvezető.
Reméljük, hogy a megkezdett felújítás Nagykőrös irányába tovább folytatódik majd.

Meghívó
Kocsér Község Önkormányzata
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
2021. október 22-én 16.00 órára a Művelődési Házba,
az 1956-os forradalom eseményeire való megrendezésre.
Ünnepi beszédet mond Földi László országgyűlési képviselő.
Közreműködik a Gábor Áron Tagiskola
Irodalmi Színpada és énekkara.

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre Babits Mihály ......... Gyönyörű versek néha arcunkra mosolyt csaló, néha szemünket fátyolossá tevő előadásban.
Csend, áhítat, figyelem.
A versek után egy vidám humorral teli kötetlen beszélgetés, amelyben a művész mellett az embert is megismerhettük.
CSUJA IMRE művész úr, köszönjük a csodákkal teli estét!

Tartalom
Kocséri búcsú

95. születésnap
Iskolai hírek
Hitélet
Búcsú Csukás Istvántól

Meghívó

Anyakönyvi hírek

2021. október 22-én 18 órától
a Községi Könyvtárba

Újra együtt – a Kocséri Népkörben történt

A Kocsér Községért és Polgáraiért alapítvány

zenés múltidézésére invitál mindenkit, ahol

Tajti Csaba
közreműködésével az 1920-as, 30-as évek
katonadalait és slágereit ismerhetjük meg a gyűjtő
gramofonfelvételeinek segítségével.

Gólyahír

Tündérkerti hírek
55 éves osztálytalálkozó
Októberi étlapok
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KÖZÉLET

Kocséri Híradó

Szent István napi ünnepség Kocséron
Hosszú kihagyás után ismét együtt ünnepelhettük a kocséri búcsút.

(Béres-Deák Bence, Seres Zoltán, Vikor Enikő), illetve az első
nyelvvizsgájukat megszerző

Szent István napján ünnepi szentmisén és koszorúzáson vehettünk
részt, majd 21-én ünnepi műsor kertében került sor a községi elismerések átadására.

Az egész délután zajló kakaspörköltfőző-versennyel párhuzamosan a Holló együttes gyermekműsorát követően

Földi László országgyűlési képviselő úr ünnepi beszéde után a
képviselő úrral együtt Kocsér Község Önkormányzata nevében
Hriagyel Csaba polgármester, Bodnár András alpolgármester,
dr. Bicskei Krisztina jegyző, Venyingi Zoltán önkormányzati képviselő köszöntötte az első diplomájukat

(Fehér Levente, Gévai Eszter, Gévai Levente) kocséri fiatalokat,
„Köznevelésért” díjban részesítette az idei évben nyugdíjba vonuló
helyi pedagógusokat

(Bakonyiné László Veronika, Molnár Zsuzsanna, dr. Nagy Tiborné), és egy gazdag ajándékcsomaggal üdvözölte a falu lakói között
azt a 27 csecsemőt, akik az elmúlt év decembere óta születtek.

Takács Noémi, Medvegy Zétény Mihály, Mátó Róbert József, Juhász Ferenc, Inoka Petra, Kurgyis Milán, Bretus Borisz Zétény,
Kocsi Dániel, Máté Milán Zoltán, Sebők Annabella, Csató Csa-

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

ba, Márton Kristóf, Bognár Nadin Mira, Mogyorósi Dávid, Madács Flóra, Tóth Lara, Bereznai Lili, Répás Maja Flávia, Habon
Csenge, Bretus Dénes Dávid, Oláh Lili, Kara Zalán, Trepák András, Kozák Olivér Róbert, Szabo Lilien
Alexa, Rózsa Dorina Zsuzsanna, Tóth
Bálint
Öröm volt nézni, a színpadon a sok fiatal
családot gyermekeikkel, hiszen harminc
éve nem volt példa rá, hogy ennyi gyermeket köszönthessünk.
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95. születésnap
Augusztus 24-én töltötte be 95. életévét a településünkön
élő Bagi Imréné, született: Czira Ilona.

Pohly Boglárka operettműsorát követően került sor a kakaspörköltfőző-verseny
eredményhirdetésére.

A jeles alkalomból Hriagyel Csaba polgármester köszöntötte az ünnepeltet és átadta Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt díszoklevelet.

A közös vacsora után Bunyós Pityu fellépése koronázta meg a több
száz embert vonzó, nagy sikerű kocséri búcsút.

(fotók: Tajti Zsanett, Csányi Rudolf)

Ica néni elmesélte, hogy 1926-ban született és fiatal korában a nagykőrösi Szent László Római Katolikus Plébánia
énekkarában énekelt. 1938 májusában az a megtiszteltetés érte, hogy az énekkarral ő is elutazhatott Budapestre,
hogy az ott zajló 34. Eucharisztikus Világkongresszuson
felléphessenek, majd a fellépést követően részt vehettek az
Antonio Pacelli bíboros, pápai legátus által celebrált szentmisén.
Ica néni nagy érdeklődéssel és figyelemmel van a 2021. évi
52. Eucharisztikus Világkongresszus budapesti eseményei
iránt, a pápai szentmisét a televízió előtt követte.
Kocsér Község Önkormányzata és a település lakosainak
nevében kívánunk boldog születésnapot és további jó
egészséget a szép kort megélt Ica néninek!
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SULI HÍREK

Kocséri Híradó

Örömteli pályaavató

(fotó: Tajtiné Kasza Anikó)

Szeptember 22-én szerdán délután kedves kis ünnepség keretében vette birtokba a diákság az iskola udvarán kiépített remek
sportpályát.
A pályaavatón megjelent Földi László országgyűlési képviselő,
Selmeczi Zoltán EKIF főigazgató, Hernádi László plébános atya,
Hriagyel Csaba polgármester, Sági Anikó igazgatónő, több önkormányzati képviselő, érdeklődő szülő, és beszámolt róla a Cegléd
Városi Tv is.
A sportpályát belügyminisztériumi pályázati forrásból a községi
önkormányzat építtette ki, mintegy 23 millió forintos beruházással. Az önrészt fele-fele arányban a községi önkormányzat és az
iskola fenntartója, a Váci Egyházmegye biztosította.

A szalag átvágása és a pálya megáldása után a Dalma Dance
Tánciskola növendékei akrobatikus elemekkel tarkított modern
táncot adtak elő, majd a kosarasok és a focisták vették birtokba a
gumiborítású, remek sportpályát.

Hriagyel Csaba polgármester tájékoztatása szerint villanyvilágítást is kap majd a pálya és egy elektronikus beléptető rendszert
is ki fognak építeni, hogy esténként vagy hétvégenként a kocséri
lakosság is tudja használni a pályát. A vagyonbiztonság érdekében
pedig napokon belül kiépül a pályára irányuló kamerás megfigyelőrendszer is.

Újra gurul!
Az ünnepség során Juhász Anikó tanárnő vezetésével az énekkar bemutatta az iskolai új indulóját, Sági Lajos szerzeményét.
Az ünnepség keretében vette át Molnár Zsuzsanna és Szaszkó
Sándorné Marika néni nyugdíjba vonult pedagógusként a Szolgálati Érdemérmet, melyet több évtizedes pedagógusi pályafutásukkal érdemeltek ki.

Barátságos tanévnyitó tornán vettek részt az ifjú kocséri focisták a Bozsik Program keretében Tiszakécskén szeptember 18-án
hétfő délután Mészáros Ervin kíséretében. Az eredmény még
kevésbé fontos, de még gólt is szereztek Imre bácsi tanítványai!

A csapat tagjai balról: Pityi Sándor, Balogh Balázs, Papp Kevin,
Csongár Adrián, Székely Milán, Mészáros Péter, elöl: Radics Kevin, Badari Attila.
Köszönjük a segítséget és képeket Radicsné Kormos Krisztina
szülőnek.

HITÉLET

Kocséri Híradó
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52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - IEC2020

Találkozz Jézussal Budapesten!
A feljegyzések szerint 1938-ban több
mint száz kocséri hívő vett részt az Eucharisztikus Kongresszus fővárosi rendezvényein. Ha most ennyien nem is voltak, de kocséri hívők is részesei lettek az
eseménynek.

a szentmisére, nagyon sok ember volt. Nekünk ez a séta volt a körmenet, mert az esti
gyertyás körmenetre már nem tudtunk maradni.

Mészáros Dóri 6. osztályos tanuló a családjával a szeptember 11-én szombaton a
Margitszigeten a Családi napon kapcsolódott be a NEK forgatagába, ahol keresztény
közösségek mutatkoztak be. Örömmel mesélt róla:
– Vonattal utaztunk fel anyával és a mamával a Margit-szigetre. Nagyon sok nővérrel is lehetett találkozni a szigeten. Sok-sok
sátor volt, ahol játékokat lehetett kipróbálni.
Még egy mentőautóba is beültem. A nagyszínpadon pedig zenekarok játszottak, főleg
keresztény dalokat. Mező Misi is fellépett.
Délután pedig átsétáltunk a Parlament elé

Az „igazi” körmenetről Gévai Imre tagintézmény-vezetőt kérdeztük.
– Az az igazság, hogy sokáig úgy gondoltam, nem szeretnék én ezen a találkozón ott
lenni, de a nyáron Szentkirályon Böjte Csaba atya prédikációja nyomán úgy döntöttem, ott a helyem. Feleségemmel és néhány
ceglédi kollégával vettünk részt a Kossuth téri szentmisén, amit Erdő Péter bíboros celebrált. Már a mise is felemelő, utána körmenet
pedig egészen magával ragadó. Sok-sok békés, mosolygós ember hömpölygött végig az
Andrássy úton, sok-sok fiatal is. Reményteljes volt. Cserkészek, lengyelek, csehek, ma-

Szenzációs „kincslelet”
az iskolában

Tajti Benedek 5.
osztályos diák szeptember 6-án hétfő
délután egy kis érmére bukkant az
iskolaudvaron az
egyik fa tövében.
Hazavitte, nagyítóval kibetűzte az évszámot: 1938. Aztán egy kis segítséggel
ügyesen beazonosította: az egyik felén
Szent István portréja látható, hiszen Szent
István emlékév volt, a másik oldalán pedig
az oltáriszentség, hiszen az Eucharisztikus
Világkongresszus akkor is hazánkban volt.
Ha meggondoljuk, hogy a korabeli feljegyzések szerint több mint száz kocséri
hívő vett részt a budapesti eseményen, akkor nem is nagy csoda, hogy egyikük zsebéből kicsúszott egy érme... A csodálatos
az, hogy nem tavaly került elő, nem jövőre, nem márciusban, hanem éppen most, a
kongresszus napjai alatt. Ebben az életben
semmi sem véletlen...

gyarok együtt énekeltük dalokat a mécsesek
fényénél. Az egyik belvárosi szálloda szakácsai is kijöttek üdvözölni a menetet, és az erkélyekről is sokfelé integettek. Felejthetetlen
élmény volt.
A záró pápai szentmisére Nagy István diakónus szervezett Nagykőrösön zarándokcsoportot, melyben voltak kocséri hívők is.
Országné Molnár Katalin így idézte fel a
várva várt napot:
– A Kodály köröndnél tudtunk megállni,
elég messze a Hősök terétől, de pont ott fordult meg a pápamobil. Nagyon örülök, hogy
ott lehettünk Tomival, a férjemmel. Hatalmas tömeg volt, de mindent láttunk a kivetítőkön. Fenomenális élmény volt.

Megújult az egyháztanács
Augusztus 29-én a vasárnapi szentmisén a Kocséri
Római Katolikus Egyházközség új képviselő-testületének
tajgai ünnepélyes keretek
között tettek ígéretet arra,
hogy munkálkodásukkal az
egyházközség erkölcsi értékeinek, hagyományainak és
anyagi javainak megőrzését,
gyarapodást fogják szolgálni
az egyház törvényei szerint. A
testület tagjai Hernádi László plébános atya felkérése nyomán: Dávid
Krisztina, Gévai Imre, Nagy Miklósné, Ország Tamás, Tajtiné Kasza Anikó, Urbán
Éva, Venyingi Zoltán.
A szentmise végén Hernádi László plébános atya kedves szavakkal és kis ajándékkal
köszönte meg a leköszönő egyháztanács
tagjainak több mint két évtizedes lelkes és
odaadó munkáját. A korábbi egyháztanács
tagjait még Hajdú Jenő apát úr kérte fel, a

testület több tagja már elhunyt.
A leköszönő egyháztanács tagja volt:
Csabai Károly elnök (elhunyt), Bakos Pál,
Barabás Ildikó, Borzák Zoltán (elhunyt),
Döme Ilona (elhunyt), Farkas István, Falusi Vince (elhunyt), Hriagyel Béla, Sipos
Józsefné, Király Dénes (elhunyt), Komlós
Sándor (elhunyt), Ország László (elhunyt),
Pintér Pál (elhunyt), Tóth Ferenc, Tóth József, Utasi Ferenc Gusztáv.(Fotó: Pintér Márta)

IN MEMORIAM
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Búcsút vettünk Csukás István nyugalmazott
igazgató úrtól
Csukás István nyugalmazott kocséri iskolaigazgatót, Kocsér Község Díszpolgárát,
2021. augusztus 27-én a katolikus egyház szertartása szerint a jászkarajenői temetőben helyezték örök nyugalomra. Életének 85. évében, augusztus 12-én hunyt el. A
búcsúztatása a gyászoló család, rokonok, tanítványok és tisztelők körében a kocséri temetőben történt, ahol Hernádi László plébános atya végezte a szertartást, Gévai Imre
tagintézmény-vezető pedig az alábbi beszédet mondta.

Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Emlékezők!
Felelős vagy azokért, akik bíznak benned
– emlékszel, Pista bácsi, magad idézted ezt
Camus-től köszönőbeszédedben, mikor
2011-ben Kocsér Község díszpolgárává választott. Ott álltál a színpadon, az ünnepi
sokadalom előtt, a tűző délutáni napon, és
fátyolos hangon mondtad, mintegy életed
vezérfonalaként idézted, hogy felelős vagy
azokért, akik bíznak benned.
És mi bíztunk benned, bíztunk benne,
hogy ezzel a gyötrő betegséggel is sikeresen fordulsz szembe. Bíztunk benne, hogy
életerőddel, kedélyeddel, vagy ha mással
nem, hát a latin varázsigékkel elriasztott
ezt a kínzó kórt. Hiszen minden szorult
helyzetben megtaláltad a megoldást egész
életedben; anyagi nehézség, párthatározat,
neveletlen diák, bármivel találtad magad
szembe, mindig találtál kiutat. Csak most
nem? Csak most nem. Gyilkos kór lett a
kínzó betegség. Igazgató úr, pedig lett volna még teendőd. Mi lesz így a szőlővel, mi
lesz így a vasárnapi ultipartival, mi lesz így
a két derék fiaddal, a magára marad Pankával, mi lesz? Látod, most talán még többen
is vagyunk, mint azon a 10 évvel ezelőtti
augusztusi napon… Akkor derülten sütött
a nap, osztoztunk a büszke örömödben,
most fájdalmas könnyeket facsar még a
szemerkélő ég is.
Tisztelt Búcsúzók! Csukás István megküzdött azért, hogy pedagógus legyen. Az
általános iskola befejezése után ceglédi
Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta
tanulmányait, az első évfolyam befejezése
után azonban a család nem tudta tovább
finanszírozni tanulmányait, így ki kellett tanulnia az esztergályos szakmát, de
szerencsére ezután be tudta befejezni a
gimnáziumot. A sikeres érettségi vizsgát
követően az egri tanárképző főiskola földrajz-biológia szakára nyert felvételt. A boldog főiskolai évek alatt életre szóló barátokra lelt, s e barátságokat haláláig ápolta.
1960-tó1 16 éven át Kőröstetétlenen
tanított, tanítottak Pannikával, ifjú há-

zasként, hittel, lendülettel. Aranykorként
emlegették azokat az éveket, szeretettel az
első tanítványokat, és itt nőtt fel Csaba fiuk
is. Közben aktívan részt vett a kis község
sportéletének fellendítésében, majd 1974ben testnevelő tanári diplomát szerzett a
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
Aztán 1976-ban kinevezték igazgatónak
Kocsérra. Egy sokra hivatott, legendás pedagógusok alkotta, de ellentétekkel átszőtt
tanári kar élére került, és rövid idő alatt békés, összetartó közösséget alakított ki. Az
iskolát mindig kiegyensúlyozottan, megfontoltan irányította, korántsem könnyű
viszonyok között. A névtelen feljelentések
világában, pártutasítások, tanácselnöki elvárások között kellett lavíroznia, a szakmai
elvárások, a baráti elköteleződések, a lelkiismereti késztetések mentén.
Vezetése alatt fejeződött be a tanyasi iskolák központosítása, épült fel a kisiskola,
majd már a rendszerváltás után a tornacsarnok. Szaktantermeket alakítottak ki,
napköziotthont indítottak, táborokat szerveztek. A rendszerváltás után Barabás Ferenc polgármesterrel karöltve lelkesen vett
részt a határon túli magyarsággal való test-

vérkapcsolatok kiépítésében, az udvardi
gyerekekkel közös sítáborokban még síeléssel is megbarátkozott. Mindig támogatta
pedagógusai újító törekvéseit, talán ezért
is szerepeltek kiválóan a kocséri diákok
tanulmányi versenyek, művészeti pályázatok, diákolimpiák egész során.
Csukás István 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatta a kocséri iskolát. Negyvenéves munkaviszony után a Szolgálati
emlékérem birtokában ment nyugdíjba,
korábban megkapta a Kiváló úttörővezető
és a Honvédelmi érdemérmet is, és az elsők
között a Kocsér Községért kitüntető címet.
Egy nemzedék számára mindig ő marad
az igazgató úr. Esetleg igazgató bácsi, Pista
bácsi. Hiszen szigorú, ugyanakkor mindig
derűs személyiségét a kollégák, szülők,
tanítványok egyaránt szerették, tisztelték.
Szót értett főorvossal, miniszterrel, de a
dolgozók esti iskolájában a fáradt traktorossal, vagy a Kutyakaparó csárdában egy
pohárbor mellett a tanyasi gazdálkodóval
is.
Nem paranccsal irányított. És bár kemény is tudott lenni, és nem volt hálás
dolog az igazgatói iroda előtt gyerekként
sorakozni, de többnyire joggal, sőt céllal,
viszont indulat, harag nélkül büntetett,
ha szükségét látta. És nem volt engedékenyebb, ha Pisti fia is ott állt a sorban, akkor
sem.
Tevékeny, mozgalmas életet élt, a tanítás
mellett gazdálkodtak a pedagógusföldön,
kertészkedtek, és nemcsak a boldogulás
vágya miatt, de belső indíttatásból is. Dohánytermesztés, szüret, disznótor, pálinkafőzés - örömét lelte minden effajta tevékenységben.
Nyugdíjasként is aktív volt, a rendszerváltás után több cikluson keresztül a képviselő-testület tagjává választotta a falu.
Szívbéli barátjával, Rozsnyói doktor úrral
Kocsér társadalmi életének meghatározó
szereplői voltak évtizedeken át. Térségünkben szerteágazó kapcsolatrendszerrel bírt,
de a járáson túl is sokfelé emlegetik alakját
szeretettel Udvardtól Dunaújvárosig.
Mert melegbarna szemében folyton ott
bujkált a mosoly. Ezernyi anekdotát tudott
a falu, sőt a környék múltjából. Nagyhatalmú párttitkárokról, komisz diákokról, átmulatott éjszakákról. A súlyos pártfegyelmit is úgy tudta elmesélni, hogy a könny
csorgott az ember szeméből a nevetéstől…
Mindenre emlékezett.

Kocséri Híradó
Igazgató úr, sosem kérdeztem meg, de
talán emlékszel arra a napra is, amikor először találkoztunk... 1992-ben egy kora nyári napon jöttünk először Kocsérra, munkahelykeresőben voltunk. S mint kiderült,
aznap szavazott a nevelőtestület az újabb
ötéves igazgatói pályázatodról. A szavazás
– pályafutásod során először – egyöntetű
volt, mind támogató. Örültél neki te is, a
nevelőtestület is. S ahogy ott ülünk az irodádban, belép egy nagyhangú kollégád,
Csapó Pisti, a kezedbe nyom egy pezsgőt,
hogy erre koccintani kell, Főnök. És ahogy
bontanád, egyből kiröpül a dugó, a men�nyezetig spriccel a pezsgő… meg szanaszét
mindenre. Kicsit felrázta Pista, csak úgy
barátságból, csak a hatás kedvéért. És mi,
végzős főiskolások ott ültünk a fotelben, és
nem tudtuk, hogy mi történik itt, hogy szabad-e most nevetni, meg milyen hely az,
ahol ez megtörténhet...
Ahol ez megtörténhetett, tisztelt emlékezők, az egy emberséges iskola volt. Egy
emberséges iskolába kerültünk akkor, amit
Csukás István vezetett több mint húsz éven

IN MEMORIAM
át. S most már se Pista, se Pista bácsi…
Pedig tudom, Igazgató úr, hogy men�nyire vágytál rá, hogy a legkisebb unokádat, Mankát elsősként a te vezesd be kézen
fogva a kocséri iskolába. A kocséri iskolába, ahol kötődésed van minden zughoz,
minden teremhez, szinte minden tablóhoz.
Mennyi mindent meséltél volna még neki
a régi gyerekekről, a legjobb és legszebb tanító néniről, egy teljes életről. De csak soksok tablóról fogod majd figyelni, amint felcseperedik Manka. Nélküled.
Fájdalmas így az iskolakezdésre készülni,
és szomorúbb lesz a tanévnyitó is jövőre.
Igazgató úr, azon az augusztusi ünnepen,
2011-ben Arany Jánost, a Kőröstetétlenen
is többször megforduló költőt is idézted.
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”
Felelősségérzet és emberség – e két fogalom fogta össze az életedet, s világítja meg
az emlékedet, amíg csak mi, tanítványaid,
kollégáid, barátaid élünk. Nyugodj békében.
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Gólyahír

Oláh Lili

Kara Zalán

A N YA K Ö N Y V I H Í R E K
2021. június 15-től 2021. szeptember 15-ig

Születések
Oláh Lili (Oláh Viktor és Oláhné Szaszkó-Bogár Nikoletta)
Bretus Dénes Dávid (Bretus Norbert és Bretus Vivien)
Kara Zalán (Kara Zoltán és Karáné Gáspár Andrea)
Trepák András (Trepák András és Trepákné Kiss Vivien)
Tóth Bálint (Tóth Imre és Tóth-Gulyás Andrea)
Rózsa Dorina Zsuzsanna (Rózsa Mihály és Gulyás Zsuzsanna)
Ronkó Dávid (Ronkó Gábor és Ronkóné Botlik Mónika)

Trepák András

Tóth Bálint

Házasságkötések
Lovas Dániel és Bretus Éva
Fehér András és Pad Tímea Györgyi
Kereki István Balázs és Vikartóczki Alexandra
Mészáros Zoltán és Varga Alexandra
Magyar Henrik és Bakos Edina
Szélesi János és Potyó Mónika

Rózsa Dorina Zsuzsanna

Haláleset
Csukás István (szül.: 1937.)
Király Imréné (szül.: Fehér Erzsébet, 1935.)
Huszár Ambrus (szül.: 1936.)
Ország Balázsné (szül.: Utasi Mária, 1935.)
Szőke László (1957.)
Botyánszki Iván Kázmér (szül.: 1939.)

Ronkó Dávid

KRÓNIKA
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Kocséri Híradó

NÉPKÖRI HÍREK

Újra együtt...
Augusztus 25-én a Népkör képviseletében 15-en vettünk részt a jászapáti
Wándorfy János Honismereti Szakkör találkozóján. Dobos László a Jászok Egyesületének elnöke tartalmas előadást tartott Magyarrá lett jászok címmel. Majd a
Wándorfy díjak átadása következett. Végül
fehér asztal mellett, beszélgetve zártuk a
napot.
A Kocséri Népkör tagságával szeptember
4-én szombaton újra találkoztunk azokkal
a testvérszervezetekkel, amelyekkel szoros
baráti kapcsolatot ápolunk. Hriagyel Csaba
polgármester és Bodnár Andrásné a Népkör elnöke a jászapáti és jászkiséri vendégek köszöntésével nyitotta meg a délelőtti
programokat.

Az énekkar népdalcsokor előadásával
alapozta meg a délelőtt hangulatát. Ezt
követően nagyon tanulságos, részletes előadást tartott Kókai Magdolna a jászberényi
Jász Múzeum muzeológusa, Lehel vagy
jász kürtről, mint a nemzeti kincs egyik je-

les darabjáról, a Jász Múzeum legféltettebb
kincse a jászkürt címmel.

mutatta be és ajánlotta a kötetet. Ismertette Kató néni egyszerű életútját, milyen
szerepet töltöttek be életében a versek, kiemelte a finom jelzők, használat. Délben a
tagtársaink felajánlásából bőséges és igen
finom ebédet fogyaszthattunk. A délutáni
sztár fellépőre várva kellemes zene mellett,
– melyet Laczi Dénes biztosított – nótázva,
beszélgetve telt az idő, ekkor Földi László
országgyűlési képviselő jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt.

Az előadásból megismerhettük a kürthöz kapcsolódó legendákat, a rajta lévő
faragások jelentéseit. Megtudhattuk a kürtnek a magyarság és a jászok történelmében
elfoglalt szerepét., Valamint megismerhettük, hogy még napjainkban is milyen fontos, kiemelkedő értéke, van a jászok életében.

Ezek után Gyóni Ilona a Nagykőrösi
Arany János Gimnázium nyugalmazott
tanára a Gulyás Katalin: Gyérezüst Csillagok verses kötetének egyik szerkesztője

Varga Miklós fellépését nagy érdeklődéssel várta az érdeklődő közönség. A lélekemelő, magyarságunkat erősítő számok
éneklésével sikeresen hatott a jelenlévőkre.
Ezt igazolta, hogy a nagyérdemű közönség
felállva, tapsolva hallgatta végig Petőfi Sándor: Nemzeti dalának előadását.
Folytatás a következő oldalon >>

Kirándulás Egerbe
A Kocséri Népkör szervezésében nagyon kellemes kiránduláson vettünk részt Egerbe. A megérkezésünket követően
rövid buszos városnézést követően a Dobó István térre sétáltunk, ahol Bodnár Andrásné Editke, a Népkör elnöke részletesen ismertette a város múltjának és jelenének fontos adatait,
amit a városról tudni illik. A történelmi belváros megismerését a Minorita templom megnézésével kezdtük. A szomszéd
téren álló óriáskerék hívó szavának engedve sokan fentről
csodáltuk meg a városképet és a fontosabb nevezetességeket. Ezután néhány lépés téve értünk el a város egyik jelképévé vált minarethez, ahol többen megmászták a felvezető több
mint kilencven lépcsőfokot. Innen a Gárdonyi Géza kert és
emlékházhoz vezetett a záporral kísért sétánk. Az időjárás kissé átírta az igen gondosan kialakított városnéző séta tervét,
így ebédelni kimentünk a Szépasszony völgyi pincesorra, ahol
estig kellemesen múlattuk az időt az egyik pincefogadóban.

Természetesen a borozgatás mellől a nótaszó sem hiányzott.
Köszönjük a felüdülést és sok szép élményt nyújtó kirándulást. Hazafelé még meglátogattuk az egerszalóki sóbarlangot.
U.I.

Kocséri Híradó
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Tündérkerti hírek

Köszönjük a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítványnak.
Külön köszönjük Csőke Miklós és Kupor Tamás tanár úr hangosító munkáját! Továbbá köszönjük Járvás József és családja, Radics
László, Birkás Istvánné Melinda Nagyné Mónika, Nagy István,
Bugyi Dénes, Kenyeres Kálmánné, Urbán Pál, Hriagyel Csaba,
Bodnár András, Mészáros Ferencné, Király Istvánné, a Községi
Önkormányzat és dolgozói támogatását, és mindenki munkáját.
Tartalmas emlékezetes szép napot töltöttünk együtt.
Bodnár Andrásné a Népkör elnöke

55 éves osztálytalálkozó
2021. szeptember 11-én szombaton délután nagy lelkesedéssel,
izgalommal vártuk ezt az eseményt. Ez nekünk, a Gábor Áron
Általános Iskola 1966-ban végzett diákjainak maradandó élményt
jelentett.
Az akkori A és B osztály együttes létszáma 41 fő volt. Baráti öleléssel, boldog mosollyal számoltunk be az eltelt évtizedekről.
Gyertyagyújtással emlékeztünk azokra, akik már nem lehettek közöttünk (sajnos 10 fő)

Első sor: Vörös Mária, Bagi Éva, Szakál Katalin, Jónás Éva, Bakos
Katalin, Molnár Edit, Vecsei Zsuzsa, Farkas Katalin, Lakatos Ilona
Középső sor: Mihályi Mária, Tajti Béla, Rapi László, Bognár Irén,
Nagy Károly
Hátsó sor: Ihász György, Tajti Béla, Berente László, Rapi László, Antal Domokos, Birkás Bertalan
Tisztelettel és szeretettel gondoltunk vissza tanítóinkra, tanárainkra. Felidéztük a tanítási órák hangulatát, kirándulásokat, diákcsínyeket. Jó volt újra együtt lenni. A Kék Nefelejcs Presszóban finom
uzsonna mellett folytatódott a vidám beszélgetés.
Elhatároztuk, hogy a találkozónak lesz folytatása, hogy tovább
erősödjön az egymás iránti szeretetünk.
Ahol szeretet van, ott remény és jövő is van!
Patonainé Vörös Mária

Izgalmas várakozással vártuk szeptember 1-jét. Óvodánk minden csoportszobája tárt ajtókkal várta a hosszú szünetről vis�szatérő kisgyermekeket. A sok-sok mosolygós arcú óvodás boldogan köszöntötte egymást és pillanatok alatt birtokba vették
játszóhelyeiket. Felfedezték az új játékokat, benépesedett a babaszoba, mesesarok,
kuckók, megteltek
az asztalok.
Pár nappal később,
szeptember
6.-a
meglepetést hozott
az óvoda életébe,
hiszen a Méhecske
csoport új tagokkal
bővült. Ettől a naptól 24 kiscsoportos
„Méhecske” kezdte
meg óvodai életét.
Apró bizonytalan lépések zaját hallottuk
a folyosóról, majd
hangos sírás zaja
szűrődött be az ajtón. Az anyától való
nehéz elválás után
kíváncsi tekintetek fedezték fel a számukra óriásnak tűnő varázslatos palotát. Bátorságot merítve egyre közelebb és közelebb
merészkedtek a játékpolcokhoz, felfedeztek, kipakoltak, rámoltak… nem győzték számba venni az újdonságokat.
Így kezdődött a szeptember a Tündérkert óvodában. A Méhecske csoport 24, a Maci csoport 25, a Süni csoport pedig 22
kisgyermekkel kezdte meg a 2021/2022-es nevelési évet. Azt
kívánjuk, hogy a 71 kisgyermek napjai teljenek mozgalmasan,
jókedvűen, mosolygósan!
„Csuda, csuda, csudajó,
Itt a fincsi kakaó.
S ahány játék, annyiféle,
és a mesének nincsen vége!
Ebben a klassz oviban,
minden rendben – csakugyan!”

Vágó Zsuzsánna és Béres-Deák Anita
óvodapedagógusok
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Kocséri Híradó

Emlékezetes mondások, anekdoták Kocsér életéből
III. rész

„A múlt dokumentumait lapozgatva sok–sok eddig számomra érdekes újdonságra bukkantam, de a most leírt kis történetek, elődjeink
jellemző szóhasználata, mondásai nem kerültek lejegyzésre a múlt
idéző lapokon.”
A múlt század első felében kevés ember engedhette meg magának
Kocséron, hogy vadászfegyvert tartson. Ennek főbb okai, magas fegyver adó, sokba került a puska, vadászterülettel – földbirtokkal – kellett
rendelkeznie, miközben a hatóságok szoros ellenőrzés alatt tartották a
lőfegyver tartókat. Ennek ellenére a falunkban az elöljárók, a nagyobb
birtokosok, kasznárok, vincellérek, papok többsége tartott ilyen szerszámot a háznál, alkalmasint használta is azokat. Megesett egy esetben – mondta az én nagyapám –, hogy estébe nyúló kártyapartin, ahol
a községi jegyző, az egyházi jegyző és a plébános is verték a „blattot”
(kártyáztak) szóba jött a szerencse, mint olyan általában.

Ennek kapcsán a vesztése állók egyértelműen állították: Akinek
a kártya szerencsével jár, annak a vadászatban nincs szerencséje.
Ezen hosszasan elvitatkoztak, de dűlőre nem jutottak, ezért elhatározták, hogy másnap kimennek vadászni és tesznek egy próbát
ezzel kapcsolatban.
Így is lett. Reggel a két jegyző fogatukkal megálltak a parókia előtt
és az egyházfi bement a Lesnyovszky atyáért. De ő a legnagyobb sajnálatára nem tudott velük tartani, mert egy haldoklónak fel kellett
adnia az utolsó kenetet. Ezzel a vendég sarkon fordult és ment ki a
vadásztársához a rossz hírrel, még utána szólt Armand atya – Küldjél már vagy két nyulat nekem, jó lesz vasárnapi ebédnek. Ezzel a mi
vadászaink kikocsiztak a papi birtokra és a fogatot hátrahagyva kutyáikat kiszólítva a kocsi alól – ugyanis végig ott haladtak az út során
– nekivágtak a nyúlhajtásnak. A vadászkutyák egymás után ugrasztották a tapsifüleseket, a tegnapi kártya vesztesek sorra elhibázták
azokat. Egyre bosszúsabbak lettek, így még rosszabbul ment a célzás.
Délfelé már nagyon unták. Az egyházi jegyző több alakalommal kiáltott az egérutat nyert nyúl után – Menj a paphoz. Csak a hazafelé
úton kérdezett rá a községi jegyző, miért kiáltozta az elhibázott nyúl
után, hogy „menj a paphoz”? Ekkor mondta el a vadásztársának, mit
kért tőle Lesnyovszi Armand plébános úr. Ezen aztán jót nevettek és
minden alkalommal, ahol csak tehették terjesztették ezt az adomát. A
vadászszerencse és a kártyajárás dolga ekkor nem lett eldöntve.
A Kocséron hosszú ideig szolgáló (1913-1955) Lesnyovszky atyáról
sok történet maradt fenn. Most egy másik is eszembe jutott.
Az 1927-ben megkapott kirakodó és állatvásár tartási jogot követően
egyre népszerűbb lett a környéken a bőséges felhozatalával a kocséri

vásár. Így a szomszédos településekről is nagy számban jöttek árusok,
kereskedők, ahogy akkor hívták őket kupecek. Az egyik ilyen vásárnap alkalmával esett meg az alábbi kis történet, amelyet szüleim
sokszor elmeséltek nekünk, nem minden tanulság nélkül való volt.
Történt ugyanis, hogy vasárnap lévén a templomban a szentmise előtt
beült a gyóntatószékbe és várta a betérő híveket Lesnyovszky plébános
úr. Neszezésre figyelt fel, és várta, hogy a hívei közül valaki majd betér
mellé a gyóntató fülkébe. De csak nem akart betérni, ezért kikandikált
a templomajtó felé és egy közismert marhakupecet látott Szent Antal
szobra előtt aki papírpénz tömködött az előtte lévő perselybe.
Eközben imígyen beszélt a szoborhoz: „Ezt az „üres” üszőt, ha el tudom ma adni, akkor hazafelé még egyszer ennyit adok neked.” Kis szünet után hangnemet váltott és kissé fenyegetően, de még halkan azt

mondta: „Ha ebben nem segítesz, hazafelé gyújtóst hasigatok belőled.”
Ezzel megemelte botját – melynek fogantyúja egy fokosban végződött
– és a szobor felé a levegőbe csapott. Ezzel sarkon fordult és eltűnt a
vásárra menők között. Eltelt a délelőtt, sokan voltak a misén Armand
atya meg is feledkezett a reggel történtekről, amit amúgysem vett komolyan. De a misét követően elgondolkodott, mi lesz, ha mégis valóra váltja fenyegetését a tőzsér. Ekkor megkérte a harangozót, hogy
kerítsen még két segítséget és hozzák be az új, ember nagyságú Szent
Antal-szobrot a sekrestyébe, és állítsák helyébe a régi kis szobrot.
Ezzel elment megebédelni, utána szunyókálni szerettet volna, de az
utcán zörgő kocsiktól és a vásárról hazatérők hangoskodásától nem
tudott elaludni. Ismét eszébe jutott a reggeli eset, és kíváncsi volt, mi
lesz a folytatása. Elfoglalta a megszokott helyét és várta a fejleményeket. Sokáig várt. Már éppen szundikálás határán volt, amikor patkolt
csizma nehéz lépteinek zajára riadt fel. Megérkezett a marhakupec,
de nem úgy, ahogy illik a templomba lépni, se keresztvetés a szenteltvíz tartónál, sem térdhajtás, hanem a kongó templomban visszhangzó dübörgő léptekkel penderült az ajtó mellett elhelyezett szobor
elé. Már emelete is a kisbaltáját, hogy lesújtson a szoborra, de a keze
megállt a levegőben, mert a szobor méretváltozása meghökkentette.
A megrökönyödésén túllendülve azt sziszegte dühében: „Anti küld
ki apád!” De mivel nem történt semmi, így gondolta, hogy a gyerek
méretű szobrocskát csak nem verheti szét, és nagy dérrel-dúrral kivonult a templomból. Az atya hálaimái mellett nézett utána, amint
Ókécske felé elhajtja az üszőt, porzik az út utána. Az elmesélő szerint soha többé nem látták a kocséri templomban, de még a vásárban
sem, ami pedig az ötvenes évekig meg volt tartva.
Lejegyezte: Utasi Imre

Kocséri Híradó

JEGYZETTÖMB HELYETT

Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefonszám: 06-53/359-080
Fax: 06-53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs minden hétfőn 10-12
óra között tart ügyfélfogdást.
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 Nagykőrös ügyeletes
orvos 06-53/350-377, 104
Védőnő:
Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna
06-70/599-8395.

HIRDETÉS / TÁJÉKOZTATÓ
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JEGYZETTÖMB HELYETT

JEGYZETTÖMB HELYETT

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 (Cegléd)
tel.: 06-53/310-605
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.
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ÉTLAP
2021. október 4–8-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Karalábé leves

Tavaszi zöldségleves

Gombaleves

Lencseleves

Reszelt tésztaleves

Öreglebbencs

Paradicsomos
húsgombóc

Paprikás burgonya
kolbásszal

Vargabéles

Baboshús

2021. október 11-15-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tojásleves

Zöldségleves

Pirított leves

Fokhagyma krémleves

Parasztnokedli leves

Csikós tokány
Tészta

Lasagne

Meggyszósz
Csibefasírt

Bácskai rizseshús
Vitaminsaláta

Rakott karfiol

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szegedi gulyás

Zöldborsóleves

Burgonyaleves

Grízgaluska leves

Szilvaleves

Sajtos tészta

Tökfőzelék
Sertés pörkölt

Tarhonyás hús
Csemegeuborka

Debreceni tokány
Párolt rizs

Rozmaringos pulyka
Petrezselymes burgonya

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Széchenyi leves

Póréhagyma krémleves

Gulyásleves

Lebbencsleves

Csontleves

Bakonyi húsgombóc
Spagetti

Burgonyapelyhes
csirkemell, mexikói rizs

Prézlis tészta

Burgonyafőzelék
Fasírt

Töltött káposzta
tejföllel

2021. október 18-22-ig

2021. október 25-29-ig

A szükség szerinti étlap változásért előre is elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!
Menü 730 Ft-os áron rendelhető 3 munkanappal korábban a konyhán személyesen, vagy a 20/238-7402-es telefonszámon.

APRÓHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS

Szabadság u. 117. sz. alatt eladó 3 fázisú
gyári terménydaráló, 1 db lombszívó,
60-l-es gázolajos kannák, locsolóslagok,
vasból készült locsolólábak, szórófejek,
állványos fúró, stb. Érd.: 06-53/359-691

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.: 06-53/715-182 Keresek
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 06-30/407-9351
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó.
Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687

Eladó karikázott tűzifa: nyár 1800 Ft/q,
Akác-nyárfa vegyesen 2500 Ft/q, keményfa 2800 Ft/q, vékony akác 3100 Ft/q, vastag akác 3400 Ft/q. Érd.: 06-20/350-4023
Kocsér
községben
mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas területtel házat
keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Eladó 1 db 3 fiókos fagyasztószekrény,
kb. 150-200 db szilikát, 1 db „Arizona”
elektromos kerékpár új állapotban. Érd.:
Dózsa Gy. u. 41.
3 szobás nagy konyhakerttel rendelkező
családi ház eladó. Kocsér, Móra F. u. 3.
Érd.: 06-20/4343-750, 06-70/9677-917

Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és
horgolt terítők valamint kézimunkacérnák
eladók! Érd.: Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 0620/359-3590
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.
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