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A fenti mondat lehetne akár a mottója is az idei kocséri ünne-
pi eseményeknek.

Mert ahogy Földi László országgyűlési képviselő is kiemelte ün-
nepi beszédében: nem vagyunk senkinél alábbvaló nép, nem va-
gyunk bűnös nemzet. 

Erről is szólt az irodalmi színpad műsora, két ifjú életáldozatá-
ról, Petőfi és Vasvári tragikus sorsáról. Erről szóltak az énekkar da-
lai, hogy magyarnak lenni igenis jó. A Kormorán együttesnek erre 
dalára táncoltak az ifjú táncosok. És felemelt fejjel álltak díszőrség-
ben a diáktüzérek is. A műsort látva, kedves szülők, méltán lehet-
tek büszkék a gyermekeikre. A gyermekeikre, azok nevelőire, az is-
kolájukra.

Emeld fel fejedet, kis falu – folytathatnánk így is, kicsit átírva a 
verset.

Mert a délutáni Kutyakaparó Futófesztivál minden várakozást 
felülmúlt. Több mint kétszázhatvan résztvevő jött el az ország 
minden részéből, ide az alföld közepére, a mi kis falunkba, az Isten 
háta mögé. Kitartásból jelesre vizsgáztak a futók – köztük kocséri 
iskolások és családok. És kitűnőre vizsgázott a község is, vendég-
látásból, szervezésből és összefogásból is. Mert csak sokak támo-
gatásával, lelkes munkájával valósulhatott meg ez az ünnepi erő-
próba. És újra büszkék lehettek a szülők a gyerekeikre, a 1848-as 
hősökre!

Emeld fel fejedet, kis falu! 
Mert büszkék lehetünk a 

kocséri születésű dr. Ádám József 
egyetemi tanárra is, aki a nemze-
ti ünnepen Széchenyi-díjat vehe-
tett át a Parlamentben Áder János 
köztársasági elnöktől kiemelkedő 
tudományos munkájáért. Példája 
jelzi, hogy kocséri tanyasi iskolá-
ból is el lehet jutni a tudományos 
élet legmagasabb szintjére – te-
hetséggel, önbizalommal, szorga-
lommal. 

Jó volt magyarnak, jó volt ko-
csérinak, jó volt szülőnek lenni 
ezen az ünnepen, március 15-én. 

Bizton gondolom, hogy nemcsak én éreztem így. Sugározzon az 
ünnep büszkesége a hétköznapokra is mindannyiunknak munka-
kedvet, hitet, önbecsülést! 

Gévai Imre

Emeld fel fejedet büszke nép!
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Emeld föl fejedet 
     büszke nép! 
Viselted a világ 
     szégyenét! 
Emelkedj magasba 
     kis haza, 
te, az elnyomatás 
     iszonya! 
Emeld föl szívedet 
     nemzetem: 
lángoljon a világ- 
     egyetem!
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III. Kutyakaparó Futófesztivál

Itt ma mindenki hős volt!
Még alig ült el a zsibongás a Szent István téren, a III. Kutya

kaparó Futófesztivált követően, mikor a rendezvény két főszer
vezőjét, Venyingi Zoltánt és Gévai Imrét megkértük egy gyors 
értékelésre.

– Azt gondolom, ennél jobban nem is sikerülhetett volna – 
mondta szinte kérdés nélkül is Zoltán. – Remek volt az idő, ren-
geteg volt a résztvevő! Kiváló volt a hangulat, sok-sok szurko-
ló, kocséri lakos is kilátogatott. Több újságíró jelen volt, még az 
MTV1 is forgatott. És kivétel nélkül mindenki elismeréssel szólt 
a vendéglátásról, a szervezésről, még ha mi láttunk is egy-két javí-
tanivalót. A hagyományaink éltetését, az egészséges életmód nép-
szerűsítését és a kistérségi kapcsolatok erősítését tűztük ki célul, és 
úgy érezzük sikerült elérni.

– Honnan jött egyáltalán az ötlet?
– Ha nem is rendszeresen, de mindketten futunk, sportolunk 

– mondta Imre –, és talán Zoli vetette fel először, hogy rendezni 
kellene Kocséron egy futóversenyt, és talán én mondtam, hogy a 
márciusi ünnep jó alkalom és a Kutyakaparó jó cél lenne. De lehet, 
hogy fordítva volt, nem is fontos. A lényeg, hogy 2015-ben hív-
tuk meg először egy közös futásra akkor a kocséri iskolásokat. 30-
40 fiatal vállalkozott rá, hogy váltóban kifut velünk a Kutyakapa-
róhoz. A Kocsér táblától pont háromszor 1848 méter a csárda! Az 
1848 méter akkora távolság, hogy azért azt minden gyerek le tudja 
futni, de azért már kitartás, elszántság kell hozzá. A teljes távra, az 
5544 méterre pedig már illik komolyan készülni. Azt gondoltuk, 
hogy jó dolog az, ha a gyerekek megtapasztalják, hogy nincsenek 
elérhetetlen célok. A futás mindenképpen kitartásra nevel.

– Hogyan lett ebből ekkora esemény?
– Kezdettől fogva ilyesmi volt a célunk – vette át Zoltán a szót -, 

aztán mikor az ötlet mögé állt Bodnár András polgármester úr és 
Földi László képviselő úr, akkor kezdtünk bele komolyan az előké-
születekbe. Megszólítottuk a környező iskolákat, sajtókapcsolato-
kat kerestünk, facebook-oldalt hoztunk létre, támogatókat szólí-
tottunk meg, gondoskodtunk éremről, pólóról, rajtszámról, szóval 
sok-sok teendő akadt. Nagyon örömteli volt, hogy már az előké-
születeknél azt tapasztaltuk, hogy a helyi vállalkozók, a barátok, 
az iskola, a konyha dolgozói, a polgárőrök mindenki összefogott. 
Enélkül nem sikerült volna. 

– Ne feledkezzünk meg a lányodról, Fanniról sem, aki a nevezése-
ket igazolta vissza, és ma a regisztrációt koordinálta remekül.

– Hányan vettek részt a mai futófesztiválon?
– Több mint 260 nevezőnk volt, és nemcsak a környező telepü-

lésekről, Nagykőrösről, Kecskemétről, de szerte az ország minden 
részéből Makóról, Szolnokról, Budapestről, Érdről. Amikor ter-
veztünk, a kétszáz főt céloztunk meg mint álomhatárt, ezt jelen-
tősen átléptük, és az utolsó napokban már vissza is kellett monda-
nunk a jelentkezéseket. Volt négyéves kislány és hatvan év feletti 
résztvevő is. 

És nagy-nagy öröm, hogy Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes 
ceglédi cselgáncsozó is elfogadta a felkérést, kedvesen itt volt köz-
tünk, és lefutotta a 10 kilométert!

– Hét iskolából érkeztek gyerekek – teszi még hozzá Imre –, 
Ceglédről a Szent Keresztből, Jászkarajenőről, Törtelről, Nyárs-
apátról, Tiszajenőről, Nagykátáról és Kőröstetélenről. Úgy negy-
ven kocséri iskolás, és körülbelül ugyanannyi környékbeli iskolás 
futott. Három táv volt, 1848 méter, 5544 méter és 10 km. 33 váltó 
állt rajthoz, a 10 km-en pedig több mint 80 indulónk volt.

– Kik lettek a győztesek?
– Ma tényleg a részvétel volta a 

fontos – mondja meggyőződés-
sel Zoltán –. Mindenki győzött, 
aki legyűrte a távolságot, a fárad-
ságot. Itt ma mindenki hős volt! 
Nem is versenynek hirdettük 
meg. A leggyorsabbaknak fel-
ajánlott Groupama ajándékcso-
magot két kocséri fiú, Rapi Ro-
land és Kiss Roland, a 10 km-en 
győztes Jekkel László, a váltóban 
pedig egy nagykőrösi kosárlab-
dázó trió kapta. Az alpolgármes-
ter úr által felajánlott különdíjak 
pedig mind „vidékre” kerültek, 
az egyik épp Nyársapátra, ebben 

is jó házigazdák voltunk, pedig ez már nem is rajtunk múlott.
– Ti is futottatok?
– Nem, az most nem fért bele, de a gyerekeink képviseltek min-

ket is! Luca váltóban futott, Levente pedig 10 kilométert!
– Lesz folytatás, lesz IV. Kutyakaparó Futófesztivál?
– Rajtunk nem fog múlni! Sőt talán még a félmaratont is bevesz-

szük a programba.
KH
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Képes beszámoló

III. Kutyakaparó Futófesztivál

III. Kutyakaparó Futófesztivál

Szervezők: Kocsér Község Önkormányzata és a Szent Kereszt Ka-
tolikus Iskola Gábor Áron Tagiskolája

Fővédnök: Földi László országgyűlési képviselő
Támogatók: Groupama Biztosító, Magyarvíz Kft. Lajosmizse, 

Hriagyel Csaba alpolgármester, Ungvári Miklós olimpikon, Heti 
Hírek, Fehér Zumba Jutka, Nagy Henrietta, 
dr. Lantos Tibor körzeti orvos, Damó István grafikus,  
Szelei László törzszászlós,  
Demeter Lőrinc és Galgóczi Gábor kereskedők,  
Kenyeres Bálint és Csőke Sándor vállalkozók 
Király Dénes és Török István személyszállító vállalkozók

Önkéntes közreműködők 
– az iskola pedagógusai, dolgozói, diákjai és diáktüzérei 
– fotográfusok (Tajti Zsanett, Vágó Tibor, Vikor Enikő, Pintér Márta) 
–  a konyha dolgozói, polgárőrség tagjai, az önkormányzat dol-

gozói és közhasznú alkalmazottai

Nem rajtpisztoly, hanem ágyúdörgés jelezte a startot. Az ágyút pe-
dig a fővédnök Földi László országgyűlési képviselő sütötte el – a 
kocséri diáktüzérek segítségével.

Ha ezt Petőfi látta volna!
Bemelegítés zumbamozdulatokkal a Kutyakaparó csárdánál

Ungvári Miklós – 37 éves válo-
gatott cselgáncsozó, a Ceglédi 
Vasutas sportolója. Járt négy (!) 
olimpián, Athénban, Rioban, Lon-
donban és Pekingben, ahol ezüst-
érmet szerzett. A futófesztivál 
előtt néhány nappal bronzérmet 
szerzett Bakuban a Világkupán. És 
március 15-én 10 kilométert futott 
a kocséri pusztában. (Nem is las-
san...)

Végtelen úton komoly tömegben hömpölyögtek a futók!

A célba érkezés boldog pillanata: Országné Kati

Volt, aki cipő nélkül, volt, aki zenét hallgatva (Tóth Marci)

A paprikás krumpli sem volt panasz, sőt!
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Egészségünk érdekében
Dr. Lantos Tibor háziorvossal beszélgettünk eddigi tapasztala
tairól, további terveiről.

– Az elmúlt két hónap során átlagosan napi 60 beteg fordult 
meg az orvosi rendelőben. Ebben a számban benne vannak a csak 
gyógyszert felíratók is, de sokan fordultak hozzám légúti megbe-
tegedésekkel. Az elmúlt hetekben szinte mindenkit érintettek a tü-
netek, ezért figyelmükbe ajánlom az alábbi praktikus tudnivalókat. 
Ezt a kis szórólapot a nagykőrösi orvosi ügyeleti rendelőben is ter-
jesztjük, de a Kocséri Híradó hasábjain talán még több emberhez 
eljut. Kérem, szívleljék meg az ebben leírt tanácsokat!

Teendők, torokfájás és „nátha” esetén
Az őszi-téli időszakban gyakoribbak, de a légúti megbetegedések 

bármikor előfordulhatnak. Okozhatják vírusok és baktériumok.
Általános tudnivaló: VÍRUS ELLEN NEM HAT SEMMILYEN 

ANTIBIOTIKUM!
Vírusos gyulladást csak a szervezet védekező mechanizmusa 

(immunrendszere) tudja leküzdeni.
Teendők:
Folyadék
bevitel,
légutak párá
sítása

Folyadékpótlás – minimum 3 liter, ami lehet zöld vagy 
fekete tea 5% cukorral, vagy mézzel, szénsav mentes ás-
ványvíz, szűrt gyümölcslé, szűrt zöldséglé, gyógytea 
(kamilla, hárs menta). A levegő hidegpárásítása szüksé-
ges (forró inhalálás tilos)

Ágynyuga
lom,
pihenés

Láz estén ágynyugalom javasolt. Ha nincs láz, akkor 
naponta 1-2 órával több ágynyugalom, fizikai megter-
helés kerülése javasolt.

Diéta Láz estén nem ajánlott a kávé és más koffein tartalmú 
folyadék, és sovány tejtermék. Könnyen emészthető vi-
tamindús étrend javasolt.

Lázcsillapítás CSAK 38.0 °C fok feletti lázat kell csillapítani 1 tab-
lettával, 39.0 °C fok feletti lázat 2 tablettával. Hatéko-
nyabb 4 óránként felváltva más hatóanyag tartalmú 
szert alkalmazni. Lehet napi többszöri hűtőfürdő, akár 
2 óránként is.
Ibuprofen tartalmú szerek: Algoflex, Nurofen
Paracetamol tatalmú szerek: Rubophen, Coldrex, Pa-
nadol, Neo-citran
MetamizolNa tartalmú szerek: Algopyrin, Panalgorin

Orrdugulás 
esetén

Rendszeres orrfújás, helyes technikával. Ha nem elég, 
vagy hajlamos az arcüreg gyulladásra, feltétlenül szük-
séges orrcseppet használni 2-3 napig pl: Novorin, Na-
sivin, Naphasolin, Vibrocil vagy orrsprayt pl. Tantum 
verde, Vibrocil, Nasivin, főleg lefekvés előtt.

Torokfájás 
esetén

Torokfertőtlenítő használata javasolt: folyadék – Plo-
gosol, Glykosept, Listerin, Corsodyl, sós víz, vagy szo
pogatós tabletta, pasztilla – Mebucain, Strepsils, Sep-
tofort, Neo-angin, vagy lehet a modernebb torokspray 
– Tantum Verde

Nehezen fel
szakadó kö
högés esetén

Legfontosabb a bő folyadékbevitel. Ha nem elég, ak-
kor köptető használata szükséges, pl: ACC 200 3x1 ta-
sak, ACC 600 reggel 1 tabletta, Ambroxol Q tablet-
ta 3x1, Fluimucil 200 3x1 tasak, Mucopront caps 3x1, 
Robitussin szirup hurutos köhögésre, Rhinatiol szirup, 
Terpin hydrát 3x1 evőkanállal.

Immunrend
szer erősíté
sére

Cvitamin naponta 1000-1500 mg 8-10 napig
Probiotikum szedése javasolt pl: Protexin, Lacto- 
protect, Laktív, Normaflore stb.
Multivitamin szedése napi 1x.

Megelőzés Kerülni kell a zárt helyet, tömeget. Maradjon otthon, 
védje környezetét azzal, hogy zsebkendőbe tüsszent 
vagy köhög. Viseljen maszkot. Fokozottan ügyelni kell 
a személyi higiéniára. Gyakori, alapos kézmosás szük-
séges folyó, meleg vízzel. Célszerű külön pohár, evőesz-
köz használata. Gyakori szellőztetés ajánlott. Közvet-
len érintkezés más személlyel nem javasolt. 
Influenza esetén legjobb megelőzés az időben beadott 
védőoltás a háziorvosnál.

Orvoshoz kell fordulni:
•  Fenti lázcsillapítás mellett is 39-0 °C fok feletti a láz
•  3-5 napon belül nem indul meg a javulás a fenti teendők és ön-

gyógyszerezés mellett sem
•  Ha nyelési nehezítettség, nyaki nyirokcsomó duzzanat, hom-

lok és fül érzékenysége jelentkezik és fehér foltok láthatók a 
mandulán

•  A szokásos náthás megbetegedéshez képest súlyosabb vagy 
szokatlan tünet estén

•  Jelentős alapbetegség esetén
– Az orvosi ügyeleten egyébként nagyon jó benyomás alakult ki a ko-

csériakról: valóban csak indokolt esetben jeleznek az ügyeletnek, nem 
hívják ki ok nélkül az ügyeletes orvost, hogy elvonják azt a valóban 
ügyeleti ellátást igénylő esetektől.

A folyamatos betegellátás mellett párhuzamosan zajlik az iskolások 
szűrővizsgálata és a védőoltások beadása is.

A közel jövőben allergia-szűrést tervezünk, a részletekről később tájé-
koztatjuk az érdeklődőket.

Nagyon fontosnak tartom az egészségmegőrző munkát, ezen belül 
különösen a dohányzás vagy az alkoholfüggőség visszaszorítását. Mind-
két esetben az emberek egy részében már a kipróbálás során olyan erős 
kémiai hozzászokás, kötődés alakul ki a nikotinhoz illetve az alkohol-
hoz, aminek megszüntetéséhez, a leszokáshoz nem elég a puszta akarat-
erő. Ebben az esetben orvosi, szakorvosi segítség szükséges.

A káros hatásokkal sokan tisztában vannak, de például a dohányzás 
esetén ne csak a tüdőrákra gondoljunk! A dohányzás nagymértékben 
összefügg a szájüregi rák kialakulásával, aminek bekövetkezési esélyét az 
alkoholizálás csak növeli. Szintén a dohányzásra vezethető vissza a kró-
nikus obstruktív tüdő betegség (COPD) kialakulása, amely világszerte 
az egyik fő halálozási ok. Ez a megbetegedés az alsó (tüdőn belüli) lég-
utak tartós beszűkülésével jár, elsősorban a kilégzést nehezíti, tüdőtágu-
latot okoz. A folyamat visszafordíthatatlan károsodások hátrahagyásával 
halad előre, a tüdő szerkezetének helyreállítására nincs lehetőség, állan-
dó légszomj alakul ki, amely egyre kisebb terhelésre jelentkezik és egy-
re lassabban szűnik meg, majd végül már nyugalomban is fennáll. Rá-
adásul a dohányosok nem csak a saját egészségüket rongálják: mindenki 
hallott már a passzív dohányzás veszélyeiről, mely által a környezetük-
ben élők – a gyerekek is! – egészségkárosodást szenvednek el.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, bará-

toknak, szomszédoknak, osztálytársaknak, akik

Bugyi Dénes Istvánné
szül.: Utasi Irén Anna

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Pesti Béla
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Együtt ünnepelte a család a századik születésnapot

Vasárnap ünnepi ebédre gyűlt össze Béres Deák Balázsné csa
ládjának apraja nagyja, mintegy hetvenen. Az egyik lánya, Dó
ka Károlyné Irénke saját versével köszöntötte édesanyját.
Kedves Anyukánk, Nagymamánk, Dédmamánk, Ükmama!
100. születésnapján, ha én azt mind elmondhatnám,
amit érzek, ahogy érzem, oly igazán és olyan szépen.
A virágnak nincs beszéde, csak illata száll fel az égre, így mond há-
lát az Istennek.
Érti az Úr e beszédet, az én szívem dobogása épp úgy hallik fel hoz-
zája,
a Jóisten épp úgy érti, hogy hálát most dobog néki.
Háláját ő azért mondja, mert az Anyukánkat megtartotta.
Megtartotta örömünkre, szent karjával védelmezte.
Imádságunk száll az égre, hogy tovább is védje.
Erőben, egészségben, hogy a mi Anyukánk, Nagymamánk,
Dédmamánk az Ükmama sokáig éljen!

A család megköszönte a másik lányának, Pusztai Lajosné Er-
zsikének a szerető gondoskodást, amellyel otthonában körülveszi. 
Tóth János, Tiszakécske polgármestere a miniszterelnök aláírásá-
val ellátott emléklapot és a város ajándékát adta át az ünnepeltnek, 
Kovács Ernő megyei kormánymegbízott díszoklevéllel kedveske-
dett neki. Hétfőn meglátogatta Bodnár András kocséri polgármes-
ter, aki virágot vitt a századik születésnapjára Erzsike néninek.

Kevés embernek adatik meg, hogy a századik születésnapján 
olyan jó erőben és egészségben fogadhassa a köszöntéseket, aho-
gyan Béres Deák Balázsné Csanádi Erzsébet. Az idős asszonynak 
négy gyermeke, tíz unokája, huszonöt dédunokája és egy ükuno-
kája van. A legkisebb, Hanna néhány hónapja született. Az ükma-
ma, Erzsike néni 1917. január 20-án az Újkécskéhez tartozó Sárha-
lompusztán római katolikus családban látta meg a napvilágot. Az 
édesapja vasutas volt, az édesanyja a hét gyermeket nevelte, akik 
között ő a harmadik volt. A gyermekkorát Kocséron töltötte, ott 
járt iskolába. 1939 januárjában ment férjhez. A férje a II. világ-
háborúban Oroszországban harcolt. Éppen itthon volt, amikor az 
oroszok bevonultak a faluba. A család elásta a katonaruhát, egy 
akáctuskót tettek rá, hogy el ne vigyék a férjét. A háború után föld-
del foglalkoztak.

– A férjem aratott, én meg szedtem a markot utána. A pici lá-
nyomat is kivittem az aratásba, mert nem tudtam hová tenni. Ké-
sőbb dajkát fogadtam mellé. Délben, még a többiek pihentek, és a 
kaszát élezték, én hazagyalogoltam, főztem mindenkinek. Amikor 
szervezték a tsz-t, elvitték az összes állatunkat. Az uram munka-
egységére főztem a cséplőgép mellett dolgozóknak. Később állat-
gondozással foglalkoztunk. Volt úgy, hogy száz tehenet gondoz-
tunk- emlékezett vissza a fiatalságára.

Erzsike néni 1973-ban özvegyült meg. Akkorra a gyerekek meg-
nőttek, egyedül maradt a tanyán egy huszonkét hektáros erdőben. 
A fia javaslatára eladta az állatokat, és beköltözött Kocsérra a falu-
ba. Onnan jött a lányához Tiszakécskére egy kórházi kezelés után.

– Hogy érzi magát a századik születésnapján?
–Nagyon jó itt nekem. Áldja meg a Jóisten az én drága kislányo-

mat! Jövök, megyek, sétikálok, segítek a kislányomnak a főzésben. 
Egy régi baleset miatt az egyik szememre nem látok, de a másik-
kal szemüveg nélkül olvasok. Ritkán nézem a tévét. Régen min-
den pénteken meggyóntam, és vasárnap ott voltam a templomban. 
Most a tévében szoktam nézni a katolikus misét. Mindig szertet-

tem dolgozni. Még bírtam csinálni, szép volt a kertem. Ma is imá-
dom a virágokat.

Béres Deák Balázsné és Bodnár András

(a cikket köszönjük Tóth Gézáné Hajagos Máriának,  
a Kécskei Újság szerkesztőjének!)

Gólyahír

Gazdag Kiara
Szülei: Gazdag- 
Váradi Zsuzsanna 
és Gazdag Gábor

Tóth Milán
Szülei: Juhász Anett 
és Tóth László
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Mókás maskarázás
Még a szokásosnál is parádésabb jelmezeknek és ötletesebb pro-
dukcióknak tapsolhattak azok, akik részt vettek az iskola farsan-
gi mulatságán február 24-én péntek délután.
De nem maradt el a farsangi fánk, a karatebemutató és a tombo-
lahúzás sem, sőt még ovistánc is volt.

Kényes, büszke pávák – az 5. osztályosok

Szinte autentikus mozdulatokkal mutatott be  
cigánytáncot az énekkar

Római légió járt Kocséron!

Február 23án csütörtökön rendhagyó történelemóra keretében 
ókori római katonák, jelesül a X. Gemina Légió hagyományőr
zői látogattak el a kocséri iskolába.
A legionáriusok remek bemutatóval és a sok történelmi érdekes-
séggel szinte lenyűgözték a gyerekeket. Persze akkor sokat oldó-

dott a hangulat, amikor 
fel is lehetett próbálni a 
római sisakokat, pajzso-
kat, fegyvereket.
Köszönjük Góczon Ta-
más centurionak és a 
csapat minden tagjának 
az élményt, és Kaszáné 
Palya Irénkének a szer-
vezést, támogatást.

SULI HÍREK

Korcsolyázás, maskarázás, időutazás az iskolában
Kegyes korcsolyázás Kecskemét főterén

Közel 40 kocséri diák csatolt korcsolyát Kecskemét főterén ja-
nuár 18-án szerdán (tanítási időben) a Diákönkormányzat tá-
mogatásával.

Juhász Anikó néni, Zsuzsa néni és Ervin bácsi vezetésével azok a 
diákok csúsztak egy jó nagyot, akik az első félév során lelkesen jár-
tak szentmisére, istentiszteletre.

A nap sütött, a jég csúszott, a mosoly az arcokon végig ragyogott 
(és majdnem odafagyott).

(Az iskolai oldalakat összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető)

Bronzos idény a focistáknál
Két korosztályban 
is bronzérmet sze
reztek a kocséri fut
ballisták januárban 
a diákolimpia nagy
kőrösi fordulói so
rán.
A II. kor-csopor-
tos csapat: Vanyur 
Levente, Sulymosi 
Ádám, Badari József, 
Rapi Roland, Radics Martin, Birkás Dániel, Zerbes Olivér, Gévai 

Imre edző, elöl: Vágó 
József, Csigi Tamás
A III. korcsoportos 
gárda: Deák Dáni-
el, Mészáros Ervin 
edző, Radics Lász-
ló, Kovács Máté, Vár-
konyi Levente, Kiss 
Roland, elöl: Kovács 
Gergő, Szűcs Róbert, 
Rapi Roland.
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„Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó

Magyarnak lenni, igenis jó!”
Zsúfolásig megtelt ünneplő kocséri polgárokkal 
a művelődési ház március 15-én szerda délelőtt.

Szólót énekelt többször is az ünnepség során: 
Bíró Norbert és Gévai Levente – az énekkart és a furulyaszakkört 

vezeti: Juhász Anikó.
Ünnepi beszédében Földi 
László párhuzamba állította 
az akkori és a mostani helyze-
tet, Magyarország fenyegetett-
ségét.
De szólt a Nádor-huszárok hő-
siességéről is, akik idegen föld-
ről verekedték haza magukat 
1848/49-ben.
Földi László 
országgyűlési képviselő

Az irodalmi színpad két márciusi ifjú,  
Petőfi Sándor és Vasvári Pál tragikus sorsát  

és a sokszor kiéleződő nemzetiségi viszonyokat idézte meg – 
dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó irányításával.

Az ifjabb néptánccsoport is egyre komolyabb koreográfiákkal lép 
színpadra – szakkörvezető Kis Orsolya.

Az ünnepi műsor után koszorúzás majd a diáktüzérek  
díszlövése következett.

Majd a Kutyakapa-
ró csárdához vonult 
az ünneplők több-
sége, ahol a Kocséri 
Népkör katonadalok-
kal, tüzérindulóval 
köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd a 
Csicsergők néptánco-
sai mutattak be tán-
cokat.
Aztán a díszlövés 
után az önkormányzat jóvoltából egy kis virslis ebéd várta a résztve-
vőket, a kecskeméti kerékpárosokat és a kocséri ünneplőket egyaránt.

dr. Ádám József, Kocsér szülötte 
Széchenyi-díjat kapott

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke március 15-én nem-
zeti ünnepünk alkalmából Széchenyi-díjakat adott át a Parlament-
ben, többek között dr. Ádám József egyetemi tanár számára is.
ÁDÁM JÓZSEF geodéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építő-
mérnöki Kara Általános és Felsőgeodézia Tanszékének egyetemi ta-
nára, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
elnöke, a Bajor Tudományos Akadémia Német Geodéziai Bizottsá-
gának levelező tagja részére a geodézia területén végzett több mint 
négy évtizedes, kiemelkedően eredményes kutatómunkája, valamint 
sokoldalú, nemzetközileg is elismert tudományszervezői és jelentős 

egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként;
A Széchenyi-díj magyar állami kitüntetés, a 
korábbi Állami Díj helyett 1990-től szolgál 
a tudományos élet kiemelkedő képviselői-
nek elismerésére. A Széchenyi-díj 89 milli-
méter magas, bronzból készült, aranyozott, 
Széchenyi István alakját formázó kisplaszti-
kai alkotás. A kitüntetés mellé egy Széchenyi 
arcképét ábrázoló jelvényt és jelentős pénz-
összeget is kap a kitüntetett.

A Kocséri Híradó és Kocsér lakossága nevében 
ezúton is őszintén gratulálunk!
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
„ Hóembernek se keze se lába, 
Hó embernek pici szeme szén, 
Lustán pislog fadugó az orra, 
Vásott kannát visel a fején.”

Hangzott el ez a kis téli dal szinte minden 
nap az óvodai csoportokban, bár januárban 
esett hó a jegesedés és a nagy hideg miatt csak 

kevéssé tudtuk élvezni a tél örömeit. 

A kismadarakról azonban nem feledkeztünk el, hiszen a mi ud-
varunkat nagyon szeretik, sokan fészkelnek is itt. Mind három 
csoport készített madáretetőt, az ablakból figyeltük hogyan esz-
nek, válogatnak a kiscinkék, feketerigók, alig győztük a magokat 
utántölteni.

Óvodánk nevelési programjában kiemelt helyet foglal el az 
egészséges életmódra nevelés, ennek keretében a kiscsoportosok-
hoz ellátogatott a védő néni, aki elmesélte miért fontos sok zöld-
séget, gyümölcsöt enni, sokat mozogni, hogy egészségesek marad-
junk. Fontos is volt, hiszen ezen a télen sokat betegeskedtünk.

Február közepén készülődni kezdtünk a Farsangi mulatságra.

Nagy izgalommal készültek a jelmezek, az Aranyalma csoport 
kiscicának a Bóbitások bohócnak, a Csicsergők pedig szerencsét 
hozó kéményseprőnek öltöztek.

Rövid műsorban mutatkoztak be a „maskarások”, tízórai után.

Természetesen az alkalomhoz illően fánkot sütöttek a dajka né-
nik, és Csongár Adrián nagymamája Urbán Lajosné Marika néni. 
Köszönjük nekik.

Elkészült a telet jelképező Kisze-baba is, melyet a mulatság után el-
égettünk, ezzel kergettük el a telet. A bátrabbak át is ugorhatták a tüzet.

A Bóbita csoportosok egy hetet a mesék világában töltöttek el, 
ennek keretében ellátogattak a községi Könyvtárba is, hiszen nem 
lehet elég korán elkezdeni az olvasóvá nevelést.

Mind e közben a nagyok folyamatosan edzenek, hiszen készül-
nek az Oviolimpiára, melyet az idén a törteli Tulipán Óvoda ren-
dez meg. 7 környező település óvodásai vesznek részt rajta. A nagy 
eseményre április 1-én, szombaton délelőtt a törteli tornacsarnok-
ban kerül sor.

Bodnár Andrásné
óvodavezető
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Red&Black Retro Party
Idén is megrendezésre került a már évek óta hagyománnyá 

vált, jó hangulatú retro party a Tornacsarnokban. A jótékonysá
gi bált ezúttal is a Szülői Munkaközösség és az Általános Iskola 
Nevelőtestülete szervezte. 

Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy jó-
tékonysági bál ilyen eseménynek minősül. Egy-egy ügyért való 
összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki 
egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akar-
ja megmutatni, hogy mire képesek. Ilyen összefogásnak voltunk 
részesei az iskolai jótékonysági bál szervezésekor. Február 18-a kö-
zeledtével egyre izgatottabbá váltunk, hiszen kissé kockázatos eb-
ben a válságos, nehéz helyzetben bált hirdetni, mikor a családok 
megélhetése sokszor oly nehéz. Örömteli számunkra, hogy ilyen 
sokan eljöttek és nemcsak a csarnokot öltöztettük „Red&Black” 
jelmezbe, hanem a legtöbb vendég is piros-feketébe öltözött. 

Az előző évek hagyományait követve a bál megnyitója után a 
szülők tánca következett Ádám Istvánné Edit irányításával. A fel-
lépők hatalmas sikert arattak. Hálás köszönet minden szülőnek a 
közreműködéséért!

Álló sor: Vanyur Lászlóné Kriszti, Nagy Klaudia, Vágó-Molnár Melinda, 
Ádám Istvánné Edit, Tajti Tímea, Vizi-Nagy Anna, 

Ülő sor: Országné Molnár Katalin, Baloghné Lajtos Brigitta, Baginé 
Vecsei Edit, Badariné Varga Erika.  

Köszönjük szépen Hajagos Béláné Erzsikének, aki a táncos ruhákat 
megvarrta nekünk. 

A bőséges és finom vacsorát ebben az évben az Abonyi Foga-
dó készítette és szolgálta fel. A szülői felajánlások révén a vacsora 
után finom sütemények gazdagították az asztalokat.

Érkezett egy meglepetés „sztárvendég” is Hernádi László atya 
személyében, aki magyar előadók retro dalaival varázsolt el min-
ket. 

A jó hangulatról DJ. BEATMAKERS Simon&Subway gondos-
kodott. A hajnalig tartó szórakozást csak a tombolahúzás szakí-
totta meg. A felajánlásoknak köszönhetően sok értékes tombola-
tárgy is összegyűlt. 

A közönség izgatottan figyelte, vajon kik nyerik az értékes aján-
déktárgyakat a feltornyosult „ajándékhalomból”

Köszönetünket szeretnénk kifejezni támogatóinknak, akik tom-
bolatárgy felajánlásával támogatták rendezvényünket. 

Kocsér Község Önkormányzata, Bodnár András polgármes-
ter és családja, Gévai Imre és családja, Petőfi Mg. Szövetkezet – 
Dr. Nyitrai Gabriella, Kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és Szü-

lői Munkaközössége, Hernádi László plébános, Czeczon Béla és 
családja, ifj. Béres Deák Kálmán és családja, Hajagos Béla és csa-
ládja, Venyingi Zoltán és családja, Badari József és családja, Mádi 
Tamás és családja, Oláh Pál és családja, Dóra&Réka Fitness Nagy-
kőrös, Gál-Rusvai Halparadicsom Kft., Barabás Mg. Kft., Barabás 
Ferenc, Nagy Bálint és családja,  Groupama Biztosító, Ádám Ist-
ván és családja, Galgóczi Csemege Bolt, Gór-Nagy Ferenc, Járvás 
Csaba és családja, ifj. Csukás István és családja, Kocséri Népkör, 
Nagy István és Borzák Margit, Radics László és családja, ifj. Jár-
vás József és családja, Nagy Miklós és családja, ifj. Radics István és 
családja, Fehér Béla és családja, Feketéné Gyér Andrea és családja, 
Bartáné Csontos Anita és családja, Vanyur László és családja, ifj. 
Balajti Béla és családja, Dr. Madács Márk fogorvos, Mészáros At-
tila, Tajti Attila és családja,Varga Józsefné Nyársapát, Kocséri Pos-
ta dolgozói, Bagi István és családja, Molnár Mónika és Farkas Bé-
la, Vágó Tibor és családja, Marsa Ferenc – Vadászcsárda, Barabás 
Ferencné – Virág Ajándék, Tóth József és családja, Parázs-Bau Bt., 
Kocséri Vadásztársaság, Tajti Dezsőné – Viola Ruházat, Birkás Ist-
ván és családja, Utasi Tibor – Vegyes Iparcikk, Bíró Krisztián és 
családja, Bíróné Forgács Bernadett – Virágsziget Nagykőrös, Tóth 
Pál és családja, Király Dénes és családja, Király Dénesné, Legyünk 
Kocsér Jó Gazdái, Hriagyel Csaba és családja, Horváth Zsuzsanna 
Nyársapát, Ország Tamás és családja, Győrfi Ferenc, Szabó Zsu-
zsanna és családja, Oláh János és családja, 1. osztály, 2. osztály, 3. 
osztály, 4. osztály, 5. osztály, 6. osztály, 7. osztály, 8. osztály.

Szeretnénk megköszönni a szülőknek, nevelőknek, 
támogatóknak a segítségét, akik lelkes munkájukkal, 

támogatásukkal lehetővé tették a színvonalas esemény 
megrendezését.

Reméljük, jövőre is ilyen jó hangulatban,  
vidáman rophatjuk együtt újra a táncot.

Köszönjük, hogy támogatásukkal segítették 
céljaink megvalósulását.

SZMK

Kocséri  
Néptánctalálkozó

Május 20-án 14 órától 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 

kocséri Szent István térre  
az első Kocséri Néptánctalálkozóra.

A műsorban fellépnek néptánccsoportok,  
citerazenekarok és énekkarok.

A néptáncgála után táncházba hívunk és várunk 
mindenkit.

A rendezvényen  
Tormási Elek és bandája 

 húzza a talpalávalót.
(A részletekről később nyújtunk tájékoztatást,  

az esetleges változtatás jogát fenntartjuk)
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NÉPKÖRI HÍREK 2017. 01-02. hó.
A Kocséri Híradó minden kedves olvasóját, akik figyelemmel 

kísérik munkánkat köszöntünk.
 Sikereket és jó egészséget kívánunk a község minden lakójának 

a 2017. esztendőre.
Változatlanul minden hónap első és harmadik csütörtökön jö-

vünk össze, ahol átlagosan jelen van a tagságunk több mint két-
harmada. A klub estek nyitottak, bárkit szívesen látunk és várunk.
Rendezvényeink voltak: 

Az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújtottunk be janu-
ár első napjaiban.

2017.január 5.-én találkoztunk ezévben első alkalommal. Kö-
szöntöttük egymást és kölcsönös jó kívánságainkat fejeztük ki.

Megköszönve egymásnak az egész éves együttműködést a kap-
csolattartást

Pezsgős koccintással búcsúztunk a nap végén.
2017. január 19.-én igyekeztünk végleges formába önteni a 2017 

évi terveink/működés meghatározó eseményeit havonta.

Fontos a NÉPKÖR kórusának fellépéseire való felkészülés. A 
részvevő tagok alkalmakra/ meghívásokra külön egy-egy keddi 
napon próbákra összejönnek.

2017. február 2 napján döntés született az egyesület éves köz-
gyűlésének időpontjáról.

Fő napirendi pont: Beszámoló a 2016. évi munkáról és a pénz-
ügyi adatok ismertetése (zárás).
Közgyűlés dátuma: 2017 április 22. de 10 óra.

Ezen ünnepi eseményre hagyományaink szerint a meghívott 
vendégek köréről, létszámáról is döntött a választmány, és az ün-
nepi műsort beszéltük meg.

A következő alkalom a Farsangi „batyus bál” lesz, műsorral- 
tombolával színesítve.

2017. február 16. a NÉPKÖRI FARSANG napja volt.
Jól szórakoztunk, sokat nevettünk a humoros műsoron,  az  is-

mert dalok  átköltött kétértelmű  ének számain.

A tagok által hozott „batyu”-ból  finom hideg vacsora került az 
asztalokra, finomabbnál finomabb házi készítésű sütemények kí-
séretében.

Neves esemény volt ANTAL Domokosné 90. születésnapjáról 
való megemlékezés. (sz: január 2.-án)

Szeretném az újság lapjain is megköszönni minden tagunknak a 
lelkes és aktív közreműködést.

Szervezetünk tagságára, személyes támogatásukra mindig lehet 
számítani.
Kocsér 2017 március

Járvás Józsefné. Népkör Elnöke
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Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs kamarai tanácsadó és Zsi-
day Péter falugazdász a Nagykőrös, Sza-
badság tér 4. szám alatti Területi Irodá-
ban 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 Nagykőrös ügyeletes orvos 
0653/350377, 104

Fogorvos: Dr. Madács Márk fogszakorvos
 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 13-19 óra;  
kedd: 8-12 óra; csütörtök 13-19 óra 
Bejelentkezés: 06-20/540-0940

Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725

Rendőrség (Kocsér)
Szelei László  06-70/458-1687

Polgárőrség (Kocsér) tel.: 06-70/458-1687
Volánbusz információ (Nagykőrös)

tel.: 06-53/350-993, 06-53/351-335
MÁV információ (Nagykőrös)

tel.: 06-53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés 

tel.: 06-76/540-291
Forródrót: 1231

Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169

Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:

06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától: 

(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Járvás Józsefné,  

a Népkör elnöke.

Kocséri Nyugdíjas Egyesületet 
péntekenként

(minden hónap 2. és 4. péntekén)
Elnök: Csányi Rudolf

A klubok nyitottak, minden 
érdeklődőt szeretettel fogadnak!

A Községi Könyvtár  
nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;

Kedd 9.00-12.00,  13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00; 

Csütörtök 10.00-12.00,  13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

Közjegyző: 

Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429

Félfogadás:  
Hétfő 14-16; 

Kedd 830-1130; 14-16;  
Szerda 14-16

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Lakosságot, hogy az összes 3 hónapos 
és ennél idősebb ebek veszettség elleni kötelező 

védőoltása, valamint a jogszabályban előírt 
kötelező, féreghajtószerrel történő kezelése  

az alábbi időpontban és helyen kerül lebonyolításra:
2017. március 22én (szerda)   810 óráig Vágó tanya 

1213 óráig Ádám tanya
2017. március 25én (szombat)   810 óráig faluban a Hivatal előtti téren.

PÓTOLTÁS:
2017. április 1én (szombat)  810 óráig faluban a Hivatal előtti téren.

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az eboltás díja féregtelenítéssel együtt: 3.700 Ft/eb. 
Az ebeket szájkosárral ellátva, pórázon kell az oltásra vezetni!

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
Kocséri Kirendeltsége
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi ház, búto-
rok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: Kocsér, Szabad-
ság u. 61. Tel.: 06-53/359-246
Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy másfél 
éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.
Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.: Táncsics 
M. u. 3. tel.: 06-53/359-290
Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör. Érd.: 06-
53/359-401
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68. vagy 70. 
szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157
Kocsér központjában három szobás ház mellék épüle tekkel, 
nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 06-53/353-936, 
06-20/350-4631-es telefon szá mon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari árammal, 
3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 06-70/538-1691
Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel vagy bá-
csival. Érd.: 06-30/377-6891
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
Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, központi 
fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazános családi ház, sok 
melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 450 négyszögöl 
telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecskeméti panellakás csere 
is érdekel. Ugyanitt gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy 
mély, egy sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó. 
Érd.: 06-20-515-7975
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdeklődni este 18:00 
után  Tel.: 06-20/800-6490
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos csa-
ládi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel, fúrott kúttal 
eladó. Érd.: 06-53/359-401
Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 17. szám alatt. 3 szoba, 
konyha, fürdőszoba, folyosó, nagy kamra, kamra, 2 ól és nagy kert. 
Víz, gáz, telefon van. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 06-20/412-3383
Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! „Birkás ház” 
Kossuth L. u. 7. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 06-76/411-556; 
06-20/4545-400
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre alkalmas 
területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 négyszögöl zárt-
kert, lakható épülettel (szoba, konyha, fürdőszoba, pince). Villany, 
fúrott kút van. Kocséri csere is lehetséges. Tel.: 20/5635-053
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 
53-358-110
Sopronban közel a belvároshoz, szép környezetben 60 m2-es 
téglaépítésű társasházban földszinti lakás eladó! 2 szoba, 
konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik 1 kocsibe-
álló + 2 tárolóhely Irányár: 10.500.000 Ft Tel.: 06-70/645-
7317 E-mail: imre.lorant@freemail.hu
Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 szobás családi 
ház ELADÓ. Érdeklődni: 30/925-6795-as telefonszámon. 
Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4. szám alatti 
kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, felújított lakás. Érdeklődni: 
06-53/359-395
Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 97., 2 szoba + 1/2 szo-
ba, előszoba, fürdőszoba, konyha, spájz, nagy terasz, több 

nagy melléképületekkel. (ve-
zetékes gáz) Érd.: 53/359-
435, 20/560-1246-os tele-
fonszámokon. Iá.: 
3 500 000,-
2 szobás komfortos családi 
ház a Dózsa GY. u. 14. szám 
alatt eladó. Irányár: 3,5 millió 
Ft. Érd.: 20/599-7628
Kocséron anyakecskék és 
ivartalanított fiú gidák Eladók. 
Tel: 06 53 715-182 esti 
órákban.

ELADÓ Kocséron X. dűlő 14. szám alatti új építésű tanya. 2 
szoba, nappali, fürdőszoba, külön épületben konyha, kamra, 
melléképületek, nagy kert. Érd.: hétvégén 06-70/611-3863
Jó állapotú összecsukható járóka belerakható matraccal és 
baba ágyneművel eladó. Érd.: 53/359-691 az esti órákban.
Jó állapotú 4 db parapetes gázkonvektor, 1 db gáz fali melegí-
tő, 1db 120 l-es gázbojler eladó. Érd.: 06-30/771-5245
Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha terület ebből 10 Ha erdő 12 
Ha szántó 1 Ha két-két tanya. Állattartásra, turizmusra, gaz-
dálkodásra kitűnő köves út mellett 37 millió Ft irány ár Fizeté-
si könnyítés lehetőséges. Dél Pest környéki kertes házat be-
számítok. TeL: 06-53/715-182
Keresek megbízható vállalkozó brigádot. Erdő gyérítésre, tető-
fedő, vízszerelő, villany szerelő, kőműves, festő, terület rende-
ző, kerítésszerelő vagyis egy univerzális mindent tudó brigá-
dot. Létezik még ilyen brigád, vagy csak álmodozzak tovább? 
Telefon 06-30/407-9351
Kocséron a Hunyadi utcában 2 szobás összkomfortos családi 
ház eladó. Az ingatlanban 2 szoba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, éléskamra, kamra található. A családi ház melegét 
gázkonvektor adja, a meleg vizet gázbojler biztosítja. A ház 
mellett közvetlenül kb 40 m²-es melléképült van, amely állat-
tartásra, gazdálkodásra is alkalmas. Esetleg összeköltözőknek 
külön lakás is kialakítható. A telek nagysága révén leválaszt-
ható, így építkezni szándékozók a CSOK-ot is igénybe vehetik. 
Érd.: 06-70/541-1245
62 éves minden káros szenvedélytől mentes özvegyember 
korban és életvitelben hozzá illő társat keres Kocsér 30 km-es 
körzetében. Kalandorok kíméljenek! A leveleket „Társkeresés” 
jeligére a Kocséri Híradó szerkesztőségébe várjuk (2755 
Kocsér, Kossuth L. u. 16.)
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
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 06-20/629-
5282
Eladó 1000 m²-es építési telek a rendőrség előtt a Jókai utcá-
ban. Érd.: 06-20/629-5282
5 literes befőttes üvegek eladóak 50Ft/db áron a Kocséri ÁMK 
konyháján!
Eladó egy táskavarrógép és egy kerti hintaágy. Érd.: 06-
20/385-6803

Ha nem is hamuban, de helyben, frissen sült 
ropogós pogácsával várjuk kedves vásárlóinkat 

a Galgóczi Csemegében!
Kínálunk: sajtos, tepertős, burgonyás pogácsát, vala-

mint mini kakaós csigát 1399 Ft/kg egységáron.

Előrendelést felveszünk a Galgóczi Csemegében  
személyesen vagy a 359-141-es telefonszámon.




