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2022. OKTÓBER

Őszi-téli tervezett
programok
A Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Közalapítvány
támogatásával, valamint a Kocsér Községért és Polgáraiért
Alapítvány közreműködésével a követkető programokat tervezzük az év hátralévő részében:
➡ Október 31. 17 órától faragott tököket várunk a parkba
készítőikkel együtt egy közös teázásra. A legszebben
kifaragott tökök készítőit kocséri emléktárgyakkal
jutalmazzuk.
➡ November 19. Falusi disznóvágás a Helytörténeti
Gyűjtemény udvarán. Hagyományos disznóvágás,
disznótoros finomságok és hangulatos zene várja az
érdeklődőket.
➡ November 27., december 4., 11. és 18. – adventi
vasárnapok a parkban. Minden adventi vasárnap
16 órától egy rövid hangulatos műsorral, egy kis forró
itallal várunk mindenkit az adventi fényekkel feldíszített
parkba.
➡ December 16. péntek 15 óra – nyugdíjas karácsony.
Egy korai vacsorával és a Tánczos Trió zenéjével
várjuk a helyi nyugdíjasokat egy közös karácsonyváró
délutánra. Kérjük, hogy minden érdeklődő regisztráljon
a rendezvényre a szociális gondozóknál, vagy a 20-3326533-as telefonszámon.
➡ December 18. vasárnap 16 óra Karácsonyi koncert a
katolikus templomban.
A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!

Hriagyel Csaba polgármester

FALUGYŰLÉS
2022. november 10-én 16 órától falugyűlést tartunk a Művelődési Házban, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Hriagyel Csaba
polgármester

Járdafelújítás gőzerővel
Javában zajlik a
Kossuth Lajos utca
– Szabadság utca
kereszteződésétől
(Iparcikk bolttól)
a Hunyadi
utca sarkáig a
járdaszakasz
felújítása,
térkövezése!

Mi minden
nap
Önökért
dolgozunk!
Hriagyel Csaba polgármester

Márton napi liba vigadalom!

November 11-én Márton napi vigadalom a parkban. Élő
libákkal, libazsíros kenyér, forró tea. Mindenkit szeretettel várunk!
Kocséri Népkör

Tartalom

Búcsú Barabás Ferenctől
Anyakönyvi hírek
Gábor Áron Hét az iskolában
Szüreti bál
Templomok éjszakája 2022
Kutyakaparó Futófesztivál
Óvodabál
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Barabás Ferenc István búcsúztatására

Kedves gyászoló testvéreim!

Elhunyt szerettünk életében két dátum
különös és fontos: 1938 májusa és 2021
szeptembere. Az egyik elindította, a másik úgyszólván lezárta földi életét. Az
előbbi a Magyarországon először, utóbbi a másodszor rendezett Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus idejében
történt. 1938 májusában mélyen hívő
édesanyja magával vitte- az akkor 3 hónapos kisfiát a szentendrei Duna-partra.
Ott várták a hívek a gyönyörűen feldíszített hajót, amely az Eucharisztikus
Kongresszus programja szerint az Oltáriszentséget vitte a Dunán Budapestről
Esztergomba. Kicsi élete alig kezdődött
el, de már ott lehetett ezen a jeles ünnepen.
2021 szeptemberében pedig a következő, 52. Eucharisztikus Kongresszus
közvetítéseit nézte a televízióban, mivel romló egészsége
miatt személyesen nem vehetett azon részt. Úgy gondolta,
megadatik neki az öröm, hogy idős korára érett, bölcs fejjel,
szerető szívvel megkapja a kegyelmet. Ott volt: lelkileg átélt
minden programot, az énekeket, a gyertyás körmenetet, a
pápai szentmisét. Akkor is, később is szívesen beszélt róla,
az élmény megmaradt, és egyre fontosabbá vált.
Milyen volt az élete? Családjában generációk óta az értékek tisztelete, feltétel nélküli megtartása volt a legfontosabb.
A nagy családban természetes volt a keresztény és nemzeti
értékek megélése, a szeretet, a gondoskodás. Ferenc kitűnő
tanuló volt az általános iskolában, továbbtanulását származása miatt mégsem támogatták. A nagyapa közbenjárására
sikerült bejutnia Kalocsára, a Mezőgazdasági Technikumba. Tanárai hamar felfigyeltek tehetségére: tanulásban,
munkában kiváló, társai segítésében kiemelkedő, jó sportoló, jó szervező volt. Keresztény neveltetése a jezsuitáknál,
majd a főszékesegyházban folytatódott - természetesen titokban. Boldog középiskolás évei voltak. 1955-ben kitűnően érettségizett, de egyetemre „férőhely hiánya” miatt nem
vették fel. Így a közeli Császártöltési Állami Gazdaságban
kezdett gyakornokként, majd üzemgazdászként dolgozni.
Hamar beilleszkedett, megszerették, megbecsülték. Itt érte
az 1956-os forradalom és szabadságharc. Tevékenysége miatt meghurcolták. A hatalom megvárta a 18. születésnapját,
éjfél után tartóztatták le, majd perbe fogták és elítélték a népi demokrácia megdöntésére történő szervezkedés miatt.
1958. március 28-án szabadult a börtönből, testileg-lelkileg
meggyötörten. Hosszabb idő sem volt elég a gyógyuláshoz.
Munkahelyre nem számíthatott, így édesapja gazdaságában
kezdett dolgozni. Nehezen, de elfogadta, hogy Istennek
más tervei vannak vele, mint amiről álmodott. Erre szin-

te azonnal alkalma is lett: az újonnan
alakult termelőszövetkezet vezetősége
agronómusi állást ajánlott fel neki, mivel látták, tapasztalták, hogy édesapjával
együtt hogyan dolgozik.
Tudta, hogy nehéz lesz a szövetkezetbe bekényszerített tagokkal, de bízott a
tudásában, szorgalmában. Közben sikerült felvételt nyernie a gödöllői Agrártudományi Egyetem levelező tagozatára,
ahol testvérével együtt 1968-ban szerzett agrármérnöki diplomát.
Közben 1963-ban házasságot kötött
Bagi Franciskával, aki négy fiúval ajándékozta meg. A sok elfoglaltság ellenére
sikeresen helytállt, mert felesége mindenben támogatta, segítette. A szülők
lelki támasza, a testvérek összefogása
hozzájárult a boldogulásához. Gyermekeit keresztény szellemben igyekezett nevelni. Asztalos József plébános úr gyakran megkereste kéréseivel, számított
rá, így a munka az egyházközségben is haladt. Addig kilincseltek, amíg a reménytelennek tűnő ügyek megoldása
sikerült. Az egyháztanácsosok és a lakosság támogatásával
sikerülhetett a plébánia felépítése, a templomkert kialakítása, a kórusépítés és a templombelső felújítása. Akkor és úgy
vett részt a munkákban, ahogy tudott. A lendületes munkának a két termelőszövetkezet összevonása vetett véget.
Munkát keresett, szakmai elismertsége miatt azonnal talált
is. Nagykőrösön örömmel fogadták, sikerült szót értenie a
vezetéssel és a tagokkal. Szinte ott folytatta, ahol Kocséron
abba kellett hagynia. 1980-ban felkérték a soroksári paradicsomtermesztési rendszer szakmai igazgatójának, amit
elvállalt és örömmel végzett. A munkahelyre bejárás miatt
1980-ban Nagykőrösre költöztek.
A sikeres munkát szomorú esemény szakította félbe: felesége 1989 februárjában elhunyt. Ismét a nagy család összefogása segített a túlélésben. Újraszervezték az életet. „Az Úr
útjai kifürkészhetetlenek” – mondta sokszor a nagymama.
Igaza lett. 1990-ben az első szabad választások előtt a ko
csériak megkeresték, felkérték polgármesternek és támogatásukról biztosították. Nem volt könnyű dönteni, de minden családtag örült, amikor elfogadta. Ismét átszervezték az
életüket, kicsit könnyebb lett.
Első dolga az önkormányzatiság feltételeinek megteremtése volt, majd a választott képviselők és a polgárok
támogatásával fejlődés következett be: minden utca szilárd burkolatot kapott, bevezették a gázt, egyedi tervezésű és kivitelezésű tornacsarnok készült a helybéli iparosok
munkájával, dísze a községnek. Iskolát-óvodát újítottak fel,
a tanyákat villamosították, az önálló gazdaságok segítését
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fontosnak tartották. Zágon, Udvard és Kishegyes testvérvárosi kapcsolata lelkileg is fontos, kiemelt feladata volt.
A II. világháború áldozatainak emlékműve közadakozásból épült. Már a rendszerváltás előtt sportköri elnök volt,
polgármesterként is támogatta a sportéletet. Megszervezte
a Kocsérról elszármazottak találkozóját. A hívó szót meghallva sokan összejöttek, a rendszerváltás utáni legszebb,
örömteli ünnep felemelő, nagy élmény maradt. Hajdú Jenő
apát-plébános úrral az egyházközség minden tevékenységét támogatta.
Négy alkalommal választották meg, 1990-és 2006 között hűségesen szolgálta a köz ügyeit. Sok harcot kellett
megvívnia, küzdenie, a község érdekeiért ellenszélben is
helytállnia. 1991-ben a Magyar Köztársaság Hazáért és
Szabadságért 56-os emlékéremmel tüntették ki. Ugyanebben az évben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt
kitüntetést vehette át Göncz Árpád köztársasági elnöktől.
2000-ben pedig munkássága elismeréséül a Kocsér Község
Díszpolgára kitüntetést kapta.
Amikor 2006-ban leköszönt, a birtokon és a családban
is számos, korábbról elmaradt feladat várta. Négy felnőtt
fia, akkor még 6 unokája gyakran kijött, hogy a birtokon
segítségére lehessen, együtt legyenek, jusson ideje egy Fe-
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rencváros-mérkőzésre, vagy vadászatra. Amikor sikerült,
megosztotta idejét a gyümölcsös és a vadászat között. Amíg
tehette, a gyümölcsös minden munkájában részt vett, hajnalban messze hallatszott a kis traktor hangja, amint permetezett.
Az érettségi találkozók szervezését szívesen végezte, örültek egymásnak Kalocsán, Kocséron, vagy bárhol. Gyakran
telefonáltak, ha kellett, segítettek. Összefogta a nagyobb
családot is, unokatestvér-találkozó és almaszüret címén
35-40 családtag is összejött. Nagy öröm és vidámság volt a
tanyán és a gyümölcsösben. De többnyire már egyedül volt.
Nézte a sportközvetítéseket, imádkozott, olvasott, hallgatta
a jó rádióműsorokat. Fiaival eljárt tekézni, így sokat együtt
lehettek, sikereik megörvendeztették.
Most már az unokák is szívesen járnak. 2018-ban szívbetegsége miatt váratlanul pacemakert kellett beültetni. Az
életmentő műtét ajándék volt: négy évvel hosszabbította
meg életét, szerettei között lehetett. 2022. szeptember 26-án
reggel megállt a szíve, visszaadta lelkét Teremtőjének.
Hálát adunk Uram szeretett testvérünkért! Hosszú életében parancsaid szerint igyekezett élni. Szerető és gondoskodó édesapa, nagyapa, dédapa, jó testvér, rokon, a rászorulók segítője, védelmezője volt.

In memoriam Barabás Ferenc
„Ne tudd, hogy búcsúzunk tőled
Ne tudd, hogy fáj a szívünk,
Ne tudd, hogy könnyezünk,
De tudd, hogy szerettünk!”

Cicerót idézve: „Találkozás, búcsúzás, emlékezés, ez az
ember élete.”
Ő nem halt meg egészen, mert egészen csak az hal meg,
akire nem emlékeznek.
Neki megnyitotta már révét a halál. A mi hajónk a habok
közt jár és nem tudjuk, partot hol, s mikor talál. Ez az urna
a bezárt porral és hamuval ez Ő. Ahogy az egyik legrégibb
írott emlékünk mondja: „látjátuk feleim szümtükhel mik
vogymuk. Isa pur es chomou vogymuk…” eltemethető, de el
nem feledhető!
A lelke azonban nincs bezárva. A lélek számára nincs lezárt urna. A lelke arra vár, hogy végső búcsút vegyen szeretteitől, családjától, rokonaitól, barátaitól. A Teremtő vis�szavette tőle ajándékát – a földi életet, hogy még nagyobb
ajándékkal, az örök nyugalom létével jutalmazza meg. Az
örök léttel, melyben nincs gyűlölködés, nincs intrika, nincs
ellenség, csak szeretet.
Az idő végtelen, minden más véges. Eben a végtelen időben jutott 85 év Barabás Ferencnek. Ebből a 85 évből jutott
30 év – életének egyharmada – nekünk is, a Kárpát-haza
külföldre szorult nemzetrészi: a felvidéki Udvard, az erdélyi
Zágon és a délvidéki Kishegyes számára.
Emlékek özöne elevenedik meg, élmények bukkannak
elő az elmúlt 30 évből. Feledhetetlen közös falunapok, sítáborok, közös balatoni üdülések, tátrai és székelyföldi vadászatok, kistérségi polgármesteri találkozók, családi ünnepségek.
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Szép, tartalmas 30 év volt. Talán csak egyetlen vágya nem
teljesült: az ezévi Pelsőci-fennsík szarvasbőgését szerette volna még egyszer hallani. A megbeszélt találkozót már
nem élte meg. A mi Feri bácsink nem távozhat észrevétlenül. Mindig közöttünk marad, amíg csak egy ember is lesz,
aki szerette őt, és akit ő is szeretett.
Nem volt hiábavaló az ő fáradhatatlan munkában eltelt
élete. Mindenkor tisztelettel emlékezünk rá, mint olyan emberre, aki közeli hozzátartozói és barátai támasza volt. Az
így leélt élet nem vész feledésbe, túllépi saját határait.
„Nekünk két élet adatott
az egyik idelent – küzdelemre
a másik odafent – a küzdelem jutalmára.”
Mit üzenne, ha megadatna neki?
Talán ezt: Köszönet többeknek
Köszönöm azoknak, kik nekem is születtek,
Itt ezen a földön engem is szerettek.
Köszönöm azoknak, kik nekem is írtak,
Kik titokban, csendben én értem is sírtak.
Köszönöm, akiknek ajkán nem volt átok,
Köszönöm érettem elmondott imátok.
Köszönöm azoknak is, akik engem nem szerettek
Bár szenvedő szívvel, de engem elszenvedtek.

Kocséri Híradó

Köszönöm azoknak, akik még élnek,
Virággal kezükben a sírig kísérnek.
Köszönöm azoknak, kik mint ifjak, vének,
Elgondolkodva majd énrám emlékeznek.”
A szeretetnek mindazon szavait, melyekkel az életben talán adósak maradtunk, most gondoljuk végig, és legalább
gondolatban kérjenek tőled bocsánatot, akik életedben
megbántottak.
Tisztelt gyászoló közösség! Én azt kérem Önöktől – mert
tudom, Ő is ezt kérné –, hogy ereje és egészsége teljében
emlékezzünk Rá! Így maradjon meg szívünkben és emlékeinkben.
Legyen könnyű számodra az anyaföld, mi jelzi sírhantodat,
Sírod felett fakasszon majd minden új tavasz virágokat!
A lényed lényege ezer felé szóródva
Köztünk marad.
Viszontlátásra a földnek porában, egy éji sugárban, a Hold
udvarában, vagy a Tejút valamely csillagán.
A szívemmel látlak téged, a szívemmel gondolok Rád.
Isten veled, kedves barátom!
Száraz József
Udvard nyug. polgármestere,
Kocsér község díszpolgára

IN MEMORIAM BARABÁS FERENC
A Kocséri Vadásztársaságot is fájdalmas veszteség érte, elhunyt Barabás
Ferenc, – Feri, Feri bácsi, kinek hogy
volt a megszólítás – vadásztársaságunk
előző Elnöke.

Feri három évtizedet volt egyesületünk tagja, három évtizedet vadászott
– Magyarországon, és a testvértelepülési kapcsolatokból adódóan külföldön
is-, és két cikluson át volt elnöke.

És miután elnökként Feri minden
vadásztársasági közgyűlés előtt háromszor-ötször is – viccesen is és komolyan is – megkérdezte, hogy határozatképesek vagyunk??

Minden eddigi – a Kocséri Híradóban, a temetésen elhangzott – méltatással maradéktalanul egyetértünk,
azok szívünkből szóltak, azokat csak
megismételni tudnánk.
Igyekeztünk méltó – vadász – módon is
elbúcsúzni Tőle, az őszi hangulatot idéző
koszorúval, a vadászkürtösökkel, díszlövéssel és a nagy létszámú jelenlétünkkel.

Hát Feri jelentjük:
A vadásztársaság létszáma Veled
együtt 26 fő, a temetésen jelen voltunk
Veled együtt 18 + 1 fő, így határozatképesek voltunk.
Nyugodj békében, és légy boldog az
örök vadászmezőkön is!
Kocséri Vadásztársaság

KÖZÉLET

Kocséri Híradó

Rakodógép vásárlás
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. szeptember 15-től október 15-ig

Születés

Urbán Regina (Urbán László és Bujka Mónika)
Inoka Nándor (Inoka Dávid és Inoka Anikó)

Házasságkötés

Hriagyel Balázs és Várkonyi Alexandra
Farkas Attila és Antal Bettina

Haláleset
A Magyar Falu
Program
keretében
2021-ben
meghirdetett
Kommunális
eszköz beszerzése pályázat keretében az
önkormányzat megvásárolta az Everun
1500F típusú rakodógépet tartozékaival
együtt.
A gép legfőbb feladata a dűlőutak karbantartása lesz.
Az új gép segítségével, az óvoda előtt lévő
menthetetlen tujákat
szedtük ki.
Az önkormányzat a
tuják helyett, örökzöld
leylandi ciprust fog telepíteni.

Ádám Lászlóné (szül.: Farkas Klára, 1930.)
Barabás Ferenc István (szül.: 1938.)
Rideg Sándor (szül.: 1950.)

Gólyahír
Urbán Regina
(Urbán László és
Bujka Mónika)

Inoka Nándor
(Inoka Dávid és
Inoka Anikó)

Datolyaszilva
Hriagyel Csaba polgármester

Tanyaszerviz

A vállalkozás Tanyaszerviz néven működik
másfél éve.
Fő tevékenységeink: kerítések, kapuk,
teraszok, korlátok, kerti
épít mények
(garázs, tároló, kerti bútor) építése fa, vagy fém szerkezettel, valamint tyúkólak, volierek,
kutyaólak építése, felújítása.
Vállaljuk továbbá lakberendezési kiegészítők (polcok, fogasok,
előszobafalak) készítését, illetve régi retro bútorok felújítását
Tel.: 06 20 467 4125
Facebook: tanyaszerviz
E-mail: tanyaszerviz@gmail.com
Kotroczó József

Gyönyörű datolyaszilva érik
Dobos Ambrusné kertjében.
Számtalan gyümölcsfájuk közül
Terike gondoskodásának köszönhetően most ez a Magyarországon igen ritka igazi mediterrán
különlegesség érlel gyümölcsöt.
Köszönjük, hogy megmutatta
nekünk ezt a ritka szép termést.

ISKOLAI HÍREK
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A pákozdi csatában
is helytálltak a
diáktüzérek!

Történelmi helyszínen, a pákozdi dombok között, a Katonai Emlékparkban ünnepelte a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség megalakulásának
30. évfordulóját.
Az ünnepi eseményeken és a látványos
csatabemutatón a kocséri diáktüzérek is
jelen voltak.

Kocséri Híradó

Európai Diáksport Nap Kocséron
Október 30-án pénteken, az Európai
Diáksport Napon mozgékony délelőttje
volt a kocséri diákoknak is – Fehér Ádám
testnevelő és Molnár Anna tanítónő jóvoltából.
A felsősök egy
érdekes sporttal,
a floorball-lal ismerkedtek meg.
Nevezhetjük
jégmentes jégkorongnak is, ütővel kell terelni a
labdát a kapuba.
Hat, életkor és
nemek
szerint
is vegyes csapat
küzdött egymással – lelkesen és
mosolyogva!
A
kisebbek
játékos, olykor
mókás sorversenyekkel mérték össze ügyességüket.
Mindezt igazi olimpiai szellemben, ahol nem a győzelem volt a
fontos, hanem az önfeledt, mosolygós mozgás.

A Gábor Áron Diáktüzércsapatot Bereznai Kristóf, Burai Levente, Tajti Benedek és
Tari Bendegúz képviselte Gévai Imre tagintézmény-vezető irányításával.
Mivel igen komoly ütközetről volt szó,
ezért most nem a saját egyfontos ágyúval lőtték az ellent, hanem Berberovics István kecskeméti lövegéhez nyertek beosztást a fiúk.

Iskolánk a fenntartó jóvoltából a tanév
elején 300 000 Ft értékben szerezhetett
be sporteszközöket, többek között floorball ütőket, többféle labdákat, de egy
trambulint is!

És neked mid van?
napja lett. A gyerekek számtalan érdekes,
különleges tárgyat mutattak be barátaiknak, iskolatársaiknak.
Volt itt minden: kalapgyűjtemény, lego

Szeptember 27-én kedden hobbinappal
kezdődött a Gábor Áron Hét.
Régi kedves hagyományt felelevenítve
a kedd délután a hobbik, a gyűjtemények

játékok, babák és játékfigurák, kőzetek és
régi pénzek, autómodellek, könyvek, kártyák, madártollak, szalvéták.
Mindenki kedvére nézelődhetett, kipróbálhatta, kezébe foghatta a féltett kincseket. Aki szerencsés volt, még csillámtetoválást is kaphatott.

Kocséri Híradó
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Ettünk szőlőt, most érett, most érett!
Október 1-jén szombaton szerencsére az
időjárás csak a helyszínt tudta meghatározni, a hangulatot nem! Az iskola szüreti mulatsága a tornacsarnok falai közé
szorult ugyan, de a hangulat mindvégig
kedélyesen büszke, önfeledten mosolygós és családias volt.
A Dalma Dance Club akrobatikus táncosai nagy sikert arattak

Lovaskocsik feldíszítése helyett őszi életképeket, csőszkunyhókat alkottak a kreatív
szülők, az osztályok pedig vidám szüreti
nótaszóval köszöntötték az egybegyűlteket.

A tiszakécskei Tubarózsa citerazenekar vidámakat is, kesergőket is pengetett.
A pultoknál szemet gyönyörködtető sütivásár várta az érdeklődőket.

Itt van az ősz… a 4. osztály gyönyörű életképe

Az idén talán kevesebb volt az attrakció, de
mosoly volt bőven! Ahogy egy kedves szülő fogalmazta meg, a „kevesebb néha több”.

Nemcsak mustot facsartak a szőlőfürtökből a diákok, de még a
kukoricamorzsolót is kipróbálták!

Az első és második osztályosok Juhász Anikó nénivel és Szécsi Gabi nénivel népi gyerekjátékokat mutattak be

KÖZÉLET
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VIII. Kutyakaparó Futófesztivál

Mindenki győzött, mindenki mosolygott

Október 8-án szombaton délután több mint 30 településről
több mint 200 futó vágott neki a távjának a Kutyakaparó Futófesztivál keretében.
Remek időben, jó hangulatban kiváló eredmények, egyéni csúcsok születtek, de a szervezők annyira komolyan veszik, hogy ez
nem verseny, hanem fesztivál, hogy sem időt nem mértek, sem helyezéseket nem hirdettek.

Mindenki győzött, mindenki megkapta a kutyusos érmet, aki
legyőzte a métereket, az 1848 métert, annak háromszorosát, vagy
a leghosszabb távot, a 10 km-t. Mindenki győzött, de voltak nyertesek is – sorsolás után – köszönhetően a felajánlásoknak.

És azért Fehér Károly kisújszállási futót mindenképp ki kell
emelni, egyrészt mert 87 évesen teljesítette a 10 kilométert, másrészt mert épp aznap ünnepelte születésnapját!
De az arcokat látva, a visszajelzéseket olvasva, nemcsak ő, de
minden résztvevő elégedetten, boldogan indult haza Kocsérról, a
Kutyakaparó csárdától.

Köszönet a közreműködőknek
• a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítványnak – az anyagi
támogatásért,
• Kocsér Község Önkormányzatának – a háttérmunkáért, a
rendezett környezetért, különösen Hriagyel Csaba polgármesternek és Tóthné Héda Manyi tanyagondnoknak,
• a kocséri általános iskola lelkes pedagógusainak, ketten futással mutattak jó példát és ösztönözték a diákokat, négyen
pedig közreműködőként segítették a rendezvényt,
• a kocséri polgárőröknek, akik a Szelei László körzeti megbízott koordinálásával a futófesztivál biztonságát garantálták,
• Földi László és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési
képviselő uraknak a védnöki szerepvállalásért, illetve a megtisztelő részvételért,
• Boronkay Péter paraolimpikonnak és tízszeres világbajnoknak a motiváló jelenlétéért és a megtisztelő részvételért,
• Bodnár András alpolgármester úrnak a felajánlott sportszerutalványokért,
• Galgóczi Gábornak, a Mi Kis Falunk Élményműhelynek a pizzautalványokért,
• Balangó Lászlónak a felajánlott tomboló sörökért,
• Szekeres Vikinek és társainak a bemelegítésért,
• villámgyors fotósainknak Pintér Mártinak, Utasi Gabinak, Vágó Tibinek és Farkas Lacinak, a remek képekért,
• dr. Soós Annamária körzeti orvosnak, aki az egészségügyi felügyeletet biztosította, és szerencsére munka nélkül maradt,
• Ádám Zoltánné Anikónak és segítőinek, akik a világbajnok
célkaput alkották,
• Hajnal Norbertnek, aki a plakátunkat tervezte,
• Marika néninek és az unokájának, akik kiszolgáltak minden kérést a csárdában,
• és végül, de nem utolsó sorban szeretett családtagjainknak a tevékeny segítségért és
a türelmes támogatásért!
Barátsággal gratulálunk minden résztvevőnek és hálásan
köszönjük a segítséget minden közreműködőnek!
Gévai Imre és Venyingi Zoltán
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Viszlát – kicsit bővebben
A futás egyéni sport. Ez nyilvánvaló. Minél
hosszabb a táv, annál inkább. Erről Lubics
Szilvia, aki a napokban futotta le az USAban a maga 383 km-ét, nyilván hosszan és
hitelesen tudna mesélni. Vagy Péter, a tízszeres kecskeméti világbajnok. A futás egyéni sport, gondolhatnánk. Egyedül küzdesz
meg emelkedővel, fáradsággal, szembeszéllel.
Egyes-egyedül.
De nem, a futás közösségi sport! Aki csak
egyszer is részt vett a Kutyakaparó Futófesztiválon, annak ez nem lehet kérdés. Legalábbis
így hisszük. És ezért csináljuk.
Mert ahogy az ötödikes kocséri fiúcska mellé odaáll egy ötvenes szikár férfi, és bátorítja,
támogatja a 10 km utolsó szakaszán, az Lacinak életre szóló élmény lehetett. Köszi Zoli.
Mert ahogy a ceglédi kislányok visítva
szurkoltak a célegyenesben az anyunak, apunak, az közös családi élmény. Ahogy anya futott a fiával. Mester a tanítványával. Kutya a
gazdájával.
Ahogy Zoli, Robi, két remek pedagógus évek
óta hozza a diákjait, hogy közösen szaladjanak egyet a kocséri határban, az példamutatás
és közösségformálás. És az sem volt véletlen,
hogy kezdetben váltófutásra hívtuk az 1848-as
hősöket. Mert a futás nálunk csapatsport.
Ahogy hazajárnak a kocséri fiatalok futni
évről évre, az a szülőfalu ereje. Hazajönnek

Debrecenből, Biatorbágyról, futnak egyet az
unkokatesóval, meglátogatják előtte, utána
a szülői házat, hozzák a kis unokát. Nemde
így van Réka, Pali, Csaba, Robi? Bocsánat, ha
kifelejtettem valakit…
Mert ahogy a kisújszállási futó egyesület
felköszöntötte Karcsi bácsit, az igazi összetartó, közösségi élmény volt. Nekünk, kívülállóknak is.
Mert ha az a kérdés, hogy a VIII. Kutyakaparó Futófesztiválnak melyik volt a legemlékezetesebb pillanata, akkor kétségtelenül Karcsi bácsi befutójának és köszöntésének képei
villannak fel.
Már a startnál elszorult a torkom, mikor
váratlanul elmesélte, hogy az apja a II. világháborúban harcolt a kocséri határban.
Majd nyugatra menekült, ott esett fogságba,
de hazatért. Karcsi bácsi pedig most ide jött
87 évesen, futni kedvtelésből 10 km-t. Micsoda rendező a történelem. Karcsi bácsi apukája Németországig futott az oroszok elől…
Kocsért is kitelepítették, amikor jött a front.
Menekültek, futottak a népek. Adja Isten,
hogy nekünk csak kedvtelésből kelljen futni.
Géppisztolyok vagy vadászgépek vagy elől sosem...
Mióta hódol a futás szenvedélyének? 83
éve, vágta rá mosolyogva Karcsi bácsi. Négyévesen kezdtem, azóta nem hagytam abba,

Templomok éjszakája – szép este volt
Erősen alkonyodott, mikor
kezdődött, és
sűrű sötét volt,
mire végződött
a kocséri katolikus templomban szeptember
23-án
pénteken este tartott
rendezvény, de
mindenki hála telt szívvel
indult haza –
közreműködők,
szülők, hívők és érdeklődők egyaránt.
Az egyháztanács által szervezett eseményen Hernádi László plébános atya köszöntötte a megjelenteket, a szokott kön�nyedségével, majd a tiszakécskei Tubarózsa
citerazenekar játszott kesergőket, balladákat – Fehér Miklós vezetésével.
Ezt követően Szarvas Éva tartott képes
útibeszámolót augusztusi zarándoklatáról, mely során a portugál útvonalon, több
mint 300 km-t gyalogolva Portóból jutott
el Santiago de Compostellába. Nemcsak a

sajátos portugál templomokról, az óceán
parti útvonalról, a Camino hangulatáról
kaptak ízelítőt a jelenlévők, de a lelki megrendülésekről, a zarándoklat megtisztító
erejéről is.

hetente most is futok 60-70 km-t. Egy végigfutott élet. Kis magyar Forrest Gump… Fuss,
Karcsi, fuss! Mennyi számolatlan kilométer.
Dacból, örömből, vágyból. Tájak, falvak, fák.
Lábnyomok szerte az országban. Most már
Kocséron is... Ezt a pár szót váltottuk a rajt
előtt. Aztán az ágyúszó után Karcsi bácsi lefutott 10 kilométert.
Már túl voltatok a fáradt fújtatáson, túl a
nyereménysorsoláson is, már bejött a záróautó is, mikor Karcsi bácsi még a pályán volt.
Vártuk, megvártuk sokan. Egész kis csapat
ment elé, már a Körös-ér hídján tiszteletteljes
taps fogadta. Aztán a célba érkezéskor Karcsi bácsi akkurátusan leállította a stopperét.
Mert a z idő is számít! Aztán jött a meglepetés. Merthogy épp ezen a napon, október 8-án
született Fehér Károly 1935-ben. Születésnapja volt Karcsi bácsinak, és emellett a futótársak nem mehettek el szó nélkül. Készültek rá
titkon, és kedvesen megünnepelték. Tortával,
gyertyával, puszikkal. Egy újabb közös, mosolygós, könnyes fotóval. Igazi összetartó, közösségi élmény volt. Nekünk, kívülállóknak is.
Hát ezekért a pillanatokért érdemes ös�szejönni itt nálunk a Kutyakaparó csárdánál.
Mert itt senki nem marad kívülálló. A futás
csapatsport. Kocséron mindenképp.
Találkozzunk jövőre is! Rajtunk nem fog
múlni!
GI

Jubilánsok megáldása
November 6-án a vasárnapi szentmise
keretében Hernádi László plébános atya
megáldja majd mindazokat a házaspárokat, akik 25, 50, 60 évvel ezelőtt kötöttek
házasságot.
Akik 1997-ben, 1972-ben esetleg 1962-ben
kötöttek házasságot, részvételi szándékukat jelezzék Csákné Pintér Ilona hivatalvezetőnek a 06-20-947-4521 telefonszámon,
illetve félfogadási időben a könyvtárban
(amíg a plébániafelújítás tart).

Sírmegváltás

Majd a katolikus iskola énekkara sorakozott fel az oltár előtt. Juhász Anikó
vezetésével és Sági Lajos kántor közreműködésével keresztény dalokat adtak elő, de
többször sikerrel vonták be a templomot
megtöltő hallgatóságot is.
Együtt énekelte a záródalt is a közönség
a gyerekekkel.
„Hálát adok az esti órán,
Hálát adok, hogy itt az éj,
Hálát adok,
hogy szívem mélyén
hála dal kél.”

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hatályos rendelkezések szerint 25 év után esedékes a sírhelyek újramegváltása, azaz az 1997-ben megváltott
sírok ideje lejárt.
A sírokat megválthatják a Kocséri Plébániahivatalban, amely a felújítás ideje alatt a
községi könyvtárban üzemel, kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 11 óra között.
Sírmegváltási árak 2022. július 1-től:
összeg
időtartam
egyes sírhely 25.000 Ft
25 év
kettes sírhely 50.000 Ft
25 év
egyes urna
15.000 Ft
10 év
kettes urna
30.000 Ft
10 év
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Tündérkerti hírek
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2022.
október 15-én megtartott jótékonysági
vacsoránkra minden reményünket felülmúló volt az érdeklődés. Olyannyira, hogy
a jegyek jóval a bál megrendezése előtt
elkeltek. Közel 280-an tettek azért, hogy
a kocséri Tündérkert Óvoda gyermekei
olyan programokhoz juthassanak, amelyek
által nagyobb szeletet kaphatnak a világból.
Nagy összefogás és lelkesedés jellemezte az előkészületeket és az ezzel együtt járó munkát. Köszönjük a szülőknek, akik
szabadidejüket feláldozva segédkeztek a
bál előkészületeiben és utómunkálataiban,
köszönjük az önkormányzat dolgozóinak Manyinak, Ferinek és Godi papának, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatott
dolgozóinak munkáját.
Példaértékű és szívet melengető érzés az
a támogatás, amit kaptunk a jótékonysági
bál megszervezéséhez, lebonyolításához.
Köszönetünket fejezzük ki az iskolának,
amiért a tornacsarnokot térítésmentesen
a rendelkezésünkre bocsátotta, Idikónak
áldozatos munkájáért, valamint hálával
tartozunk a Zengő együttesnek az est jóhangulatáról való térítésmentes gondoskodásért. A jó hangulat megalapozását
segítették táncukkal a Dalma Dance Club
kocséri növendékei, valamint a vállalkozó
kedvű anyukák és barátaik.

Ezúton kívánunk köszönetet mondani
mindazoknak a vendégeknek, akik jelenlétükkel megtisztelték a bált, de azoknak is,
akik támogatójegyek vásárlásával, egyéni
felajánlásokkal, tombolaajándékokkal, süteményekkel támogatták óvodánkat.
Támogatóink: Napsugár Presszó, Molnárné Pekár Erika és családja, Utasi Szilárd és családja, Gyóni Richárd és családja,
Szabó Mónika és családja, Toti Nyílászáró
Szakkereskedés, Hriagyel Balázs és fele-

sége, dr. Modor Péter, Arti bolt-Arti és
felesége, Radics Attila és családja, Koller
Botond és családja, Bodnár András és felesége Edit óvó néni, Bencsik Éva és családja,
Arti bolt dolgozója-Kati, Arti bolt dolgozója-Judit, Brenda Optics Kft, Bene Kálmán és családja, Mezei Máté és családja,
Szabó József és családja, dr. Madács Márk
és családja, Habon László és családja, Frivaldszky Tamás és családja, id. Rapi Zoltán
és családja, Vegyes Élelmiszer-Szarvas Sándorné ev. Radics István és családja, Mészáros Attila és családja, Nagy Miklós és családja, Urbán Róbert és családja, Rege Acél
Plusz Kft, Oláh Kitti, Oláh Pál és családja,
Sebők Aranka, Mészáros Maja és családja,
Szelei László, Németh Zoltán és családja,
Kocsér Község Önkormányzata, Polgárőrség, Petőfi Mg. Szövetkezet - dr. Nyitrai
Gabriella, Iskola Szülői Munkaközössége,
Béres-Deák Mariann és családja, Bagi Gergő és családja, Magyar Gábor és családja,
Tóth Fruzsina és családja, Mogyorósi Martin és családja, Útmenti-lak Kft , Kocséri
Népkör, Holland Bau Kft-Gór Nagy Ferenc
és családja, Zöldi János és családja, Tóth
Krisztina és családja, Török Evelin és családja, Tóth József és felesége, Virág-Dekkert Helena és családja, Virág-Dekkert
Stella és családja, Fábián-Medvegy Renáta,
Kaszap Zoltán, Király Dénes és családja,
Szilvi Zöldség-Gyümölcs-Kiséri Dénesné,
Posta dolgozói, Csőke Alexandra, Kocséri
Vadásztársaság, ifj. Járvás József és családja, id. Járvás József és családja, Deák Attila

és családja, Ádám Zoltán és családja, Legyünk Kocsér Jó Gazdái, Csoma Zoltán
és családja, Kasza Csilla, Oláh János és
családja, Árgyelán Tímea és Kupor Tamás,
MMF Kft, Rácz Zoltán és családja, Szabó
Zoltán és családja, Kis Erzsébet és családja,
Mezei Virág és Mezei Máté, Ádám István
és családja, Balogh Borika-fodrász, Csukás
István és családja, Nagy Bálint és családja,
Patonai Ferenc és családja, Szentirmai Ivett
és családja, Szentirmai Viktor és családja,
Győrfi Ferenc, Bognár Zsolt és családja,
Király Istvánné és családja, Király-Szrapkó Szilvia és Király Csaba, Nagy Rebeka és
családja, Csőke Miklós és családja, Berdóné Vecsei Gyöngyi és családja, Földi László, Juhász Pál és családja, Pálinkás Gergő és
családja, Molnár Andrea és családja, Haludkáné Török Anita és családja, Hajagos
Béláné, Bognár Csaba és családja, Egri Géza családja, Burai Katalin, Béjáné Kenyeres
Szilvia és családja, Mihály Renáta, Kasza
Csaba Lászlóné, Cserkó-Szabó Csaba és
családja, Szabó Csilla és családja, Szent
Kereszt Katolikus Általános Iskola Gábor
Áron Tagiskolája, Zengő Együttes.
Ha már támogatókról írunk, itt, a
Kocséri Híradó oldalán keresztül szeretnénk megköszönni Tóth Zsoltnak, a Toti
Nyílászáró Szakkereskedés tulajdonosának
a nyár folyamán tett felajánlását, az óvoda
konyhájának ajtajára készült szúnyogháló
ajtót.
Vágó Zsuzsánna
óvodavezető
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A történet idején Abonyból vontattak le
egy hatalmas mozdonyszerű dohogó, fújtató masinát a csépléshez, mesélte Tóth
nagyapám. Maga köré gyűjtötte az unokáit az udvaron álló nagy eperfa alá leterített
pokrócokra és egy történetet kezdett el me-

sélni abból az alkalomból, hogy napközben
odavontatták a cséplőgépet a két asztag közé. Holnap lesz a nagy nap, amikor kiderül
mennyit adott az idei rozs, búza. Közel száz
éve is így tervezték. A Dósa majorban végeztek a csépléssel így a közeli Kasznár tanyára települt át a gépsor.
Először a cséplőgépet vontatták ki négy
ökör segítségével a kaszálón keresztül kinyomalt réti úton. Sikeresen be is állították
az asztagok közé. Következett a gőzgép, de
az ökrök nem bírták megmozdítani sem a
rezgés által megülepedett monstrumot. Ekkor a kor legerősebb vontatójához fordultak:
a bivalyokhoz, amelyek igaz lassúak voltak,
de kitartóknak bizonyultak. De mire összeszedték a vastag szemű bivalyláncokat és elindult a vontatás, bizony a nap átbillent a delelőpontján. A rekkenő déli melegben a nagy
teher nyűge és a böglyök hadának zaklatása
elől a gyep közepén laposban lévő mocsaras
pocsolya felé vették a bivalyok az irányt.
Vezetőjük erélyes ütlegelése ellenére belevontatták a mai csatorna vonalába, a szánkódombon túli részen elterülő vízállásba a
gőzgépet, és legnagyobb természetességgel
elterültek a hűst adó dagonyában.
Órák múlva sikerült lábra állítani a bivalyhajcsároknak állataikat az acél vontatmányuk előtt, ami ekkorra jelentősen megsül�-

lyedt és megdőlt. Estig próbálkoztak, még az
ökröket is eléfogták, de hiába a nagy erőfeszítés. Éjszaka árkokat ástak és igyekeztek a
vizet a „lamozs” irányába elvezetni. Reggeli
újabb próbálkozás eredményeként a gépet
majdnem feléig elnyelte az iszap és a falu irányába teljesen oldalára dől.
Erről a történetről, amelynek végén még
papám hozzátette – nem mese ez gyermekek,
hiszen a gép még midig ott van a föld alatt –
már majdnem elfeledkeztem. Egy alkalommal a Csukás-ér lődomb mögötti szakaszán
halászgattunk, mert ott mélyebb volt és sokáig megmaradt benne a víz. Itt ezen a részen
nincs az a kőréteg, ami a Házlaposa egyéb
részein 40-50 cm vastagon megtalálható.
Ahogy ott öcsémmel az iszapot dagasztottuk
(természetesen mezítláb) valami keménybe
belerúgtam a víz alatt. Arra gondoltam, hogy
valaki valamit beledobott a csatornába és azt
éreztem meg a lábammal. Ki akartam venni
és lenyúltam a meder aljára, legnagyobb meglepetésemre egy ívelt fémkerék egy részét tudtam kitapintani. Mindketten körbe tapogattuk – már ami a mederbe bele lógott – és egy
kb. 70 cm hosszú, 10-12 cm vastag mozdony
kerék profiljára emlékeztető vaskereket érzékeltünk. Bizony ekkor elevenedett fel bennünk az évekkel korábban hallott történet.
A korábbi eseményeket, eszközeit így nyeli
el a múlt, válik később szenzációs régészeti
leletté.
Utasi Imre
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„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 múltidéző lapokon.”
A nagy háború után a gazdasági világválságot megelőzően a gazdaság, így a mezőgazdaság is jelentős fejlődésnek indult. Nem
volt ez másként Kocséron sem. Dósa Imre
földbirtokos modern cséplőgépet vásárolt
a learatott gabonái gyorsabb, hatékonyabb
magtárba juttatásához. A meghajtáshoz
rendszeresen gőzgépet bérelt a környező települések egyikéről.

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.: 06-20/947-4521
Számlaszám: 65100383-10100060
Rendőrség (Kocsér)
Szelei László 06-70/458-1687
Polgárőrség (Kocsér)
tel.: 06-70/458-1687
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.
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
Szent István Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440
nyitva tartása
Hétfő
7.30-18.00
Kedd
7.30-12.00
Szerda
7.30-18.00
Csütörtök
7.30-17.30
Péntek
7.30-12.00
Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725
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.: 06-80/200-423
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:
06-40/822-000
Közjegyző:
Dr. Olasz Márta
Nagykőrös, 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 / HIRDETÉS

Kocséri Híradó

APRÓHIRDETÉS
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 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
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre alkalmas
területtel házat keresek. Tel.:
06-20-440-6643
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.: 0620/350-4023
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000 Ft Tel.:
06-20/369-3687
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