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Anya
Amit egy titkos kéz irat:
lágy arcod fonódott redője
bonyolult, fakult kézirat,
nézem, betűzgetem belőle:
mit írtak az évek, az élet?
Ez én vagyok, az én sorsom,
e mély sor a homlokodon:
bocsáss meg,
nem így akartam, ennyi lett,
ki sorsa ez, enyém, tied?
nem tudom.
Szobákban éjjel, idegen
tükrök előtt néha megállok:
nézd anyám, fiad idegen
arcán indulnak már a ráncok,
hasonlók, mint a tieden,
és kopva, elomolva, mállva
két testünk visszaporlik lassan
egy testbe, egy porba, egy anyába.
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Választás 2018
Tisztelt Kocséri Lakosok!
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni, hogy ennyien éltek
állampolgári jogukkal és részt vettek a országgyűlési választáson.
Községünkben a választás problémamentesen lezajlott. Köszönjük, hogy a fejlődés és a biztonságos jövő mellé állt a lakosság.
Gratulálunk Földi László volt és újraválasztott országgyűlési
képviselőnek. További sok sikert kívánunk munkájához.
Tájékoztatjuk Önöket az országgyűlési képviselők választása
2018. április 8-i eredményéről. A 12. számú egyéni választókerület
Kocsér összesített választási eredményei:

A pártlista neve
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MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
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61
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0
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1
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10 Volner János
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4

SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT
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1
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KÖZÖS NEVEZŐ 2018

0

6
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1

7

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

0

8

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

6

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS
TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

0

20 LEHET MÁS A POLITIKA
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21 TENNI AKARÁS MOZGALOM

1

22 REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

0
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1

Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:
Tisztelettel:

922

Bodnár András
polgármester

Kérjük a 2017. augusztus 20. óra első diplomát, nyelvvizsgát szerzett (vagy az idei nyár folyamán szerző) fiatalokat, jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban,
hogy a hagyományoknak megfelelően az augusztus
20-i ünnepségen köszönthessék őket! (Bizonyítvány
másolatát kérjük behozni!)
Ezzel kapcsolatban érdeklődni, felvilágosítást kérni
a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a 359080-as telefonszámon lehet.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Antal Domokosné
Urbán Ilona

nyugalmazott tanár, Jászságért-díjas helytörténész
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Kocséri Híradó

KÖZÉLET
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In memoriam Antal Domokosné Urbán Ilona
Nekem a legkedvesebb tanárom volt,
akire kezdetektől felnéztem kiváló szakmai tudása, széles körű műveltsége, Kocsér
község és a Jászság iránti, tevékenységben
megnyilvánuló szeretete, elkötelezettsége miatt. Sokakkal elmondhatom: szerencsés vagyok, hogy a tanítványa lehettem, s
valószínűleg az életem is másképp alakult
volna, ha nem ő tanítja nekem hetedik és
nyolcadik osztályban a magyart és a történelmet.
Később, az évek múlásával megtisztelő
volt számomra, hogy barátjává fogadott,
s az iránta érzett ragaszkodás mindvégig
megmaradt. Sokat beszélgettünk a lakásán,
mesélt családjáról, élveztem színes, hangulatos elbeszéléseit a falu múltjáról, anekdotaszerű történeteit a jászok életmódjáról, a
tanári pályáján előfordult, humoros, szívderítő eseteken utólag ő maga is jókat derült, csillogtatva a rá jellemző, jász kedélyességet.
1927. január 2-án született Kocséron,
apai nagyanyja XIV. dűlőben lévő tanyáján, jászapáti felmenőkkel büszkélkedő parasztpolgári családban. „Életvitelben, becsület és szorgalom dolgában a szüleim
voltak, maradtak a példaképeim” – vallotta egy interjúban.
A Kálmán-féle tanyai iskolában Perneczky Károly tanította, róla mindig nagy szeretettel beszélt. Később a belterületi iskola eminens diákjaként a nagykőrösi polgári
leányiskolába vezetett az útja, majd a kecskeméti Angolkisasszonyok Katolikus Tanítóképzőjében folytatta tanulmányait: tudást, hitet, erkölcsöt, hivatásszeretet kapott
útravalóul. 1947-ben kapta meg színjeles
tanítói oklevelét, s vele egy tanári intelmet:
„Falusi tanítóként sem szabad elszürkülni,
szellemileg megkopni.”
Szerencsésnek tartotta magát, mert a felnevelő szülőfalu Árpád úti tanyai iskolájában kapott tanítói állást, ahol öt évig tanított nagy létszámú, összevont osztályokat
barátnőjével, Vágó Piroskával együtt. 1952
őszén áthelyezték a belterületi iskolába. –
„Úri mulatság volt számomra bent tanítani, hiszen egy osztályba csak 30-32 gyerek
járt” – emlékezett vissza erre az időszakra. Házasságából az 1950-es évek elején
két gyermeke született: Domokos és Éva,
mindkettőjüket taníttatták.
1953-56 között Budapesten, illetve Szegeden elvégezte a magyar szakot, 196466-ban a történelem szakot. Felső tagozatos tanárként, osztályfőnökként, iskolai
könyvtárosként tanítványaiba oltotta a ma-

gyar irodalom, a magyar történelem, a haza és a szülőföld szeretetét. A jász származás tudatát ébren tartva tanítványaiban, a
helytörténeti vonatkozásokat, ahol csak tehette, beépítette óráiba. Természetesen a
Kutyakaparó c. Petőfi-verset is kívülről kellett fújnia minden kocséri diáknak. Szigorú, következetes tanárként tartotta számon
a közvélekedés. Tanári tudása a személyiségéből adódó lendületes, szuggesztív előadásmóddal párosult. A gyerekek elhitték,
amit mondott, tudott lelkesíteni.
– Miért is halt ki az Árpád-ház? – egyik
kedves fiú tanítványa sírásban tört ki az
órán a megrendültségtől, amikor Ica néni
a magyar történelem eme szomorú epizódját tanította éppen. Tanítványai sok örömet
szereztek neki – pedagógusi pályafutásának csúcsát a szaktárgyi versenyek jelentették az 1970-es években. Nyolc alkalommal
vitte magyar, illetve történelem versenyre legtehetségesebb tanítványait, akik valamennyien dobogós helyezéssel tértek haza a járási, megyei, sőt országos versenyről.
Tanári munkája mellett intenzíven kezdett el foglalkozni a helytörténettel.
Helytörténészi pályafutása 1964-ben
kezdődött – összesen nyolc-tíz pályadíjas
alkotás szerzőjét tisztelhetjük személyében. 1977 augusztusában ünnepelte Kocsér
község alapításának 100. évfordulóját. Az
ünnepségsorozat megszervezésével a község vezetése Antal Domokosnét bízta meg.
A 100 éves évforduló kapcsán jelent meg
tudományos igényességgel megírt, forrástörténeti értékű helytörténeti munkája,
amelyen éveken át dolgozott: Kocsér története: Fejezetek a százéves község múltjából
és jelenéből. (társszerző: Utassy Miklós)
1982 a nyugállományba vonulás éve volt
számára, de néptanítói, népművelői alkatából adódóan nem tudott elszakadni a
közélettől. 1983-ban elvállalta a Községi

Könyvtár vezetését, s még ebben az évben
Asszonykört alapított néprajzi, helytörténeti, közéleti ismeretek fejlesztésére.
1990-ben Antal Domokosné és néhány
tanítványa, élen Muhoray Györggyel, újjáalapították a Kocséri Népkört. Ica néni hosszú évekig állt elnökként a Népkör
élén, szervezte az országjáró kirándulásokat, ismeretterjesztő előadásokat, tartotta a kapcsolatot a jászapáti Vándorfi János
Honismereti Szakkörrel és a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Körrel, részt vett a
tanyasi iskolai találkozók szervezésében, s
a Jász világtalálkozókon Kocsér mindig népes küldöttséggel képviseltette magát. A
2007-es Jász világtalálkozó Antal Domokosné számára különös jelentőséggel bírt:
elsőként a kirajzott jász települések helytörténészei közül, elnyerte A Jászságért-
díjat, elismeréséül annak, hogy a Jászság
kulturális és oktatási életében kiemelkedő
alkotómunkát végzett.
2010. augusztus 20-án a szülőfalu elismerése sem maradt el: Kocsér község díszpolgárává választották.
Antal Domokosnéról azt is elmondhatjuk, hogy nemcsak a szellemi tevékenységnek, hanem a gazdálkodásnak is nagy
szakértője volt. Értett a szőlőműveléshez
(saját készítésű borral kínálta vendégeit), s
idős korában is maga metszette gyümölcsfáit. Leányával, Évikével részt vett minden
községi kulturális rendezvényen, megemlékezésen, ünnepségen.
– Ica néni, Te száz évig fogsz élni, olyan
jó géneket örököltél felmenőidtől – jövendöltem neki találkozásaink alkalmával, s ő
mindig jóleső nevetéssel nyugtázta jóslatomat:
– Szeretném is megérni!
Sajnos, nem adatott meg neki, életének
92. évében ragadta el a halál 2018. április
16-án.
Szerettei, barátai, tisztelői, népkörösök,
egykori tanítványai, jó ismerősei, jászapáti és jászkiséri honismereti szakkörösök kísérték utolsó útjára a kocséri temetőben
április 25-én. Örök nyugalomra az Árpád-
kori templomrom tövében helyezték.
Ica néni, nyugodjál békében a rajongásig
szeretett kocséri anyaföldben! Köszönjük
az emberi értékeket és a szellemi hagyatékot, amely a későbbi generációknak példaértékű és ösztönző lehet. Neved és emléked
kegyelettel megőrizzük.
Berente Terézia

KRÓNIKA
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Születésnap képekben Gólyahír
Február 24-én 80. születésnapja alkalmából Barabás Ferencet

köszöntötték kedves barátai. A Kocséri Híradó előző számában
már olvashatták Száraz József köszöntő szavait, de sajnos a cikkhez
mellékelt képek kimaradtak az újságból. Ezt a mulasztást pótoljuk
most és a Kocséri Híradó olvasói nevében nagyon jó egészséget kívánunk Barabás Ferencnek!

Mészáros Ádám
Kevin
Szülei:
Mészáros Zsolt és
Schüszler Éva

Köszöntés

Lázár Olimpia
Odett
Szülei: Lázár Péter
és Capitan-Rupp
Erzsébet

Az ünnepelt

Szabó Dominik
Krisztián
Szülei:
Szabó Krisztián és
Bimbó Mónika Irén

Kis József zágoni
polgármester

Száraz József,
Udvard volt
polgármestere

Buzsák Evelin
Szülei: Buzsák László
és szabó Tímea

Az ünnepi tortával

Egri Buyankhishig
Szülei: Egri Géza és
Ganbat Solongo
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Varázslatos helyek, csodás élmények – nemcsak fizikusoknak!
Dr. Ádám József kocséri származású
akadémikus, egyetemi tanár meghívására május 3-án csütörtökön egy csapat tehetséges kocséri diák beléphetett a Magyar Tudományos Akadémia épületébe,
megismerkedhetett a Budapesti Műszaki Egyetemmel és ráadásul még a Csodák
Palotájába is ellátogatott.

Azok a diákok vettek
részt a motiváló tanulmányi kiránduláson, akik tanulmányi
versenyeken
sikerrel szerepeltek a tanév során, vagy Józsi bácsi őszi kocséri előadásán
különös érdeklődést mutattak a földtani tudományok iránt, vagy akik az
iskolai eseményeken segítőkészségükkel, műszaki
érzékükkel tűntek ki.
A tudományos akadémián az ifjú látogatók Széchenyi István és
Arany János nyomdokain haladtak, a műegyetemen bepillantást nyertek a csodaszép könyvtárba, de az Általános és Felsőgeodézia Tanszéken egy izgalmas műszeres
mérési gyakorlaton is részt vehettek, a Csodák Palotájában pedig látványos fizikai kísérletekben közreműködtek, és sok-sok varázslatos, agyafúrt eszközt próbáltak ki.
A csapat tagjai voltak: Gévai Anna,
Venyingi Luca, Kenyeres András, Mészáros
Martin, Deák Dániel, Ország Tamás, Bagi
Leila, Czakó Kitti, Gévai Levente, Gál Ger-

Szent József élete – megfestve
A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium által meghirdetett rajzpályázatra iskolánk rajzszakkörösei is készítettek pályamunkákat Szijné Fajka Ágnes tanárnő vezetésével.
A zsűri Gévai
Anna Liza rajzát
2. díjjal, Schros
Regina és Kenyeres András munkáját különdíjjal
jutalmazta. A díjak átadására ünnepélyes keretek
között március
23-án Szolnokon
került sor.

Gratulálunk a díjazottaknak, valamen�nyi pályázónak és a felkészítő nevelőnek,
Ági néninek egyaránt. Köszönjük a képeket és a kíséretet Kenyeresné Falusi Teodóra szülőnek.

Egy kis matematika
Március 24-én szombaton a katolikus iskolák számára kiírt Dugonics András matematikaverseny országos döntőjében
Ország Tamás 7. osztályos tanulónk 7. helyezést ért el. Gratulálunk neki is és Szentgróti Antalné Zsuzsa néni szaktanárnak is.
A versenyt a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola
és Gimnázium immár 19. alkalommal rendezte meg. Iskolánk
először vett részt a versenyen, és Tomi a két selejtező fordulót
sikerrel véve rögtön az országos döntőbe jutott, ahol remekül helytállt.

gő, Fehér Levente, kísérő nevelő Szentgróti
Antalné és Gévai Imre.
Szeretettel köszönjük ezúton is Józsi bácsinak a meghívást, a szervezőmunkát, a
községi önkormányzatnak pedig az utazásban nyújtott segítséget.

Szerencsés péntek 13!

Egy arany, egy ezüst, egy
bronz – két döntő!
A Bendegúz országos tanulmányi verseny megyei döntőjén 4 kocséri diák vett
részt április 13-án pénteken Kecskeméten
Venyinginé Tajti Erika szülő kíséretében,
és kimagasló eredményeket értek el!

A két 5. osztályos lány, Venyingi Luca és
Gévai Anna nyelvtanból indult és becsülettel helyt álltak (szaktanár: dr. Lakatosné
Rozsnyói Anikó). A két nagyobb fiú pedig
kimagaslóan szerepelt, részt vehetnek majd
az országos döntőn május 26-án Szegeden.
Ország Tamás 7. osztály – matematikából 2. helyezés ért el (felkészítő nevelő:
Szentgróti Antalné), történelemből 3. helyezést ért el (felkészítő nevelő: dr. Nagy
Tiborné).
Gévai Levente 8. osztály – magyar nyelvtan 1. helyezett lett (felkészítő nevelő: dr.
Lakatosné Rozsnyói Anikó és Gévai Imre).
Gratulálunk és további sok sikert!

SULI HÍREK
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IV. Kutyakaparó Futófesztivál

Ahol mindenki győzött – de azért voltak nyertesek is!
Az ország 28 településéről több mint
260 futó jött el Kocsérra március 15-én,
hogy a nemzeti ünnepünkön a Kutyakaparó Futófesztiválon próbára tegye magát!
A próba sikeres volt, a rendezvény pedig
jó hangulatú. Pedig előtte néhány nappal
még esett a hó, utána rögtön esett az eső,
de aznap délelőtt még a nap is kisütött!

Az indulók választhattak, hogy 10 km-t,
5544 métert vagy háromfős csapatban
egyénenként 1848 métert teljesítenek, így
jutva be a Kutyakaparó csárdától Kocsér
főterére. A „rajtpisztolyt”, ami az idén is
ágyú volt, Földi László országgyűlési képviselő sütötte el délelőtt 9 órakor, és elindult a 48-as hősök kék pólós serege.
A célba érkezéskor nemcsak komoly
szurkolósereg várta a befutókat, de érem és
egy tál paprikás krumpli is, továbbá a tá-

mogatóknak köszönhetően számtalan különdíj is gazdára talált.
Emelte a futófesztivál hangulatát Boronkay Péter paraolimpikon jelenléte is. A
többszörös Európa- és világbajnok kecskeméti triatlonista kedvességével, közvetlenségével sok résztvevőnek szerzett örömet,
sok fiatalnak adott motivációt. És mellesleg 5,5 km-en új pályacsúcsot állított fel.

Az eseményről beszámolt több térségi
média, és remek légifelvételek is készültek
Pesti Gerzsonnak köszönhetően.

A futófesztivál szervezői: Venyingi Zoltán önkormányzati képviselő, Gévai Imre
az iskola tagintézmény-vezetője és Venyingi Fanni.
Közreműködők: az általános iskola nevelőtestülete, a konyha dolgozói, a polgárőrség tagjai, az önkormányzat dolgozói,
középiskolás segítők.
A futófesztivál támogatói: Földi László országgyűlési képviselő, Groupama Biztosító, Kocsér Község Önkormányzata, Magyarvíz Kft., Áipli Busz Kft. – Viwa Product
Europa Kft. Kochs Torma Kft., Hriagyel
Csaba, Nagy Henrietta, Bolyki Zoltán, Damó Isván, Demeter Lőrinc, Galgóczi Gábor,
Csőke Sándor, Fehér Jutka, Király Dénes,
Varga Jenő, Kása László, Pintér Márta, Vágó Tibor, Vikor Enikő.

A részvétel is fontos!

Szivárványos diadal

Az idén talán, az elmúlt évekhez képest, kevesebb sikerben volt
részük a kocséri iskolás labdarúgóknak. A tavasz folyamán a kisebbek Nagykőrösön, az 5-6. osztályosok Jászkarajenőn, a legnagyobbak Szentlőrinckátán vettek részt a diákolimpia küzdelmeiben, és
a továbbjutás egyik csapatnak sem sikerült. Többnyire szoros mérkőzéseket játszottak Mészáros Ervin illetve Gévai Imre tanítványai,
többször csak büntetőpárbaj döntött a végső helyezésekről.

Április 4-én szerdán iskolánk diáktüzérei ismét részesei voltak a tápióbicskei csatajátéknak. Az 1849-es dicsőséges tavaszi
hadjáratra emlékezve 30. alkalommal rendezték meg a katonai
hagyományőrző szervezetek az emlékhadjáratot, melynek egyik
leglátványosabb bemutatója a tápióbicskei csataimitáció.
Diáktüzéreink fegyelmezetten, bátran, remekül harcoltak a csata során, helytállásukért emlékszalagot kaptak a csapatzászlóra!
A magyar győzelmet az alkonyi égbolton szivárvány ragyogta be.

A Gábor Áron Diáktüzércsapat tagjai voltak: Gévai Imre, Nagy
Károly, Mészáros Norbert, Farkas Zsolt, Kovács Gergő, Deák
Dániel, Kiss Roland, Vágó József

SULI HÍREK
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„Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni.”
(Shakespeare)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2018. június 16-án 17 órakor tartandó

ballagási ünnepségünkre

a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gábor Áron Tagiskolájának 8. osztályos tanulói.
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Pályaorientációs nap

Péksegédek, kiskofák, gépkezelők

Április 21-én szombaton pályaorientációs nap volt az iskolában.
A központi oktatásirányítás rendelkezése alapján az idei tanévben
először egy napot arra szántak az általános iskolák, hogy különféle szakmákkal, munkalehetőségekkel ismerkedjenek a tanulók.
Kocséron az osztályok többnyire helyi vállalkozókat, üzemeket kerestek fel, de az 5. osztály például a kecskeméti piacra látogatott el.

Állnak: Fekete Lajos, Nagy Károly, Gál Gergő, Fehér Levente, Tóth
Patrik, Godó Attila, Márton Csaba, Tóth Marcell,
középütt: Bagi Leila, Stób Krisztián, Gévai Levente, Bretus Rozália,
Urbán Roland, Lengyel Dzsenifer, Szigeti Szilárd, Bognár Tibor,
elöl: Farkas Zsolt, Béres-Deák Orsolya, Mészáros Fanni, dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó osztályfőnök, Gévai Imre tagintézmény-
vezető, Halasi Beatrix, Czakó Kitti, Bognár Balázs.

A gyerekek mindenképpen hasznos tapasztalatokkal, érdekes élményekkel gazdagodtak – köszönhetően a támogató, a fogadókész
közreműködőknek: az Alpack dolgozói és Ádámné Bretus Edit,
Nagy Miklósné Mónika, Jan Anikó, Csőke Sándor, Galgóczi Gábor, Győri Dániel.

Anyák napján

Vendégeket és vendégfogadókat várunk!

Május első hetében az alsó tagozatos diákok osztályonként kedves műsorral és maguk készítette kis ajándékokkal köszöntötték az édesanyákat.

Az általános iskola és a katolikus egyházközség a Szentjánosbogár Egyesülettel karöltve nyári tábort szervez Kocséron.
A Szentjánosbogár gyermek- és ifjúsági mozgalom immár huszonhatodik éve szervez nyári táborokat, lelki napokat.
2018. június 24. és 29. között KOCSÉR lesz
az egyik tábor helyszíne – másik öt település
mellett. Erre körülbelül 80–100 10–16 éves
gyerek érkezik majd községünkbe. Szállásukat házaknál szeretnénk megoldani, mint eddig minden Szentjánosbogár Lelki Napok alkalmával.
A szállásadóktól a következőket kérnénk:
• fogadjanak be két gyereket (többet lehet);
• az öt éjszakára biztosítsanak szállást nekik (hálózsákot és polifómot hoznak magukkal, tehát ágyra és ágyneműre nincs feltétlenül szükség);
• az öt napon át szerény reggelit és vacsorát adjanak a gyerekeknek;
A gyerekek egész napos foglalkozáson vesznek részt, reggel elmennek a csoportjukhoz, és csak este 7 óra után térnek haza.
Érdeklődni lehet: Gévai Imre tagintézmény-vezetőnél, Jelentkezni lehet fogadó családnak a plébánián illetve az iskola titkárságán május 25-ig a jelentkezési lap kitöltésével.
Előre is nagyon köszönjük, hogy befogadják őket!
„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért,
az engem fogad be;” (Mt; 18, 1-5)

(fotó: Sándor Anett)

Várkonyi Katalin: Dallal és virággal
Kinyílott a rózsa
anyák ünnepére.
Illatos csokorra
bőven jut belőle.

Aki értünk annyit,
S oly szívesen fárad…
Dallal és virággal
Köszöntjük anyánkat.

KÖZÉLET
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Majális váró rendezvény képekben
2018.04.30-án tartottuk meg Kocséron a Majálisváró rendezvényünket!
Itt is megköszönöm „Zsuzsi és Timi óvónéninek”, valamint a
gyerekeknek, szüleiknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Zsuzsa néninek, Vera néninek és a tornász lányoknak, szüleiknek egyaránt. A Seijin Se-nek a karatebemutatót, a Nagykőrösi Rendőrkapitányságnak a fegyverek bemutatását, a Kocséri Polgárőr
Egyesületnek a rendezvény biztosítását, Szelei Lászlónak, Sebők
Arankának a kalandtúra szervezését, valamint a kalandtúra állomás vezetőinek Csató Dénesnek, Szelei Norbinak, Nagy Bálintnak, Nagy Árpádnak, Virág Lucának, hogy végig lelkesen várták a
csapatokat. Bodnár András polgármester úrnak, hogy biztosította
számunkra a rendezvény lebonyolítására a megfelelő környezetet,
eszközöket. Gévai Imre igazgató úrnak, az Iskolának, hogy támogatták üdítővel és ásványvízzel a rendezvényt. Csőke Miklósnak
a hangosítást, Márton Viktornak a közreműködését, hogy a túra
útvonalon is tudjunk képeket készíteni. Az ebéd elkészítését Csőke Miklósné Mogyorósi Piroskának, Mártonné Terikének, segítőiknek, Urbánné Ildikónak, Tóthné Terikének, Tajtiné Kasza Anikónak, Tajti Lászlónak, Dér Gabriellának, Nagyné Halla Áginak,
Illyés Marikának, Kéri Julikának. Tajti Biankának, hogy minden
feladatban segítségemre volt!
Nem utolsó sorban köszönöm mindazoknak, akik ellátogattak
erre a rendezvényre, mert nélkülük mit sem ért volna, hisz értük
csináltuk!
Köszönet a kalandtúrán induló csapatoknak is! Bízom benne,
hogy sok élménnyel gazdagodtatok!
Ráadásul még az időjárás is kegyes volt hozzánk!

„Nyitótánc”
Tündérkert Óvoda, Csicsergő csoportjának előadásában

Lehetőség volt ingyenes arcfestésre,
légvárban -, trambulinon ugrálni.

Közös Májusfa díszítés

Tornászlányok bemutatója Zsuzsa néni vezetésével és
Vera néni segítségével

Kalandtúrára induló csapatok gyülekezője

Nagykőrösi Rendőrkapitányság jóvoltából
fegyvereket nézhettünk meg.

Csapatkiáltással tovább…

KÖZÉLET
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Helyszínen volt büfé, vattacukor, popcorn, jégkása, édességek árusítása.
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Készül az ebéd: Gulyásleves csipetkével

A nap folyamán lehetett lovas kocsikázni is
Várakozás a kalandtúrára.

A Seijin Se karate bemutatóját láthattuk

3. Állomáson fémkeresővel kellett megtalálni az elrejtett „kincseket”

Eredményhirdetés a nap záró pontja volt.

4. Állomáson céllövészet volt

Mégegyszer köszönöm a Majálisozóknak, hogy kilátogattak a rendezvényre és együtt töltöttük el ezt a szép napot!
Csőke Alexandra
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BESZÁMOLÓ
A Kocséri Polgárőr Egyesület 2017. évben végzett tevékenységéről
A Kocséri Polgárőr Egyesület tagja 2017-es évben is nagymértékben segítették Kocsér Község biztonságának
megtartását. Az év során több alkalommal volt látható járőröző polgárőr gyalog, gépkocsival, sőt az év végén
már lovaspolgárőr szolgálatban is.
Ez számokban a következőképpen alakult:
Szolgálati napok száma: 237 nap
Szolgálatban eltöltött idő: 1331 óra
A polgárőrség tagjai a 2017-es évben
is több alkalommal vettek részt rendezvények biztosításában. Nem volt olyan
rendezvény, amelyen a biztonságos lebonyolításhoz szükséges létszámmal jelen ne lettünk volna. Legyen az közterületi, vagy valamelyik szórakozó helyen
megtartott rendezvény. Részt vettünk a
Nagykőrösi Rendőrkapitányság beosztottaival több alkalommal közlekedési akcióban, eltűnt idős személy felkutatásában. A rendőrség felkérésére több
napon keresztül éjjel és nappal is járőrözést végeztünk a temetőben, reményeink szerint sikerült megakadályozni,
hogy a sírhelyekről mécseseket, virágokat, egyéb tárgyakat tulajdonítsanak el.
A Tiszakécskei Rendőrőrs munkatársainak felkérésére részt vettünk egy többszörösen körözött személy felkutatásában, és elfogásában. Nagy vízhangja volt
annak, amikor az üzemanyag kúton si-

került egy Nagykőrösről gépkocsit eltulajdonító személyt elfogni.
Az elfogásban részt vevő Erős Róbert polgárőr 2017. szeptember 29-én
Dr. Mihály István rendőr dandártábornok, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjétől elismerésben és tárgyjutalomban részesült
Az egyesület 2017-es tevékenysége
jól példázza, hogy a Polgárőrség munkája megváltozott. Ma már szinte minden nap látható a településen rendőrrel,
vagy önállóan szolgálatban lévő polgárőr. Ehhez a megnövekedett szolgálatellátáshoz nagy mértékben hozzájárult
az Önkormányzat által vásárolt Suzuki
Vitara terepjáró is, és a korábbitól eltérő
szolgálatszervezés
is. Természetesen
a megnövekedett
szolgálati óra, és
a
működésünket
hatékonyabbá tevő jövőbeli terveink megnövekedett
költségekkel is járnak. Ezen működési költségek fedezésére számítunk nem
csak az Országos
Polgárőr Szövetség,
az Önkormányzat,
vagy a településen
működő vállalkozások segítségére,
hanem a lakosság
segítségére is, akinek fontos a település közbiztonságának javítása.
A Kocséri Polgárőr Egyesület a jelenleg hatályos törvényi előírásoknak eleget
téve 2017. december 29-én tartotta meg
az éves közgyűlését. Egy egyesületi vezetőnek nagy büszkeség, amikor a rendezvényen jelen lévő vendégek mindannyian dicsérő szavakat fogalmaznak meg
az egyesület működésével kapcsolatban.
Elismerését fejezte ki és megköszönte az
egyesület eddigi munkáját Földi László Országgyűlési Képviselő Úr, Bodnár
András Polgármester Úr, Hriagyel Csaba
Alpolgármester Úr, valamint Kishalmi
Tibor rendőr alezredes Úr a Nagykőrösi
Rendőrkapitányság Kapitányságvezető-helyettese is. Nem csak a dicsérő szava-

kért kell köszönetet mondanom, hanem
az Önkormányzat képviselő testülete által az egyesület működését segítő támogatásért, valamint azon cégeknek és magánszemélyeknek, akik a 2017-es évben
anyagi hozzájárulásukkal nagyban segítették az egyesületünk munkáját. Az
egyesület tevékenységét dicsérő szavak
mellett fontos az is, hogy a település közbiztonságának javítása, illetve a Polgárőr mozgalomban végzett kimagasló tevékenység személy szerint is el legyen
ismerve. Ezen elismerésnek tett eleget
Polgármester Úr, amikor Sebők Aranka
Polgárőrt a 2017-es évben végzett kimagasló tevékenysége miatt „AZ ÉV POLGÁRŐRE” elismerésben részesítette.

A 2017-es év eredményei közül ki kell
emelnem a Lovas Polgárőr Szolgálat bevezetését. Lovas polgárőreink a szüreti
felvonuláson vettek részt első alkalommal rendezvény biztosításban, amikor
a felvonulás előtt haladva biztosították
a rendezvény zavartalan, és balesetmentes lebonyolítását. Természetesen ez a
szolgálati mód, nem merül ki a rendezvények biztosításában. A lovas polgárőr szolgálat fő feladata a külterület védelme, ellenőrzése. Ez a fajta szolgálati
mód sokkal hatékonyabban tudja az erdős, valamint a mezőgazdasági területek
Folytatás a következő oldalon >>
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van a családjától, és még fizetés sem jár
érte.
A fentiekben felsorolt tervek, fejlesztések megvalósítása, és a még hatékonyabb szolgálatellátás érdekében várjuk
anyagi segítségét összegtől függetlenül.
Amennyiben segíteni szeretne, adományát a Pátria Takarékszövetkezetnél
vezetett: 65100383-10300064 számlaszámra történő befizetéssel teheti meg.
Támogatásukat előre is köszönjük!
Szelei László
Kocséri Polgárőr Egyesület elnöke

Folytatás az előző oldalról

ellenőrzését végrehajtani. Igyekszünk
rendszeressé tenni a lovas polgárőr szolgálatot, elsősorban külterületen. Remélem egyre többször, és többen fognak a
jövőben szolgálatban lévő lovas polgárőrrel találkozni.
Természetesen a polgárőrség fejlődése sem állhat meg, szükség van a megújulásra, a fejlődésre. A jövőben is azon
fogunk dolgozni, hogy minél több és
minél fejlettebb technikai eszközöket
szerezzünk be, segítve ezzel az eredményesebb munkát. Szükség van a technikai fejlesztésre, és ezt jól bizonyítja a településen kiépített térfigyelő rendszer is.
Abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy egy ilyen rendszer nagyban
hozzájárul a cselekmények megelőzéséhez, a település közbiztonságához.
Tervezzük további, a munkánkat segítő technikai eszköz beszerzését, polgárőreink képzését, valamint szeretnénk
gondoskodni – a fociban jól ismert kifejezéssel élve –az utánpótlás neveléséről is. Éppen ezért a 2018-as évben létrehozzuk a Kocséri Polgárőr Egyesület Ifjú
Polgárőr tagozatát. Ide várunk minden
olyan 14-18 év közötti fiatalt, aki szeretne segíteni bennünket ebben a munkában. Bővebb információt a 06-70/4581687-es telefonszámon kaphatnak.
Természetesen nem csak a 14-18 év
közötti fiatalokat várjuk, hanem olyan
a 18. életévüket betöltött, büntetlen előéletű fiatalokat is, akik fontosnak érzik,
hogy a családjuk, gyermekeik biztonságban legyenek, illetve a település, ahol
élnek, biztonságosabb legyen, és erről
nem csak beszélni akarnak, hanem szeretnének tenni is érte. Sajnos ez sok lemondással is jár, a szolgálat idejére távol
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Tündérkerti hírek
Március 24-e nagy nap volt óvodánk
életében, hiszen ezen a napon rendeztük meg a Kistérségi Oviolimpiát, melyen nyolc település - Cegléd, Csemő,
Dánszentmiklós, Kocsér, Kőröstetétlen,
Nyársapát, Tószeg, Törtel – közel száz
óvodás gyermeke vett részt. Rendezvényünknek a helyi Sportcsarnok adott helyet, köszönjük ezért az Iskola támogató
segítségét.
A csapatok játékos váltóversenyben mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat. A
szoros eredmény változott játékról játékra. Azt, hogy ki mennyi idő alatt teljesítette a feladatokat, segítőink: Szabó Attila,
Benke József és Mészáros Ervin mérte. Igazi olimpiai hangulat alakult ki. A különböző településekről érkező szurkolók is szinte
egymással versengve biztatták saját csapataikat.

A rövid pihenőt biztosító szünetben a
Csicsergő csoportosok „színes” táncukkal szórakoztatták a jelenlévőket . Akik ezt
megtették: Balajti Bernadett, Habon Hanna, Kudri Zoé Anna, Mezei Virág, Mészáros Noémi Rebeka, Molnár Márkó Ferenc,
Pintér Petra, Radics Kevin , Szabó Natália
és Székely Milán Csaba. Felkészítő óvodapedagógusok: Timi óvó néni és Zsuzsi óvó
néni.

A versenybíróság tagjai voltak: Ungvári
Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa bajnok, magyar cselgáncsozó,
Gévai Imre iskolaigazgató, Hriagyel Csaba alpolgármester és Venyingi Zoltán képviselő úr.

Amíg a végleges eredmények megszülettek, addig tornabemutatót tekinthettünk
meg, amelyet a kocséri Általános Iskola tanulói mutattak be.

Csapatunk a második helyen végzett,
melynek tagjai: Badari Attila, Balogh Balázs, Balogh Martin, Czottner László, Gödény Dóra, Hegymegi Dóra, Karikó Nóra,
Laczi Enikő, Papp Kevin, Szentirmai Gréta, Tóth Liza és Vanyur Dóra. Felkészítő
óvó nénik: Bakonyiné László Veronika és
Béres-Deákné Szakál Anita.

A rendezvényt megtisztelték a települések polgármesterei is, akik különdíjakkal
kedveskedtek a csapatoknak. Külön köszönetünket fejezzük ki Földi László országgyűlési képviselőnek, amiért mind a nyolc
település csapatát egy-egy 25.000 Ft-os játék vásárlási utalvánnyal lepte meg. A versenyző csapatok Hriagyel Csaba alpolgármester úr által felajánlott – a Mi kis faluk

pizzaműhelye pizzáit fogyasztották el.
Ezen a sport délelőttön vesztes nem volt,
itt csak nyerni lehetett. A segítőkész támogatók jóvoltából minden kisgyerek ajándékokkal megrakott táskával, sok-sok élménnyel térhetett haza.
Külön köszönetet mondunk Hajagos
Máriának, aki nagyszerűen, profi módon
vezette le az egész délelőttöt, valamint Tajtiné Kasza Anikónak, aki játékos tornával
mozgatta meg a versenyzőket.
Támogatóink: Kocsér Község Önkormányzata, Konyha dolgozói, Földi László országgyűlési képviselő, Mészáros Ervin
és családja, Decathlon – Kecskemét, Beton
Center – Kecskemét, Kasza Csaba Lászlóné, Hriagyel Csaba, Intersnack Magyarország Kft, Nagyi-Sütöde – Nagykőrös, Fornetti Kft – Kecskemét, Bonduelle Central
Europe Kft – Nagykőrös, Tóth Pál Zsolt
és családja, Ádám-Corn Kft – Hosszúpályi, Mogyi Kft, Family Frost, Bretus József
és családja, Demeter Lőrinc, Galgócziné
Fehér Mónika, Kaszap Zoltán, Dr. Nyitrai
Gabriella, Mészáros Attila, Magyarvíz Kft
– Balogh Zoltán, Rapi Zoltán, Molnár Ferenc, Oláhné Godó Erika, Országné Molnár Katalin és családja, Parázs Bau Bt, Él-
Pack Kft, Oviland Kft, Metro Nagyker
– Kecskemét, Tibiker – Nagykőrös, Graph-
Art Kiadó, Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete, Tesco – Nagykőrös.
Mindenkinek köszönjük a támogatást,
hogy feledhetetlenné tették ezt a napot!
Külön köszönet Nagy Zsoltné
Utasi Ildikónak, Ádám Miklósnénak, Tóthné Héda Máriának
és az Önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozóinak, valamint a
résztvevő csapatokat segítő anyukáknak segítőkész munkájukért.
A tavasz legszebb ünnepe alkalmával, május 3-án szívük minden szeretetével köszöntötték a
gyermekek az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat. Örömünkre nagyon sok vendég érkezett erre gyönyörű ünnepre.
Elkövetkezendő programjaink:
Május 16. szerda – zeneovi záró
foglalkozás
Május 18. péntek – gyermeknap:
közös főzés a szülőkkel, játékos
vetélkedők
Május 24. – budapesti kirándulás a
nagycsoportosokkal
Május 25. péntek – néptánc záró
foglalkozás
Június 1. péntek – tanévzáró ballagás
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Március idusán

Az 1848-as forradalom 170. évfordulóján színes, színvonalas emlékműsorral tisztelegtünk a ’48-as hősök előtt.

Az irodalmi színpad mellett fellépett az iskola énekkara is,
ahol Biró Norbert és Gévai Levente énekelt szólót.

Földi László országgyűlési képviselő
ünnepi beszédében méltatta a forradalom
vívmányait, és kiemelte azoknak a jelenkorra
gyakorolt hatásait.

Az iskola furulya szakkörének előadását
is meghallgathatták az ünnepi
megemlékezésen részt vevők.

A Gábor Áron Tagiskola irodalmi színpada
modern, és rendkívül élvezetes módon
dolgozta fel a történelmi eseményeket.

Az idei kissé zsúfolt program miatt elmaradt a közös látogatás a Kutyakaparó csárdánál, így a művelődési ház színpadán
gyönyörködhettünk a Csicsergő és a Táncoló Talpak Néptánccsoport előadásában.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok: dr.
Lakatosné Rozsnyói Anikó, Juhász Anikó és Döme-Kis Orsolya munkáját, akik
közreműködésével évről-évre színvonalas
megemlékezéseknek lehetünk résztvevői.

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult a ’48-as és I. világháborús hősök tiszteletére
állított emlékműnél, ahol közreműködtek és díszlövést adtak le az általános iskola diáktüzérei.

Március 15-e nem múlhat el a helyi
néptánccsoportok bemutatója nélkül.

Kocséri Híradó
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Népköri Hírek
Március 21-én a Népkör küldöttsége
jászkiséri testvér szervezetünknél vendégeskedett. Könyvbemutató előadás után
a csoport évvégi beszámolóját hallgathatták meg, és a 2018-as terveikről tájékoztatást adtak. Tartalmas szép délelőttöt
tölthettek el, amely ebéddel zárult.
Április 21-én mi tartottuk év végi beszámoló közgyűlésünket, ahol a jászkiséri és jászapáti küldöttséget is fogadhattunk.
Közgyűlésünket megtisztelte Földi
László újonnan megválasztott országgyűlési képviselő, és Hernádi László atya
is.
A program első részében megtekintettük a Helytörténeti Gyűjteményünket az
új épületben. Itt Sik Sándor A tornyos
ház c. versét hallgathattuk meg Csőke
Alexandra előadásában. A gyűjtemény a
vendégek számára különleges és emlékezetes élményt nyújtott.
A gyűjteményi látogatás után a hivatalos résszel folytatódott az ünnepi közgyűlés.
A himnusz közös eléneklése után a
Tündérkert Óvoda két nagycsoportosának szavalatát hallgathattuk meg a hazaszeretetről. Előadók: Laczi Enikő és Tóth
Liza.
Beszámoló az elmúlt év munkájáról
és pénzügyi adatairól szóló beszámolóval, majd a 2018-as tervek ismertetésével.
Előadó: Bodnár Andrásné elnök.
Tisztelt képviselő úr, szeretett Laci atya
kedves jászkiséri, jászapáti vendégeink
és nem utolsó sorban kedves tagtársaink!
Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket a 2017-es záró és a 2018-as
évnyitó közgyűlésünkön. Először kérem,
hogy az elhunyt Jászságért díjas örökös elnökünk Antal Domokosné, volt elnökünk,
Járvás Józsefné Marica, és elhunyt tagtársunk Fodor István emlékének adózzunk 1
perces néma felállással, nyíljon ez a virág,
égjen ez a gyertya értük, nyugodjatok békében!
Köszönöm szépen!
Lelkileg nagyon nehéz évet zárt közösségünk, a nyári megrázkódtatásból hetek
múlva tudtunk felállni, tovább lépni. Köszönöm a tagság bizalmát, amellyel megtiszteltek és megbíztak e nemes feladat
végzésével. Nem könnyű, de itt vagytok, és
sokat segítetek – köszönöm szépen.

Az alapszabályunknak és hagyományunknak megfelelően havonta 2 alkalommal jövünk össze, tartunk különböző programokat. Januárban pótszilvesztert
tartottunk, februárban farsangi mulatságot. Ősszel a kialakult szokásunknak megfelelően az ország egy tájékát ismertük meg,
tavaly Szekszárd és környéke volt az úti cél.
Folyamatosan részt veszünk a nemzeti ünnepeinken, községi rendezvényeken.
Március 15-én koszorúztunk, bár a Kutyakaparó futáson, ami 1848 méter mi
már nem tudunk részt venni, de az énekkar a csárdánál 48-as dalokkal lépett fel az
ünnepségen. Ugyancsak részt vettünk augusztus 20-án, október 23-án a megemlékezéseken. Lovas kocsival, énekelve vonultunk a szüreti felvonuláson. Az adventi
időszak is színes volt, sok programmal, mikulás összejövetel, amelyet köszönhetünk
Hriagyel Csaba alpolgármester úrnak,
nyugdíjas karácsony, templomi karácsonyi
hangverseny melyet közös forralt borozás
követ a parkban a karácsonyi fények alatt.
Ezek mind-mind elősegítik, hogy közösségünk erősödjön, és mint egy nagy család
éljük az életünket.
Februárban megemlékeztünk a II. világháború Don kanyarban történt tragédiájáról, az első világháború borzalmairól.
Tartalmas előadást hallhattunk Gévai Imre igazgató úrtól és Farkas Tibor udvardi
felvidéki testvér településünk amatőr kutatójától. A legszebb része a megemlékezésnek, amikor az udvardi dalárda és a helyi
Népkör közösen, katona nótákat énekelt.
A szervezetünknek egyik fő célkitűzése a
hagyományok ápolása a jász öntudat erősítése, megőrzése. Igyekszünk jász testvér
szervezeteinkkel szoros kapcsolatot ápolni,
már nem csak évente 1-szer találkozunk,
hanem többször is, különböző helyeken,
megmozdulásokon, jászkiséri évi összejövetel, szántó verseny, különböző jászapáti rendezvények, ez a mai összejövetel, a
kocséri arató fesztivál. Arató fesztiválunkat nagy örömünkre megtisztelte Dobos
László, a Jászok Egyesületének elnöke is.
Minden évben részt veszünk a Jász Világtalálkozón, így volt ez tavalyi évben is
egy busszal érkeztünk Jászladányba. Ezek
a találkozások minden alkalommal feltöltenek bennünket és újabb lendületet adnak
a következő eseményekhez feladatokhoz.
Hozunk új ötleteket, erősíti jász identitásunkat, a jászsághoz való tartozásunkat.

Fontos hagyományőrző programunk
a novemberi disznóvágás, tagjaink aktívan, tevékenyen vesznek részt, hiszen korunknál fogva, mi rendelkezünk az ezzel
kapcsolatos hagyományokkal, ismeretekkel, melyet tovább adhatunk a következő generációknak pl.: hogyan kell hájas
süteményt sütni. Köszönjük, hogy Földi
László képviselő úr támogatta ezt az eseményt és azt is, hogy figyel a mi egészségünkre is, hiszen a képviselő úr jóvoltából
tölthettünk el egy pihentető napot a ceglédi gyógyfürdőbe.
Törekszünk arra, hogy taglétszámunk
ne fogyjon, az idei évben is több új tagot
köszönthetünk köreinkbe, hogy a fiatalokat is bevonjuk a Népkör életébe, örömmel
mondhatom, hogy több húszas éveiben járó tagunk is van
• 18-as terveinkről néhány szóban:
• Már volt közös születés és névnap ünneplés, farsangi bál ahol a jász farsangi hagyományokról is beszéltünk, férfi társaink köszöntöttek bennünket, nőket, részt
vettünk március 15-i ünnepségen. Meglátogattuk jászkiséri barátainkat.
• Május 12-re meghívást kaptunk Pórtelekre, a falunapra.
• Új hagyomány teremtődik községünkbe,
betyár találkozót szerveznek a Kutyakaparó csárdához ahová már felkértek bennünket fellépőnek, segítőnek. Az ország
több pontjáról érkeznek vendégek erre a
rendezvényre.
• Idén is részt veszünk a Jász világtalálkozón, ahol énekkarunk szerepel, jász népdalokból összeállított dalcsokorral
• igyekszünk eljutni a különböző jász települések rendezvényeire
• Folytatjuk országjárásunkat az ősz folyamán
• És természetesen a kialakult ünnepségeken, rendezvényeken számíthat ránk az
idén is község vezetése. Köszönjük, az
önkormányzatnak hogy a tavalyi és az
idei évben is 200.000 Ft-tal támogatta
működésüket és utazásainkat autóbus�szal megoldja.
Beszámolómból, terveinkből remélem
érezhető volt, hogy az alapszabályban kitűzött célokat igyekszünk megvalósítani,
erősíteni, terjeszteni. Kérem, hogy beszámolóm elfogadását támogassátok.
Folytatás a következő oldalon >>
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Folytatás az előző oldalról

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
A közgyűlés nem jöhetett volna létre támogatók nélkül, akik a következőek
voltak: Járvás József és családja, Kocsér
Községi Önkormányzata, az önkormányzat konyhájának dolgozói, Birkás István,
Galgóczi Gábor, Kása László, Nagy Miklósné, Czeczon Istvánné, Király Dénesné,
Ádám Istvánné, Király Istvánné és a Népkör összes tagja.
A hivatalos részt Csőke Alexandra szavalata zárta: Romháyi József Egy költői vénától jól becsípett bolha önéletrajz-regényét nekem mondta tollba című
humoros versével.
Ez egy kicsit átvezetett a vidámabb
részbe: az ebédhez és a közös beszélgetésekhez, nótázáshoz, amelyhez Laczi Dénes tagtársunk biztosította a zenét.
Az idei évben is csatlakoztunk a Föld
napi mozgalomhoz: Énekelj a Földért
kezdeményezéssel. A Föld napja alkalmából közös mécses gyújtásával hívjuk
fel a figyelmet a környezetvédelemre és
egy fenntartható életmód, gondolkodásmód mellett való elköteleződésre. Közben együtt énekeltük el a dalt Bagdy Bella énekesnővel.
Bodnár Andrásné

SEGÍTENI JÓ
Adományt gyűjtöttek a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete összefogva, „A Generációk közötti szolidaritás napja” alkalmából március 27-28-án Kecskeméten, a CBA
Malomközpont üzletében. Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik
az Idősekért tettek valamit a kosarunkba. Az összegyűjtött adományok
kiosztásra kerültek a Kocséron és
Nagykőrösön élő időskorúak számára. Köszönet minden adományozónak. (Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete)
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete közösségi oldalán olvasható, hogy
az ország minden pontján gyűjtötték az
élelmiszereket, Mezőberénytől Érdig,
Kecskeméttől Debrecenig, Győrtől Budapestig a CBA-val közös akcióban. 18
helyszínen kb. 2800 kg adomány gyűlt
össze.

FELHÍVÁS
Tisztelt kocséri lakosok!

Dsida Jenő

Pünkösdi várakozás
Kész a világ,
feszült, ünnepi várás
tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya
megtöltve minden lélek-lámpa,
ahol csak úr a lét…
De jaj, sötét van,
mélységes iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
némán zokogva kering utjain,
s csak egyet tud és egyet érez…
… Most váratlanul vágyon megvonaglik
és felzug Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
mert epedünk!

Kocséri Híradó

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk,
oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!…
És ismétlik mindig erősebben
a felviharzott étheren keresztül
és felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Ur – kimondja!

Felhívjuk a vadászterületen tartózkodók figyelmét, hogy a vad
és védett állatok védelmében a
vadászható és esetenként közegészségügyi szempontból is veszélyforrást jelentő ragadozók
(elsősorban róka, borz) számát
a jelen időszakban kihelyezett
csapdák használatával gyérítjük.
A csapdákat a vadászati törvény
előírásainak megfelelően biztonságosan, utaktól távol helyeztük
el és folyamatosan ellenőrizzük.
Kérjük, hogy véletlen fellelés esetén se nyúljanak hozzájuk, ne
rongálják és ne tulajdonítsák el!
A csapdák érintése az esetleges
sérülések elkerülése végett TILOS!
Kérjük kutyájukat a jogszabálynak megfelelően tartsa felügyelet
alatt. PÓRÁZ!
A GAZDÁTLANUL KÓBORLÓ
EBEKRE A CSAPDA HALÁLOS VESZÉLYT JELENTHET!
Szíves megértésüket köszönjük.
Kocséri Vadásztársaság

Kocséri Híradó
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Pünkösdi konyha
Kevéssé közismert, hogy bár a pünkösdnek nincsen kifejezett „kötelező”
étele, mégis van pár recept, amit ilyenkor illik elkészíteni. A pünkösd hagyományos étele a rántott csirke és az idei
liba uborkasalátával. Pásztorcsaládoknál szokásos a pünkösdi bárányból való
ételek készítése, például báránysült, báránypaprikás. Szintén szokás volt valamilyen édes kalács készítése – általában
fonott kalács, túrós lepény, mákos kalács
–, hogy sárga legyen a kender, s a tésztá-

kat friss gyümölccsel – eperrel, cseresznyével – töltötték meg.

Tárkonyos bárányleves
új borsóval

Hozzávalók:
– 25 dkg báránycomb vagy lapocka
– 1 kisebb vöröshagyma
– 5 dkg vaj
– 2 közepes sárgarépa
– 10 dkg csiperkegomba

– 15 dkg kifejtett zöldborsó
– fél csokor petrezselyem
– bő 1 liter húsleves (leveskockából is készülhet)
– ízlés szerint: só, ételízesítő, őrölt bors
– 1 tojás
– kb. 10 dkg finomliszt
– 1-1 dl tejföl és tejszín
– 1 kiskanálnyi friss, aprított tárkonylevél
– fél citrom
Elkészítés:
A húst 1-1,5 centis kockákra vágjuk, leforrázzuk, lecsöpögtetjük. A
hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, az olvasztott vajon üvegesre
sütjük. A hússal további pár percig
pirítjuk, majd rádobjuk a húshoz
hasonló kockákra vágott sárgarépát és gombát is. Fölaprított petrezselyemmel fűszerezzük, majd a levessel fölöntjük, megfűszerezzük,
majdnem puhára főzzük, közben
sóval, borssal ízlés szerint ízlés szerint fűszerezzük. A tejfölt 1 evőkanálnyi liszttel simára keverjük, a levest ezzel sűrítjük. A tűzről lehúzva
a tojássárgájával elhabart tejszínnel dúsítjuk, végül a tárkonnyal fűszerezzük, a citromlével kellemesen
pikánsra ízesítjük.

Potyogtatós
cseresznyés pite

Hozzávalók:
– 50 dkg magozott cseresznye (lehet befőtt is)
– 20 dkg liszt
– 20 dkg cukor
– 3 tojás
– 1 csomag sütőpor
– 1 dl tej
– 1+1/2 dl olaj
Elkészítés:
A hozzávalókat a meggy kivételével összekeverjük, kiolajozott (közepes méretű) tepsibe öntjük, majd
a cseresznyét belepotyogtatjuk.
(A nagyon lédús, vagy befőtt gyümölcsöket érdemes előtte egy kevés zsemlemorzsában megforgatni,
hogy ne áztassa el a tésztát.) Előmelegített sütőben kb. 20-25 percig készre sütjük, majd porcukorral
meghintve tálaljuk.

HIRDETÉS
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Szeretettel hívja Önöket a Country Tours Utazási Iroda
az alábbi útjaira, melyekből a
Kocséri Híradó Olvasóinak extra kedvezményeket kínál.
Tekintsék át.

Cseh várak
kastélyok

Kastélytúra

Első állomásunk Nádasdladány. A Nádasdy-kastély igazi mesekastély, az angol Tudor-kori kastélyokra emlékeztet. Innen a Balaton Északi partján haladunk gyönyörködve a hektárnyi virágzó
levendulamezőkben. Pihenőt tartunk Balatongyörökön a Csóka Fészek Étteremnél ahonnan
páratlan kilátás nyílik a Balatonra. Ebédelünk,
majd megtekintjük a keszthelyi Festetics kastélyt. A 18 termet magába foglaló enteriőr-kiállítás eredeti vagy korhűen rekonstruált belső terei

a 18–19. századi főúri életformát mutatják be. A
kastély legnagyobb értéke Magyarország egyetlen épen maradt főúri magánkönyvtára. Utána
50 gyönyörű hintót láthatunk, majd sétálunk,
pihenünk a felújított angolparkban. Hazautazás
Utazás: luxus kivitelű autóbusszal
Ellátás: Önellátás, Fakultatív ebéd: kb. 1.900 Ft
Belépők: kb. Kastély 2.500 Ft, nyug./gyer. 1250
Ft, Pálmaház fakultatív: 800 Ft/fő, Nádasdi kastély
850 Ft, nyug./gyer. 550 Ft, 70 év felett ingyenes

Időpont: 2018. 07. 08. (vasárnap)
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
Extra kedvezmény: 600 Ft

Zakopane- Dunajeci tutajozás

1. nap: Hajnali órákban indulunk, déli órákban
érkezük Dél-Csehország egyik legpompásabb
kastélyához, Hlubokára. A Hluboka kastélya egy
gyönyörű angolpark közepén fekszik, melyet
egykori tulajdonosai az angol uralkodó rezidenciájának, a Windsori kastélynak mintájára
alakítottak át. Kastélylátogatásunk után továbbgördülünk Cesky Budejovice-be, a sör városába.
Sétálunk patinás főterén, megkóstoljuk a zamatos Budweiser sört, majd elfoglaljuk szállásunkat.
2. nap: Reggeli után megtekintjük Csehország
Cesky Krumlovban Csehország második legnagyobb várát. E középkorból ránk maradt gyöngyszem hangulatos óvárosával, girbe-gurba utcáival, egyedülálló polgári házaival és impozáns
várával garantáltan lenyűgöz minden látogatót.
Ha az erő mellett a jó idő is velünk lesz - tutajra
szállunk a Moldván (15€/fő). A várost Moldva szeli
ketté, amin több fős hajókban evezünk egy jót. A
napot estebéddel és az Eggenberg Sörgyár nedűjével zárjuk. Innen utazunk haza.
Utazás: luxus kivitelű autóbusszal
Szállás: *** hotel 2 ágyas fürdőszobás szobáiban
Ellátás: reggeli Fak. vacsora (2 alk.): kb. 8.000 Ft/fő

Időpont: 2018. 07. 28 - 29. 2 nap / 1 éj
Bevezető áron: 25.900 Ft/fő
+ biztosítás + belépők
Extra kedvezmény: 1.500 Ft

Hajnali órákban indulunk, Donovalyt érintve érkezünk a Tátra fővárosába, Zakopane-ba. Helyi idegenvezetőnk bemutatja nevezetességeit, egyedi építészetét. Sétánkat az Ótemplománál kezdjük.
A templom és a bemutatása után, séta közben a tátrai faházak, és
az óváros megtekintése. Vásárlási lehetőség a piacon. A piac egyik
érdekessége az itt élők saját készítésű sajtjai, melyekből kóstolás
után lehet vásárolni. A piac végében található a Gubalowka felvonó, mely 1128 méterre szállítja a kirándulókat. Délután továbbállunk a Dunajec folyóhoz, ahol egy lélegzetelállító tutajozáson veszünk részt. A Dunajec folyó festői mészkőszirtek között kanyarog,
igazán nagy élményt jelent gyerekeknek, felnőtteknek és az idősebb korosztály is biztonságban érezheti magát a tutajban, gyönyörködhet a meseszép tájban. Leggyönyörűbb szakasza a Dunajec Áttörés. A tutajról leszállva, egy finom estebédet fogyasztunk el
(fakultatív). Hazautazás.
Utazás: luxus kivitelű autóbusszal
Ellátás: Önellátás, Fakultatív estebéd: kb. 50 PLN
Belépők: kb. Gubalovka, tutajozás 85 PLN

Időpont: 2018. 07.07.
Részvételi díj: 12.900 Ft/fő + biztosítás Extra kedvezmény: 5%

Beszterce-mesebeli falvak
Kora hajnalban indulunk. Első megállónk Besztercebánya, ahol városnézést tartunk: Várnegyed,
német templom, régi városháza, Szent Kereszt
Templom, Óratorony. Innen Farkasdra utazunk.
A Világörökség részét képező, máig is lakott falu
tulajdonképpen egy eleven skanzen, mely az élő
hagyomány bemutatását kínálja az ide látogatóknak. Rózsahegy szomszédságában vagyunk, ahol
betérünk ebédelni a Family Farmra. Vásárlási lehetőség friss kalácsokból, sajtokból. Hazafelé haladva, a forgalmas főútról lekanyarodva hirtelen egy
másik világba csöppenünk. A szép erdőben meglehetősen meredeken felfelé kígyózó betonút

kellőképpen felkészíti a látogatót a megkapó látványra, Úrvölgy bájos főterének megpillantására.
Elsőre talán a fedett lépcsősoron megközelíthető
ódon templom tűnik a legmarkánsabb épületnek,
de a Klopačka (kalapács) épület és a hozzá boltívvel kapcsolódó házak, Ferdinánd-akna, amely az
első mélyakna látványa sem fog csalódást okozni.
Az akna előtti fedett pihenőn elfogyasztjuk uzsonnánkat és Zólyom vára, Balassi Bálint szülőhelyén
áthaladva, a késő esti órákban érkezünk haza.
Utazás: luxus kivitelű autóbusszal
Ellátás: Önellátás, Fakultatív ebéd: kb. 10 €

Időpont: 2018. 06. 23.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő (belépők az árban) + biztosítás

Nyári nyaralásokkal, városlátogató- és további egynapos utak ajánlatával várjuk jelentkezésüket.
Telefon: 06/53/350-794

Mobil: 06/30/5758-000

2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.

web: www.countrytours.hu

E-mail: info@countrytours.hu

Eng.sz.: U-000945

Kocséri Híradó
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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

Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, Szabadság tér 4. szám alatti Területi Irodában érhető el. Tel.: 06-53550-375
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 06-53/350-377, 104
Védőnő:
Tóth Zsuzsanna 06-70/559-8395

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 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 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.
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APRÓHIRDETÉS
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.: 0653/359-401
Kocsér központjában három szobás
ház melléképületekkel, nagy kerttel
eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es
telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4
ha földdel, ipari árammal, 3 fúrott
kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
240 literes új horganyzott fürdőkád
eladó. Ár: 12.000 Ft Tel.: 0620/369-3687

Kocséri Híradó

APRÓHIRDETÉS

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca végén. Érd.: 0653/715-165
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos családi ház
nagy melléképülettel, vezetékes
vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 0653/359-401
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
Akciós
pelenka
rendelhető!
20/5635-053
Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdeklődni este 18:00 után
Tel.: 06-20/800-6490
Kocsér központjában családi ház
kerttel ELADÓ! „Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 06-76/411-556; 06-20/4545400

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 újszerű
gyerekágy eladó, irányára 12.000
Ft. Érd.: 06-20-515-7975
Kocsér községben mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas területtel
házat keresek. Tel.: 06-20-4406643
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 53-358110
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy
dűlőben 450 négyszögöl zártkert,
lakható épülettel (szoba, konyha,
fürdőszoba, pince). Villany, fúrott
kút van. Kocséri csere is lehetséges. Tel.: 20/5635-053
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
Sopronban közel a belvároshoz,
szép környezetben 60 m2-es téglaépítésű társasházban földszinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz,
fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik
1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár:
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/6457317 E-mail: imre.lorant@freemail.
hu
Jó állapotú összecsukható járóka
belerakható matraccal és baba
ágyneművel eladó. Érd.: 53/359691 az esti órákban.
Kocséron anyakecskék és ivartalanított fiú gidák Eladók. Tel.: 06 53
715-182 esti órákban.
Eladó 1000 m²-es építési telek a
rendőrség előtt a Jókai utcában.
Érd.: 06-20/629-5282

Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha
terület ebből 10 Ha erdő 12 Ha
szántó 1 Ha két-két tanya. Állattartásra, turizmusra, gazdálkodásra
kitűnő köves út mellett 37 millió Ft
irány ár Fizetési könnyítés lehetőséges. Dél Pest környéki kertes házat beszámítok. Tel.: 06-53/715182
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
Kocséron a Hunyadi utcában 2
szobás összkomfortos családi ház
eladó. Az ingatlanban 2 szoba,
konyha, előszoba, fürdőszoba,
éléskamra, kamra található. A családi ház melegét gázkonvektor adja,
a meleg vizet gázbojler biztosítja. A
ház mellett közvetlenül kb 40 m²-
es melléképület van, amely állattartásra, gazdálkodásra is alkalmas.
Esetleg összeköltözőknek külön lakás is kialakítható. A telek nagysága
révén leválasztható, így építkezni
szándékozók a CSOK-ot is igénybe
vehetik. Érd.: 06-70/541-1245
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 06-20/629-5282
Eladó egy családi ház! Kocsér, Széchenyi u. 17. szám alatt. 3 és fél
szoba, fürdőszoba, spejz, előszoba,
pince, melléképületek. Vezetékes
víz, gáz van. Irányár: 4,5 millió forint. Telefon: 06-20/43-00-981
Jártató pónikocsi eladó, 4 személyes. Tel.: 30/355-4805
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. Érd.:
06-30/9256-794.
Edzőtermi padok és súlyzók eladók.
Érd.: 53/359-165
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