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Megtörtént a volt iskola udvarán kialakított sportpark műszaki át-
adása, ezentúl bárki használhatja azt. Kérjük, hogy figyelmesen ol-
vassák el a sporteszközök használatára vonatkozó szabályokat, és 
az udvarról való távozás után a kaput legyenek szívesek becsukni.

Az idei évben is a hagyományoknak megfelelően került sor az 
augusztus 20-i ünnepi eseményekre, búcsú napján tisztelegtünk 
Szent István király emléke előtt és községi elismerésben részesí-
tettük az arra érdemeseket.

A délelőtti ünne-
pi szentmisét követő 
körmenet után rövid 
koszorúzásra gyűl-
tünk össze Szent Ist-
ván szobránál.

Államalapító szent 
királyunk, templo-
munk védőszentjé-
nek szobrának meg-
koszorúzása után 
egy közös énekléssel 
zártuk a megemléke-
zést.

Cikkünk a 2. oldalon folytatódik

Augusztus 20.
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Augusztus 20.

Községi elismerések átadása
A délutáni ünnepségen Földi Lász-

ló országgyűlési képviselő úr kö-
szöntő szavai  nyitották meg.

Ezt követően a legifjabb kocséri 
lakosokat üdvözölhettük a színpa-
don: az elmúlt egy év során született 
kocséri babákat és szüleiket köszön-
tötte Tóth Zsuzsanna védőnő. Az ön-
kormányzat ajándékát Bodnár And-
rás polgármester és Hriagyel Csaba 
alpolgármester adta át nekik. A cso-
magok összeállítását támogatásával 
segítette dr. Rimóczi Mária gyógy-
szerész és Utasi Tibor vállalkozó.

Kocsér legifjabb polgárai akik az elmúlt egy év során születet-
tek: Csirkovits Maja (Csirkovits Attila, Burai Katalin) Bretus Já-
nos (Bretus János, Selymes Melinda) Pataki Anna Lili (Pataki József, 
Zabodal Ilona Judit) Bozsik Róbert István (Bozsik Róbert, Molnár 
Andrea) Habon Ádám (Habon László, Kelemen Éva) Urbán Már-
kó (Urbán Szabolcs, Új Mónika) Urbán Dániel László (Urbán Lász-
ló, Bujka Mónika) Egri Buyankhisnig (Egri Géza, Gambat Solon-
go) Buzsák Evelin (Buzsák László, Szabó Tímea) Lázár Olimpa 
Odett (Lázár Péter, Őze Erzsébet) Szabó Dominik Krisztián (Szabó 
Krisztián, Bimbó Mónika) Katona Nikolett Szabina (Katona Lász-
ló, Cseh Szabina) Mészáros Ádám Kevin (Mészáros Zsolt, Schüszler 
Éva) Mezei Máté (Mezei József, Dér Krisztina) Kis Pál Gábor (Kis 
Pál, Urbán Angéla) Tóth Fruzsina (Tóth Imre, Gulyás Andrea) Ba-
logh Noel (Balogh István, Szabó Alíz) Sebők Zsolt Balázs (Sebők 
Zsolt, Bretus Margit) Mogyorósi Martin (Mogyorósi Csaba, Balogh 
Mónika) Radics Kristóf Attila (Radics Attila, Godó Erika) Tapo-
di Kristóf (Tapodi Gábor, Zöldi Éva) Márton Dávid (Márton Gá-
bor, Pásztor Nikolett) Bagi Benett Milán (Bagi Gergő, Potyó Anikó)

Az idei tanévben három kocséri fiatalt köszönthetett Gévai Imre, 
a Gábor Áron tagiskola 
tagintézmény-vezetője, 
akik első nyelvvizsgá-
jukat tették le: Venyin-
gi Fanni és Járvás Milán 
középiskolások angol 
középfokú nyelvvizs-
gát tettek, Bagi Leila az 
általános iskola 8. osz-
tályának végén alapfo-
kú angol nyelvvizsgával 
örvendeztette meg csa-
ládját és tanárait.

Kocsér község képviselő-testülete az idei évben bővítette a köz-
ségi elismerések körét két új díjat alapításával: Kocsér Község Köz-
szolgálatáért és Kocsér Község Közneveléséért. A díjakat az elmúlt 
tíz év során nyugállományba vonult köztisztviselők és pedagógu-
sok kapták meg.
Hernáczki Pálné

Munkaviszonya Kocsér Községi Tanács VB. Szakigazgatási 
Szervnél 1987. augusztus 1. napjával kezdődött pénzügyi előadó-
ként. 1990-ben szerezte meg a középfokú pénzügyi szakvizsgát – 
adó szakon. Kocsér község Polgármesteri Hivatalban munkáját fo-
lyamatosan a helyi adózási szakterületen – csatolt munkakörben 
hagyatéki ügyek intézésével végezte.

Férjével két fiú gyermeket neveltek és taníttattak.
A Nők kedvezményes nyugdíjba vonulásával lehetősége volt ar-

ra, hogy 2013.02.28. napjával nyugdíjba vonulhasson.
Ádám Lászlóné

Munkaviszonyt 16 éves korában létesített az akkor még Kocsér 
Községi Tanács VB. Szakigazgatási Szervnél igazgatási előadóként 
1975. június 16. napjával. Ezt követően folyamatosan a közigaz-
gatásban dolgozott. 1986-ban elvégezte az anyakönyvvezetői tan-
folyamot és időközben a Nagykőrösi Református Gimnáziumban 
érettségi vizsgát tett. Férjével két leánygyermeket neveltek fel, akik 
most már 4 unokával örvendeztették meg őket.

A Kocséri Polgármesteri Hivatalban szociális ügyintézőként és 
anyakönyvvezetőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig 2015. június 
22. napjáig. A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásával lehetősé-
ge volt arra, hogy az egy munkahelyen ledolgozott 40 év munkavi-
szonnyal nyugdíjba vonulhatott.
Utasi Imre

Kocsér Község Polgármesteri Hivatalában 2000. február 15. 
napjával létesített munkaviszonyt műszaki előadóként. Csatolt 
munkakörben a műszaki ügyek intézése mellett végezte a település 
fejlesztését célzó pályázatok koordinálását, a közfoglalkoztatottak 
munkájának szervezését, irányítását. 

Feleségével két fiú gyermeket neveltek fel, akik már 3 unokával 
örvendeztették meg őket. 

2014. évben megszerezte főiskolai diplomáját a Kecskeméti Fő-
iskolán a gazdasági, vidékfejlesztési és agrármérnöki szakon.

2018. január 24. napjával nyugdíjba vonult a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségéről. 
Zoller Károlyné (Margit óvó néni)

1973. óta nevelte a kocséri óvodába járó gyermekeket. Óvónői 
oklevelét a Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán szerezte. Szakmai 
munkáját a gyermekek szeretete, mély empátiakészsége vezérelte. 
Lelkiismeretesen, szeretettel gondoskodott a rábízott gyerekekről. 
Kimagasló kézügyessége, kreativitása a csoport esztétikumán és a 
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gyerekek rajzkészségén is meglátszott.  Egész óvónői pályája alatt 
fontos volt számára, hogy elnyerje a gyerekek, szülők, munkatár-
sak szeretetét. Embersége példaként áll mindannyiunk előtt. 
Dér Gáborné KisKati óvó néni

1976-ban a Kecskeméti Óvónőképző főiskola elvégzése után ke-
rült a Napköziotthonos Óvodába. Negyvenéves pedagógus pálya-
futása alatt emberi és szakmai igényesség jellemezte munkáját. 
Mindig segítőileg fordult munkatársai felé és empatikus magatar-
tást tanúsított a gyermekekkel és családjaikkal szemben. Nagy sze-
retettel bánt a gyermekekkel. Tiszteletben tartotta a családi neve-
lést, a gyermekek személyiségének kibontakoztatása érdekében 
mindig igyekezett együttműködni a családi házzal. Munkatársak-
kal nagyon megértő, toleráns volt, szakmai felkészültségével, ötle-
teivel szívesen segítette mások munkáját is. 

1996-tól 17 éven át látta el az óvoda vezetői feladatokat.
Új kihívásként közoktatásvezetői szakvizsgát tett. 
Vezetőként is megmaradt kedves, együttérző, segítőkész kollé-

gának. Megbízható, lelkiismeretes, a gyerekek érdekeit szem előtt 
tartó pedagógus, akinek 40 éven át töretlen szorgalom jellemez-
te munkáját.

Munkája összegzéseként megírta pedagógusportfolióját, ezzel 
együtt járó minősítése 100%-os lett.
Bodnár Andrásné (Edit óvó néni)

1977. óta tevékenykedett az óvodában. Az Óvónői Szakközép-
iskola elvégzése után, munka mellett megszerezte felsőfokú óvó-
női képesítését.

Szakmai elhivatottsága, gyermekszeretete mindig példaként állt 
munkatársai előtt.  Személyiségével, szeretetet sugárzó egyéniségé-
vel, megbízhatóságával, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör meg-
teremtését biztosította.

Az óvónői munka is állandó változás, megújulás alatt áll az utób-
bi években. 2012 óta óvodavezetőként törekedett arra, hogy elsajá-
títsa, tovább adja az új kihívásokkal együtt járó ismereteket. Ennek 
fényében írta meg pedagógus portfólióját, minősítése 100%-os 
lett. Nyugdíjba vonulása után is biztos szakmai háttere maradt a 
megfiatalodó óvodai testületnek.

Mindegyikük a község óvodájában kezdte meg hívatása gyakorlá-
sát és 40 év után ebből az intézményből is vonultak nyugdíjba. Mind 
hárman vallják, hogy hivatásukban elért örömteli sikereik megala-
pozója kiváló tanító mesterük Boros László Ica óvó néni volt.

Csőke Istvánné Szarvas Erzsébet
1948. február 16-án született Kocséron a XII. dűlőben, gazdál-

kodó szülei első gyermekeként. Parasztcsalád gyermekéből, tanya-
si lányból lett megbecsült pedagógus, de a kertben, az állattartás-
ban máig örömét leli.

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

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

1986-ban áthelyezését kérte szülőfalujába, Kocsérra családi 
okok miatt, hiszen férjhez ment Csőke Istvánhoz. Két fiúgyerme-

ket nevelt fel gondoskodó anyaként.
Az iskolában lelkiismeretes osztályfőnök, következetes szakta-

nár volt. Szaktudásával és segítőkészségével kivívta a kocséri tanu-
lók tiszteletét és a szülők megbecsülését. A kocséri nevelőtestület 
elismert, közkedvelt tagja lett. 

És bár 2009-ben 8.-os osztályfőnökként „elballagott” nyugdíjba, 
de az általános iskola óraadóként azóta is számít a munkájára. 

1986 óta, több mint harminc éve tanít a kocséri iskolában. 
Nincs olyan család a faluban, ahol Erzsike néninek ne lenne ta-

nítványa. 
Nemzedékek tanulták meg tőle a közös nevezőre hozást vagy a 

Pitagorasz-tételt, de tanulható tőle a kötelességtudat és az embe-
ri tisztesség is.
Szaszkó-Bogár Sándorné Szekeres Mária tanító

1959. július 27-én született Kocséron a IV. dűlőben. Az első négy 
osztályt a Takács-féle tanyasi iskolában végezte el, a felső tagozatot 
a falusi iskolában, és bár gazdálkodó szülei mezőgazdasági pályá-
ra szánták, Utassyné Gabi néni bátorításának is köszönhetően fia-
talon elhatározta, hogy tanítónő lesz.

1977-ben érettségizett az Arany János Gimnáziumban, majd öt 
éven keresztül Nagykőrösön az Arany János Általános Iskolában 
tanított, és munka mellett elvégezte az Esztergomi Tanítóképző 
Főiskolát.

1982-ben hazatért, azóta tanít itt Kocséron. Nyolc osztályt, úgy 
kétszáz csillogó szemű kocséri kisgyereket tanított meg írni és ol-
vasni. Lelkesen és mosolyogva. Szeretettel és játékosan. Módszer-
tanilag mindig megújulva. Munkáját nagyfokú pedagógiai fel-
készültség és lelkiismeretesség jellemezte. Különösen kedvelte a 
drámapedagógiai módszereket, e témában szakkönyvben is jelent 
meg írása. 

1984-ben kötött házasságot Szaszkó-Bogár Sándorral, boldog 
házasságukban két gyermekük született.

Mindig megkülönböztetett figyelemmel fordult a nehéz sorsú, 
hátrányos helyzetű gyerekek felé, mert pontosan tudta, hogy mi-
lyen nehéz villany nélküli tanyáról nekiindulni az életnek.

Tapasztalatával, szakmai tudásával mindig szívesen állt kollégái 
a rendelkezésére, több mint 15 éven át az alsó tagozatos munka-
közösség vezetője, több főiskolai hallgatónak a szakvezetője, sok 
pályakezdő tanítónak a mentora volt. 2017-ben vonult nyugdíjba.

Példáját gyermekei is követik: lánya, Niki tanítónő, fia, Viktor, 
aki már egy unokával is megörvendeztette, a fizika tudományok 
doktoraként Szegeden a kutat és tanít az egyetemen. 

Marika munkájával, erkölcsi magatartásával minden ifjabb kol-
léga számára követendő minta. Nem lett próféta, „csak” szeretett 
tanító néni a saját hazájában.

Az idei évben sor került 
a Kocsér Községért emlék-
érem kiadására is. Ezt Sze-
lei László körzeti megbízott 
részére ítélte oda a képvi-
selő-testület 25 éve a köz-
ségben, a köz érdekében 
végzett munkája és jelentős 
társadalmi szerepvállalása 
elismeréseként
Szelei László

1969. május 10-én szüle-
tett Nagykőrösön. 12 éve-
sen határozta el, hogy rend-
őr lesz. Ez a terve 1989. 
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december 16-án valósult meg, amikor a sorkatonai szolgálatot kö-
vetően Budapest XI. kerületében megkezdte rendőri szolgálatát.

1991. november 15-én került Nagykőrösre közrendvédelmi jár-
őrként. 1993. november 1-i hatállyal 24 évesen lett Kocsér Község 
körzeti megbízottja.

Munkája elismeréseként többször részesült Kapitányságvezetői, 
Főkapitányi elismerésben, és talán ami mindegyiknél többet ér: a 
Pest Megyei Önkormányzat elismerésében.

A civil szervezetek életével 2000-ben került kapcsolatba, amikor 
létrehozták a Kocséri Horgász Egyesületet. Ennek a tevékenység-
nek a megkoronázása a 2002-es év, amikor is nem kevés munká-
val sikerült megvalósítani az egyesület horgásztavát. Ezt követően 
több civil szervezetben vállalt munkát.

Alapító tagja és elnöke volt a Kocséri Civil Szervezetek Szövetsé-
gének. Elnökségi tagja, majd rövid ideig elnöke volt a Dél Pest Me-
gye Civil Szervezetek Szövetségének, de be kellett látnia, hogy ez a 
tevékenység teljes embert, rengeteg szabadidőt kíván, ezért csök-
kentette az ilyen irányú tevékenységét.

Több éven keresztül részt vett az iskola Szülői Munkaközössé-
gének munkájában, gyermeknapokat, gyermek horgászversenye-
ket szervezett.

Jelenleg a Kocséri Horgász Egyesület vezetése mellett a Kocséri 
Polgárőr Egyesület elnöke. 3 fiú gyermek édesapja, akik mind a 
hárman tagjai a polgárőrségnek.

Sok év után ismét díszpolgárt 
köszönthettünk augusztus 20-án. 
Dr. Ádám József kocséri szárma-
zású egyetemi tanárnak a geodé-
zia területén végzett több mint 
négy évtizedes, kiemelkedően 
eredményes kutatómunkája, va-
lamint sokoldalú, nemzetközileg 
is elismert tudományszervezői és 
jelentős egyetemi oktatói tevé-
kenysége elismeréseként a kép-
viselő-testület a Kocsér Község 
Díszpolgára címet adományozta.

Dr. Ádám József
1950. január 24-én született Kocséron. Szülei a VII. dűlőben lé-

vő földjükön gazdálkodtak.
Az első hat osztályt a Dózsa György tanyai iskolában végezte, 

ahol Bender Alajos és felesége voltak tanítói.
A hetedik és nyolcadik osztályt már a Gábor Áron Általános Is-

kolában végezte, majd a nagykőrösi Arany János Gimnázium ma-
tematika-fizika tagozatára nyert felvételt. Negyedikes korában el-
nyerte a gimnázium matematika pályadíját, majd 1968-ban kitűnő 
eredménnyel érettségizett.

1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán 
szerezett diplomát földmérő mérnöki szakon.

Nagyon érdekelte a mesterséges holdaknak a földmérés terüle-
tén történő alkalmazása – diplomamunkája is ilyen témájú volt.

Egyetem után a Földmérési és Távközlési Intézet Kozmikus 
Geodéziai obszervatóriumába került, mint főmunkatárs.

1978-ban doktorált a Műszaki Egyetemen. 1981-ben a műsza-
ki tudományok kandidátusa, ezt követően a Budapesti Műszaki 
Egyetem tanára, majd tanszékvezetője és dékánhelyettese lett.

1998-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 
2004-ben rendes tagja lett.

Dr. Ádám József tudományos pályafutásával, egyetemi oktatói 
munkásságával eddig is számtalan elismerést érdemelt ki: a Ma-

gyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Általános és 
Felsőgeodézia Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Földméré-
si, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke, a Bajor Tudomá-
nyos Akadémia Német Geodéziai Bizottságának levelező tagja.

Korábbi díjai: Szádeczky-Kardoss Elemér-díj (1988), Nagy 
Ernő-emlékérem (1990), Lázár deák-emlékérem (1992), Ipolyi 
Arnold-díj (2002), Szent-Györgyi Albert-díj (2004), Fasching An-
tal-díj (2008), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt-
je (2012),

2017. március 15-én Széchenyi-díjat vehetett át Áder János köz-
társasági elnöktől, Orbán Viktor miniszterelnök társaságában az 
Országházban a geodézia területén végzett több mint négy évtize-
des, kiemelkedően eredményes kutatómunkája, valamint sokolda-
lú, nemzetközileg is elismert tudományszervezői és jelentős egye-
temi oktatói tevékenysége elismeréseként,

A Széchenyi-díj a tudományos élet legnagyobb magyar kitünte-
tése, a lehető legmagasabb hazai elismerés,

Gyökereit, kocséri kötődését mindig büszkén vállalta, ha napi 
kapcsolatban nincs is a községgel – bár a kezdetek óta a mai na-
pig előfizetője, olvasója a Kocséri Híradónak –, hívó szóra mindig 
készségesen reagált: az Elszármazottak találkozóján 1996-ban egyi-
ke volt az elszármazottak nevében megszólalóknak, 2004-ben aka-
démiai taggá választásakor egykori tanárát, Utassy Miklós tanár 
urat is meghívta az avató ünnepségre, 2017-ben az általános isko-
la meghívására előadást tartott a Gábor Áron Hét keretében, 2018-
ban az arra érdemes kocséri diákokat kalauzolta végig a Budapesti 
Műegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia épületeiben.

Ünnepi műsorunkat több műsorszám is színesítette: a Kocséri 
Népkör műsora, valamint az általános iskola diákjainak (Czakó 
Kitti, Biró Norbert és Gévai Levente) nagysikerű fellépése. A gye-
rekeket Juhász Anikó készítette fel.

Ország Tamás Petőfi Sándor Kutyakaparó című versét szavalta.

A műsor záróakkordjaként a kecskeméti Zergenye együttes han-
gulatos, vidám műsorát láthattuk.
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Tündérkerti hírek
Nagy büszkeséggel töl-

ti el a Tündérkert Óvoda 
dolgozóit, hogy augusz-
tus 20-án községi ün-

nepség keretében három, immár nyugdíjas 
kolléganőnk, Margit óvó néni, Kis Kati óvó 
néni és Edit óvó néni kitüntetést vehetett át 
kiemelkedő pedagógiai munkájuk elisme-
réseként. Elhivatottságuk, szakmai tapasz-
talatuk példaképként szolgál számunkra. 
Büszkék vagyunk rájuk!

Az Önkormányzat sikeres pályázatának 
köszönhetően a nyár folyamán megtör-
tént óvodánk fűtés korszerűsítése és a vizes 

blokkok felújítása.
Szeptember 3-án az óvodába érkező 

gyermekeket már a megszépült mosdók, 
szépen kifestett csoportszobák várták.

A nagycsoport a Szülői Munkaközösség 
és az Önkormányzat segítségének köszön-

hetően új szekrénysorral bővült.
Nagy meglepetést okozott a nagycso-

portba belépő gyermekeknek a falon elhe-
lyezett SMART televízió, melyet az Arató 
fesztiválon Csőke Alexandra által felaján-
lott közel százezer forintnyi tombola be-
vételéből, valamint Rapi Zoltán vállalkozó 
hozzájárulásából vásárolhattunk meg. Kö-
szönjük nekik!

Az óvoda új kerítése és az új kerti játékok 
az ősz folyamán készülnek el.

Ebben a nevelési évben 71 kisgyermek 
óvodai ellátását biztosítjuk. Szükség esetén 
a gyermekek fejlesztéséhez szakmai segít-
ségül logopédus és gyógypedagógus segíti 
munkánkat.

Szeptember 17-én 12 új kisgyermek kez-
di meg óvodai életét, akik már szeptember 
10-én „Ringató délután” alkalmával ismer-
kedhettek az ovival. Szeretettel várjuk őket!

Gólyahír

Balogh Noel
Szülei: Balogh István és 

Szabó Alíz

Mezei Máté
Szülei: Mezei József és  

Dér Krisztina

Kányádi Sándor:
VALAMI KÉSZÜL

Elszállt a fecske,
üres a fészke,

de mintha most is
itt ficserészne,

úgy kél a nap, és
úgy jön az este,

mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre

minden a régi,
bár a szúnyog már

bőrét nem félti,
és a szellő is

be-beáll szélnek,
fákon a lombok

remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:

itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül: 

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Mogyorósi Martin
Szülei: Mogyorósi Csaba  

és Balogh Mónika

Tóth Fruzsina 
Szülei: Tóth Imre és  

Gulyás Andrea
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III. Kocséri Aratófesztivál

Az idei nyáron is kegyeibe fogadott min-
ket az időjárás, mikor július 21-én meg-
rendezésre került a III. Kocséri Arató-
fesztivál.
A Zágoni Ifjúsági Fúvószenekar által fel-
vezetett zenés ébresztőt és az ünnepélyes 
megnyitót követően kezdődött a hagyomá-
nyos aratás. 

Az aratók minden érdeklődőt megkínáltak 
reggelivel, majd kaszát és marokszedőt a 
kézbe véve indultak a gabonatábla szélére.

A lovas kocsira felrakott kévéket a gépek-
hez szállították.

A felvonult gépeket bárki megtekinthette, 
tulajdonosaik szívesen adtak felvilágosítást 
működésükről, állapotukról.
A délelőtt folyamán rekordszámú nevező-
vel zajlott a főzőverseny.

Az avatott zsűri ízesebbnél ízesebb ételeket 
kóstolhatott végig a verseny lezárulásakor. 
A versenyzőket értékes díjakkal jutalmaz-
ták a támogatók jóvoltából.

Az ebéd elfogyasztása után Ádám Kálmán, 
Ádám Karina és Ádám Boglárka jóvoltából 
lovas díjugrató bemutató nézői lehettünk. 

A Kocsér gyökerekkel rendelkező család 
Rajkáról érkezett hozzánk, hogy szemet 
gyönyörködtető bemutatójukkal szórakoz-
tassák a kocséri közönséget.
Földi László országgyűlési képviselő úr fel-
ajánlásaként még egy értékes nyereményt 
– egy két személyre szóló wellness-hétvé-
gét is ki tudtunk sorsolni a tombolasorso-
láson. A szelvények árából befolyt bevételt 
a szervezők a kocséri óvoda részére aján-
lották fel.
A főzőverseny eredményhirdetését követő-
en ünnepélyes eseményre került sor.

Együttműködési megállapodást írt alá a 
Zágoni Szabó Kati Óvoda képviseletében 
Kiss Ilonka óvónő és A Kocséri ÁMK Tün-
dérkert Óvodájának vezetője Czeczon-
né Vágó Zsuzsánna. A megállapodás kere-
tében kijelentették, hogy továbbra is azon 
lesznek, hogy a két intézmény között ki-
alakult jó kapcsolat – mind szakmai, mind 
emberi vonatkozásban – továbbra is fenn-
álljon, és az a lehetőségek szerint még to-
vább fejlődjön.

A délutáni órákban ismét hallhattuk a 
Zágoni Ifjúsági Fúvószenekar műsorát, és 
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Kocséron üdvözölhettük mazsorett cso-
portot is, akiknek műsora igen nagy tet-
szést aratott.

Kedves színfoltja ünnepeinknek a Kocséri 
Népkör énekkarának fellépése. Műsoraikra 
mindig gondosan készülnek, lelkesen vár-
ják a fellépéseket, ahol rendre sikert arat-
nak.

A kocséri Táncoló Talpak és Csicsergő 
néptánccsoport Döme-Kis Orsolya szak-
mai vezetésével a tőlük megszokott magas 
színvonalon szórakoztatta az érdeklődőket. 
A sok éves munka tükröződik előadásaik-
ban, hiszen csak így, sok gyakorlás árán le-
het ilyen „professzionális” műsort előadni.

18 órától a Pesti Zenés Színpad művészeit 
köszönthettük egy év után ismét Kocséron: 
Szász Katalin és Petróczi Gábor előadásá-
ban számos híres dalt, slágert hallhattunk.

A vacsora után szép számban összegyűlő 
közönség nagy szeretettel üdvözölte a szín-
padon a DuplaKáVé együttest és Köteles 
Cindy-t. Műsorukkal sokak számára sze-
reztek szép estét,a népszerű zeneszámok 
garantálták a közönség remek hangulatát.

Köszönjük mindazok-
nak, akik felajánlásuk-
kal, munkájukkal segí-
tették az aratófesztivál 
bebonyolítását:
Gál-Rusvai Halparadi-
csom Kft., ifj. Tajti Lász-
ló, Birkás István, Tajti Bi-
anka, Tóth Adrián, Tóth 
Marcell, Subicz Berill, 
Nagyszombati Zoltán, 
Venyingi Fanni, Revucz-
ki Béla, Bagi Istvánné Me-
linda, Csőke Miklósné Pi-

roska, Csőke Miklós, Tajtiné Kasza Anikó, 
Nagy Istvánné Halla Ágnes, Illyés Mária, 
Kéri Julianna, Bodnár András, Barabás Fe-
renc, Kenyeres Bálint és családja, Galgóczi 

Gábor és családja, Urbán 
Pál, Tóth Pál, Szarvas Sán-
dorné, Kaszap Tüzép, ifj. 
Kaszap Zoltán, Utasi Ti-
bor, Földi László ország-
gyűlési képviselő, Jász-
karajenő önkormányzata 
Palya István polgármes-
ter, Király Dénes,Pető-
fi Mezőgazdasági Szövet-
kezet dr. Nyitrai Gabriella 
elnöknő, Jan Korus – Dér 
Gabriella – Richard Bas-
tian, Bácsvíz Zrt., Balaj-
ti Béla, Hriagyel Csaba és 

családja, Ézsiás János, Tajti László, Bugyi 
Dénes, Bárány István, Benyus Dénes, Ká-
sa László, Kása Márk, Bencsik József, Szán-
tó István, Tajti Béla, Ádám István, Farkas 
László, Varga Imre, Farkas József, Szrap-
kó István, Gévai Imre, Birkás Bertalan-
né, Czeczon Istvánné, Harnos Andrásné, 
Ádám Kálmán, Ádám Karina, Ádám Bog-
lárka, Kocséri Polgárőrség.

Külön köszönet illeti a Kocséri Népkört 
az egész tagságot érintő széles szervező-
munkáért, Csőke Alexandrát a tombola-
sorsolás, valamint főzőverseny megszer-
vezéséért és lebonyolításáért, a konyha 
dolgozóit az egész hétvégén tartó munká-
jukért, a polgármesteri hivatal dolgozóit, 
diákmunkásait és közfoglalkoztatott dol-
gozóit a rendezvény megszervezésében és 
lebonyolításában végzett áldozatos munká-
jukért.
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Az egyesület katolikus ifjúsági szerve-
zetként több mint húsz éve foglalkozik fi-
atalokkal, szervez nyári táborokat többfé-
le korosztálynak, azon a héten is az ország 
hat településén volt egy időben bogártábor. 
Kocséron 23 helybéli diák, 54 vendégbo-
gár és 19 vezető vett részt a lelki napokon. 

Hét csoportban zajlott az élet, felelősség-
teljes, felkészült „főbogarak” irányították a 
gyerekeket, Jacsó Ancsa táborvezető és Ku-
tas Attila tábori atya szervezése nyomán. 
A gyerekek kocséri családoknál laktak, a 
kocséri „házibogarak” vendégszeretetét él-
vezték esténként. Napközben a templom és 

az iskola volt a bázis, vezetők az iskola tan-
termeiben laktak, a táborozók az önkor-
mányzati konyhán étkeztek. 

A tábor vezetői a krisztusi pedagógia el-
vek alapján, az önismeretre, a társas kapcso-
latokra és a megélt keresztény hitre helyze-
ték a hangsúlyt. Sok-sok játék, kiscsoportos 
foglalkozások, beszélgetések, gitáros szent-
misék segítették ezt, de sor került gyalogtú-
rára a Vera-tanyához, helytörténeti múze-
umlátogatásra és tábortűzre is.

A szervezés során a kocséri pedagógu-
sok közül is többen is szerepet vállaltak, de 
a községi önkormányzat és Hernádi László 
plébános atya, a plébánia dolgozói is kész-
ségesen segítettek mindenben. A kocséri 
gyerekek részvételét a Váci Egyházmegye is 
jelentősen támogatta anyagilag. 

Megélénkült egy hétre a falu, megpezs-
dült az egyházközség élete. Több befogadó 
család is örömmel számolt be a záróbeszél-
getésen, hogy mennyire megváltozott arra 
a pár napra az életük, mennyire megszeret-
ték a kisbogarakat.

A katolikus templomot gyakran töltöt-
te be fiatalos énekszó, olykor önfeledt ka-
cagás, olykor csendes elmélyülés, a záró 
szentmisén pedig könnyes búcsúzás. Ön-
magukhoz, egymáshoz és a Jóistenhez is 
közelebb kerültek a részvevők: kisboga-
rak és főbogarak, vendégfogadók – talán 
mindannyian.

Szentjánosbogarak Kocséron!
Június 24. és 29. között szentjánosbogarak rajzottak Kocséron! Valósággal ellepték 

a falut, a falu közepét, a templomkertet, az iskolaudvart, de még a tanyavilágot is. Bi-
zonyára sokan észlelték is azokon a napokon a szokatlan jelenséget. No, azért nem a 
zöldes fénnyel világító apró rovarokra tessék gondolni, hanem mosolygós, derűs fiata-
lokra, akik az ország minden tájáról érkeztek hozzánk, hogy a Szentjánosbogár Egye-
sület szervezésében együtt töltsenek egy hetet.

Köszönet a házibogaraknak!
Hálás köszönet annak a 24 kocséri család-
nak, akik egy hétre önzetlen szeretettel be-
fogadták a kisbogarakat: Hajagos Béláné, 
Vágó-Molnár Melinda, Berczeli Istvánné, 
Jan Anikó, Bimbó Terézia, Zerbes Beatrix, 
Biróné Forgács Bernadett, Kasza Csabáné, 
Győriné Virág Ildikó, Országné Molnár 
Katalin, Kenyeresné Falusi Teodóra, Karikó 
Kiss Anikó, Szaszkó Sándorné, Madács-Tóth 
Eszter, Urbán Éva, Mészáros Ervin, Kissné 
Gyarmati Ágnes, Vízi-Nagy Annamária, 
Szőke Béla, Király Kálmánné, Szentirmai 
Brigitta, Utasi Imre, Hriagyelné Balla 
Veronika,  Szécsi Gabriella. 
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Fejlesztések az iskolában
A nyár folyamán 

jelentős informa-
tikai fejlesztés va-
lósult meg az álta-
lános iskolában. A 
Váci Egyházmegye 
mintegy 2,3 millió 
forintos támogatá-
sából 14 tanulói szá-
mítógépet, 3 nevelői 
laptopot, 4 projekt-
ort és 1 interaktív 
táblát sikerült besze-
rezni és beüzemelni 
a tanévkezdésre.

A fejlesztés következtében az informa-
tikai szaktanteremben lévő 14 tanulói gép 
korszerű, gyors és a legfrissebb szoftve-
rekkel felszerelt gép lett. Továbbá immár 6 
tanteremben tudnak a pedagógusok pro-
jektor segítségével szemléltetni, vetíteni, 
melynek az idegen nyelv tanítása, de a ter-
mészettudományok vagy a történelem ta-
nítása során is nagy szerepe van.

Nem árt tudni, hogy amíg a jelenleg ér-
vényes központi tanterv szerint az infor-
matika oktatását 6. osztálytól kell kezdeni, 
addig Kocséron már 5. osztálytól tanul-
ják a diákok órarend szerint, de szakkö-
ri keretben már 3. osztálytól lehetőségük 
van ismerkedni a számítógépekkel. Győ-
riné Virág Ildikó tanító irányításával fő-
leg internethasználat és a szövegszerkesz-
tés alapjait sajátítják el már alsó tagozatban 
a kocséri gyerekek.

Adományból használt öltözői szekré-
nyekhez jutott az általános iskola a nyáron, 
melyeket a felső tagozatos napközis diákok 
örömmel vettek birtokba szeptember ele-
jén. A szekrények felújítását, zárhatóvá té-
telét Habon László asztalos végezte. Köszö-
net a szülői munkaközösségnek az anyagi 
támogatásért.

Vizsgaidőszak! Nyáron?
Ugyan júniusban már elballagtak a 8. osz-
tályos diákok, de néhányan a nyáron még 
be-bejártak az iskolába, hogy egy rövid 
rákészülés után bizonyítsák számítógép- 
használói képességeiket, vagyis ECDL- 
vizsgát tegyenek.
Érdeklődésüknek, kitartásuknak, no és 
persze Sági Lajos tanár úr felkészítésének 
köszönhetően 6 tanulónk is eredménye-
sen vizsgázott, többségük 4 modulból. Ez 
egyébiránt szinte érettségi szintű ismeret-
nek számít, de az biztos, hogy a középisko-
lában az informatikával nem lesz gondjuk.

A sikeres vizsga után Szolnokon: Gál Ger-
gő, Fehér Levente, B. Deák Orsolya, Szige-
ti Szilárd, Gévai Levente, Tóth Marcell (a 
képről hiányzik Bagi Leila). 
Augusztus 20-án volt 8. osztályos diákot is 
köszönthetett Bodnár András polgármester 
úr – eredményes nyelvvizsgája okán. Nem 
mindennapos, de nem is az első eset ez, bi-
zonyítva, hogy kellő nyelvérzékkel és szor-
galommal az általános iskola végére meg le-
het alapozni a nyelvtudást. Bagi Leila sikeres 
komplex alapfokú nyelvvizsgát tett angol 
nyelvből. Leila kellő magabiztossággal vághat 
neki a középiskolának, szaktanára Mészáros 
Ervin felkészítésének is köszönhetően.

(Érdemes megjegyezni, hogy mind az 
ECDL-vizsga, mind a nyelvvizsga esetén a 
diákok az általános iskolán kívül nem jártak 
semmilyen magánórára, fizetett felkészülés-
re, ezek a szép eredmények pusztán a szorga-
lom, a tehetség és az iskola tehetséggondozó 
tevékenységének a vitathatatlan hozadéka.)

Hűsítő, kitűnő cirkusz!

Augusztus 12-én vasárnap a Fővárosi Nagycirkusz felajánlásnak és Bodnár András pol-
gármester úr támogatásának illetve Tajtiné Kasza Anikó és Juhász Anikó pedagógusok 
szervezőmunkájának köszönhetően a kitűnő tanulók egy igazi hűsítő, látványos cirkuszi 
előadáson vehettek részt Budapesten!
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Augusztus 31-én pénteken délután a Jóisten áldását kérve 
kezdte meg az új tanévet katolikus iskolánk közössége.

 Az elsősöket az óvó nénik bátorítása és az 5. osztályosok kísé-
rete mellett Ragó Ágnes tanítónő és Madács-Tóth Eszter napközis 
nevelő, iskolánk új pedagógusa vezette át az óvodából. 

Gévai Imre tagintézmény-vezető köszöntője előzte meg a szent-
misét, melynek végén az iskolai nyakkendő is felkerült a legkiseb-
bek ünneplő ruhájára, majd Hernádi László plébános atya áldotta 
meg az első osztályosokat. 

A 6. osztály kerekezve kezdte a tanévet: szeptember 8-án szom-
baton körbekerekezték a Velencei-tavat Mészáros Ervin osztály-
főnök vezetésével. 

A szentmisén Sági Lajos kántori szolgálata mellett az isko-
la énekkara közreműködött Juhász Anikó vezetésével. Zárásként 
Patonai Gábor igazgató úr eredményes tanulást kívánva megnyi-
totta a tanévet.  (Fotó: Pintér Márta) 

Ragó Ágnes tanítónő, Hernádi László atya, Gévai Imre tagintéz-
mény-vezető, Patonai Gábor igazgató, Madács-Tóth Eszter nap-
közis nevelő Barta Odett, Vanyur Dóra, Gödény Dóra, Erdős Vik-
tória, Szentirmai Gréta, Tóth Liza Nóra, Hegymegi Dóra Anita, 
Karikó Nóra, Badari Attila, Balogh Balázs, Achim Erika, Balogh 
Martin István, Papp Kevin, Czottner László, Kovács Tamás István. 

Tókerülő kerekezők

A tanévkezdés örömei

Velence, Agárd, Pákozd, lejtők, emelkedők, kilátók és defektek - 
mindenből kijutott a lelkes társaságnak; emlékezetes, remek túra volt.

Köszönet Nagyszombati Zoltán szülőnek és a Venyingi-családnak 
a kíséretért, az önkormányzatnak és Tóth Feri bácsinak az utazásért.
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Arany diploma – egy családban kettő
Barabás Ferenc és Barabás Klára 2018. június 2-án vették át a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem dísztermében aranydiplo-
májukat.

Barabás Ferenc visszaemlékezése:
Az általános iskolát 1952-ben végeztem el Kocséron kitűnő 

eredménnyel, ennek ellenére nem vettek fel a nagykőrösi Arany 
János Gimnáziumba. Családi ismeretség révén a kalocsai Mező-
gazdasági Technikumba jelentkeztem, ahová azonnal felvételt 
nyertem. (A tangazdaság főagronómusa nagyszüleimnél lakot al-
bérletben 1950-től 1960-as évek végéig. Ő segített a technikum-
ba való bejutásban.) 1955-ben végeztem kitűnő eredménnyel és 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre jelentkeztem. A felvételi 
vizsgán megfeleltem, de férőhely hiányában elutasítottak. Egyben 
közölték, hogy jelentkezzek a Bács-Kiskun megyei Állami Gazda-
ságok igazgatójához, aki négy helyet ajánlott fel, ahol a gyakorla-
ti éveimet megkezdhettem. A Császártöltési Állalmi Gazdaságot 
választottam, növénytermesztési brigádvezető beosztást kaptam 
1955. szeptember 15-től.

Már 1956 májusában üzemgazdász feladatot kaptam, amit 1957. 
február 15-ig láttam el. Az 1956-os események miatt munkámat 
folytatni nem tudtam, a szabadlábra helyezésem után édesapám-
nak segítettem itthon. 1959. szeptember 15-től a Tiszasülyi Állami 
Gazdaságban növénytermesztési agronómus lettem. A kocséri Új 
Élet Tsz vezetősége megbízásából kikértek az állami gazdaságból a 
főállattenyésztői munkakör betöltésére. 1960. március 1-én kezd-
tem Kocséron dolgozni (választhattam volna a Petőfi tsz-t, ahol 
Barhács János elnök felajánlotta a főagronómusi munkatört, de 
családi okok miatt az Új Élet Tsz mellett döntöttem.)

Belevettetem magam a munkába és próbáltam vigasztalni az le-
keseredett tsz-tagokat, hogy más kiút nincs, mert a szovjet mintá-
jú nagyüzemek megszervezését nálunk is be kellett fejezni. Pró-
báljunk összetartani és próbáljunk új életet kezdeni. Ez nem kevés 
buktatóval járt.

Klárika húgom követett a kalocsai mezőgazdasági technikumba 
1955-1959-ig, akit szintén nem vettek fel az egyetemre. Az újonnan 
alakult Új Élet Tsz-be felvették gyakornoknak 1960. február 1-től.

A munkám végzése közben szerencsés véletlen folytán kollegi-
ális és baráti viszonyba kerültem a mezőgazdasági minisztérium 
miniszterhelyettesével, akinek elpanaszoltam, hogy nem vettek 
fel az egyetemre. Időpontra magához hívatott a minisztériumba, 
ahol részletesen előadtam az eddigi végzettségemet és munkahe-

lyeimet. Egy levél kíséretében, amit magammal vittem, elküldött a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektorához, ahol azonnal fel-
vételt nyertem.

Másnap megköszöntem a miniszterhelyettes közbenjárását, és 
kértem, hogy a húgom felvételében is legyen segítségünkre. Ő is 
kitűnő eredménnyel végezte a középiskolát.

(A történeti hűség kedvéért: öcsém, Bertalan 1956-ban, Attila 
fiam pedig 1985-ben szintén ezt a technikumot végezte el kitűnő 
eredménnyel.)

Köszönet illeti a szövetkezetet azért, hogy a hat éven át tartó ta-
nulmányainkat segítették azzal, hogy a kéthavonta esedékes két 
heti nappali képzésen részt vehessünk, ehhez tanulmányi szabad-
ságot biztosítottak.

Így végeztünk mindketten 
1968. május 31-én. 

Klárika 1968 decemberé-
ben felmondólevelet kapott 
az Új Élet Tsz-től, és jelent-
kezett a kalocsai Mezőgazda-
sági Technikumba tanárnak. 
Ők beiskolázták az 1969. janu-
ár 1-jével induló Gödöllői Ta-
nárképző Főiskolára. Kalocsán 
dolgozott 1996. május 31-ig 
mérnök-tanárként, növényter-
mesztést, géptant és gyakorla-
tot tanított. Jelenleg is minden 
évben a volt osztályainak talál-
kozóira jár rendszeresen, osz-
tályfőnökként mindegyikre 
meghívják. Munkája során az 
országos szakmai tanulmányi 
versenyeken sok tanítványa ért el kiváló eredményt, köztük voltak 
olyanok is, akik a versenyeredményeik révén felvételi vizsga nélkül 
jutottak be az egyetemekre.

Jómagam 1962-től főkertészként dolgoztam az Új Élet Tsz-ben. 
A nagyüzemi zöldségtermesztés, melegágyi telep, fóliás telep ki-
alakítása és a gépi paradicsom betakarítás megszervezése tarto-
zott a szakmai eredményeim közé. Ennek ellenére az egyesítéskor 
1979-ben az elnök asszony nem tartott igényt munkámra. Rövide-
sen jelentkezett a soroksári Vörös Október Tsz elnöke, Dóra Béla 
és felajánlotta az általa gesztorált soroksári Paradicsomtermesztési 
Rendszer szakmai vezetését. Itt fejezetem be szakmai pályafutáso-
mat 1990. október 15-én, mikor Kocséron polgármesterré válasz-
tottak. Az itt eltöltött idő alatt rengeteg szakmai tanulmányúton 
vettem részt.

Elmondható, hogy az „átkosban” is voltak rendes emberek, akik 
segítettek a megbélyegzetteken, ezt életem során többször tapasz-
talhattam.

A paradicsom szerelmese voltam és a családi gazdaság meg-
alakulása után öt évig a kecskeméti kutatóintézet által szervezett 
nemzetközi paradicsom fajtabemutató telepet szerveztem. Ezt ad-
dig csináltam, amíg tönkre nem tették a világhírű magyar paradi-
csom fajtanemesítést.

Gyermekeim is továbbvitték a családi hagyományt, Feri a Nagy-
kőrösi Konzervgyár ösztöndíjasa volt, 1993-ig művezetőként dol-
gozott ott, Attila 1992-től a konzervgyár felvásárlótelepén dol-
gozott felvásárlóként és körzeti felügyelőként a konzervgyár 
megszűnéséig.

A felvétel a Gödöllői Agrártudományi Egyetem aulájában készült az 
aranydiplomák átvételekor.



12 Kocséri HíradóKÖZÉLET

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak 

a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Király Dénesné
szül.: Deák Ilona

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és mély 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Népköri hírekSok-sok program jellemezte az utóbbi 
hónapokban a Népkör életét, renge-
teg meghívásnak teszünk eleget.

A szervezetünk fő célkitűzése a hagyo-
mányok ápolása ezen belül is jász identitás 
megőrzése, ápolása, megismertetése. En-
nek jegyében egyre több jászsági telepü-
léssel működünk együtt, közös programo-
kon veszünk részt. Így volt ez június utolsó 
szombatján is, amikor a Népkör nagy lét-
számú delegációja részt vett a 24. Jász Vi-
lágtalálkozón Jászfényszarun. Először a Já-
szok főpapi szentmiséjén vettünk részt, 
melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált. 
Ezt követte a Jász települések felvonulása. 
Az ünnepi műsor legfelemelőbb része az 
új jász kapitány beiktatása volt, amikor is 
Hortiné Bathó Edit a Jász Múzeum igazga-
tójának vezetésével díszes jász viseletbe öl-
töztetik a kapitányt, aki 1 évre átveszi „hi-
vatalát”. Ezen a rendezvényen nagy sikerrel 
lépett fel énekkarunk.

Június végén tartottunk egy nagy érdek-
lődésre számot tartó eseményt, amikor 
is Gulyás Katalin verses kötetét mutatta 
be Gyóni Ilona nyugalmazott tanár, a kö-
tet egyik szerkesztője. Sokan nem tudták, 
hogy Kató néni ahogy mindenki jász tele-
ismerte verseket írt családról, természet-
ről, évszakokról. Ebből kaphattunk ízelítőt 
Csőke Alexandra előadásában. A kötet ha-
marosan megjelenik.

Július első szombatján Csemőben szere-
peltünk a falunap és Virágünnepen. A nép-
kör kórusa igyekezett a dalcsokrát úgy ösz-
szeállítani, hogy megismerhessék a részt 
vevők településünket, Jászsághoz való tar-
tozásunkat. Nagyon nagy szeretettel fogad-
tak, kitűnő vendéglátásban volt részünk.

Helyi rendezvényeken is minden alak-
alommal aktívan vesz részt szervezetünk, 
így volt ez az Arató Fesztiválon is. 

Tagjaink mutatták be az aratás folyama-
tát, szervezték a régi gépek bemutatóját, 
felléptünk a kulturális műsorban.

Augusztus 20-án is felléptünk a helyi ün-
nepség kulturális műsorán.

A nyár folyamán a jász településekkel való 
kapcsolattartás jegyében részt vettünk a jász-

kiséri szántó versenyen. Ahol meg tekinthet-
tük a verseny folyamatát, régi gépek bemuta-
tóját, és felléptünk az ünnepi műsorban.

Gazdag, élményekben teli nyár áll mö-
göttünk, de a kopogtató ősz is hasonló gaz-
dag programmal vár reánk. Szeretettel lá-
tunk mindenkit rendezvényeinken.

Bodnár Andrásné
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2018. I. félévi  
Anyakönyvi hírek

Születések:
Buzsák Evelin  

(Szabó Tímea és Buzsák László)
Szabó Dominik Krisztián (Bimbó Mó-

nika Irén és Szabó Krisztián)
Lázár Olimpia Odett  

(Őze Erzsébet és Lázár Péter)
Katona Nikoletta Szabina  

(Cseh Szabina és Katona László)
Mezei Máté  

(Dér Krisztina és Mezei József)
Mészáros Ádám Kevin (Schüszler Éva 

és Mészáros Zsolt Krisztián)
Kiss Pál Gábor  

(Urbán Angéla és Kiss Pál)

Házasságkötés:
Bagi Gergő és Potyó Anikó
Csiki Béla és Hojsza Gyöngyi Mária
Kovács Attila és Habon Valéria Éva
Szóláth István és Fehér Nikoletta

Elhalálozások:
Antal Domokosné (szül: Urbán Ilona, 

1927.)
Ádám Imréné (szül.: Demeter Erzsébet 

Etelka, 1936.)
Ádám Lászlóné (szül.: Budai Erzsébet, 

1930.)
Bakos Gyula István (1953.)
Balogh Pálné (szül.: Kovács Julianna, 

1948.)
Dankáné Regdon Tünde (1970.)
Dobos Ferencné (szül.: Körtési Francis-

ka, 1924.)
Ézsiás Kálmán (1954.)
Fricska Antalné (szül.: Rusvai Rozália, 

1927.)
Gyarmati Józsefné (szül: Robár Ágnes, 

1922.)
Halasi Sándor (1950.)
Horkai Istvánné (1929.)
Kiss József (1976.)
Király Dénesné (szül.: Deák Ilona Irén, 

1946.)
Kőházi-Kis Csaba Ádám (1961.)
Kun István (1937.)
László István (1942.)
Selymes Béla (1961.)
Szabari Béláné (szül.: Bimbó Ilona, 

1929.)
Radics László (1967.)
Tekes Mihályné (szül.: László Mária, 

1944.)
Tóth József (1954.)

Torna tábor Kocséron

Első alkalommal az idei évben Molnár 
Zsuzsanna a Kocséri Szentkereszt Általá-
nos Iskola testnevelő tanára és Hriagyelné 
Balla Veronika – immáron a Kocséri Tün-
dérkert kedves óvónője – megszervezésé-
ben augusztus 21-től augusztus 24-ig kis 
falunkban.

Torna táborban vehettek részt  fiatalja-
ink. A 2017 szeptembere óta működő tor-
na szakkör kis lánykái feláldozva’ a nyári 
szünetük utolsó előtti hetét fáradságot nem 
kímélve kezdték a napot reggeli bemelegí-
téssel, majd délig tartó gerenda – talaj gya-
korlatokat és szekrényugrást végeztek. Az 
ebéd elfogyasztása után kis pihenő követ-
kezett. Délután nyújtó és erősítő gyakorla-
tok  tették próbára a táborozók állóképes-
ségét. Az uzsonna az egészséges életmód 
keretein belül gyümölcsökből állt, melyet 
a gyermekek szülei jó szívvel ajánlottak fel 
és juttatták el a részükre. Köszönjük szépen 
ezúton is a finom almát,szőlőt,szilvát,kör-
tét!

Az iskolai tanévben 2.-5. osztályos lá-
nyok Zsuzsa néni vezetésével, Vera néni 
lelkes közreműködésével olyannyira bizo-
nyították rátermettségüket, hogy a falunk-
ban 2018. februárjában  megrendezésre ke-
rülő  iskolai farsangon és ez év májusában 
Csőke Alexandra szervezésében létrejött 
majálisváró rendezvényen torna bemutató-
val kedveskedtek az ott jelenlévőknek. Si-
keresen!

A táborba három 6.osztályos tanuló is je-
lentkezett; akiknek olyannyira megtetszett 
ez a sportág hogy remélhetőleg szeptem-
bertől az iskolai szakkörön a tornász csapat 
létszámát bővítik. Ezen felül további jelent-
kezők is várják már izgatottan az edzése-
ket. Bízzunk benne,hogy rátermettségüket 
bizonyítva sajátítják el a gyakorlatokat!

A táborzáró nap helyét az Útmenti–Lak 
biztosította. VERA NÉNI KÖSZÖNJÜK 
SZÉPEN! A Kocséri Iskola előtt gyülekezve 
Zsuzsa tanár néni, Gévai Imre bácsi és jó 
néhány szülő kíséretében kerékpártúra ke-
retén belül érkeztek a gyerekek a lovas ta-
nyára. Az idő kegyes volt hozzánk. Az üst-
ben sertés pörkölt főtt burgonyával. Az 
anyukák odaadó hagymapucolása, hús da-
rabolása, krumpli tisztítása alatt kerekasz-
tal megbeszélés folyt a gyerekek és edző-
ik között. Mindenki elmondta mi jobban, 
mi kevésbé tetszett a hét napjain. Illetve mi 
az, amibe kicsit több energiát kell fektetni. 
Volt aki a nyújtást, vagy a tigris bukfencet 
kedvelte, de a gerenda gyakorlatot szintén 
szívesen végezték a nehézségei ellenére is.

A medencében a jó időnek köszönhe-
tően megmártóztak sellő lánykáink, majd 
asztalra került az igen jól sikerült ebéd. A 
nap zárásaként megköszöntük Zsuzsa néni 
és Vera néni tábori illetve egész éves mun-
káját. Kora délután tanári és szülői kíséret-
tel haza kerékpároztak a gyerekek, szívük-
ben és lelkükben kedves emlékekkel.

Országné Molnár Katalin
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

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 Nagykő-
rös, Szabadság tér 4. szám alatti Te-

rületi Irodában érhető el. Tel.: 06-53-
550-375

Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491

Orvosi ügyelet 
hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő  
06-53/359-040 
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, 
ill. hétvégeken 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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KOCSÉRI HÍRADÓ
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

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

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

APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
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
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 föld-
del, ipari árammal, 3 fúrott kúttal, gyümöl-
csössel. Érd.: 06-70/538-1691
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. 
Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kini-
zsi utca végén. Érd.: 06-53/715-165
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, 
összkomfortos családi ház nagy melléképü-
lettel, 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
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Tanya eladó a Határ csárda közelében! Ér-
deklődni este 18:00 után  Tel.: 06-20/800-
6490
Kocsér központjában családi ház kerttel EL-
ADÓ! „Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 
5,5 millió Ft. Érd.: 06-76/411-556; 06-
20/4545-400
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 községben mezőgazdasági tevé-
kenységre alkalmas területtel házat keresek. 
Tel.: 06-20-440-6643

Kocséron anyakecskék és ivartalanított fiú 
gidák Eladók. Tel.: 06 53 715-182 esti 
órákban.

220 wattos árammal működő kukoricamor-
zsoló eladó. Tel.: 53-358-110

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 
szobás, központi fűtéses – gázkazános és 
fatüzeléses kazános családi ház, sok mel-
léképülettel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 
450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi 
vagy kecskeméti panellakás csere is érde-
kel. Ugyanitt újszerű gyerekágy eladó, irá-
nyára 12.000 Ft. Érd.: 06-20-515-7975

Sopronban közel a belvároshoz, szép kör-
nyezetben 60 m2-es téglaépítésű társasház-
ban földszinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, 
spejz, fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik 1 
kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár: 
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/645-7317 E-mail: 
imre.lorant@freemail.hu

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

Kocsér Széchenyi u 80-82. szám alatti iker 
építési telek PIACI ÁRON ELADÓ. Villany-
-központi vízórával ellátott, 2506 m² vállal-
kozásra is alkalmas sarok telek. Érdeklődni 
lehet: 06-309/784-522 telefonom

Jó állapotú összecsukható járóka belerak-
ható matraccal és baba ágyneművel eladó. 
Érd.: 53/359-691 az esti órákban.

Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha terület 
ebből 10 Ha erdő 12 Ha szántó 1 Ha két- két 
tanya. Állattartásra, turizmusra, gazdálko-
dásra kitűnő köves út mellett 37 millió Ft 
irány ár Fizetési könnyítés lehetőséges. Dél 
Pest környéki kertes házat beszámítok. Tel.: 
06-53/715-182

Jártató pónikocsi eladó, 4 személyes. Tel.: 
30/355-4805

Eladó 1000 m²-es építési telek a rendőrség 
előtt a Jókai utcában. Érd.: 06-20/629-5282

Keresek megbízható vállalkozó brigádot. 
Erdő gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, villany 
szerelő, kőműves, festő, terület rendező, 
kerítésszerelő vagyis egy univerzális min-
dent tudó brigádot. Létezik még ilyen brigád, 
vagy csak álmodozzak tovább? Telefon 06-
30/407-9351
Kocséron a Hunyadi utcában 2 szobás 
összkomfortos családi ház eladó. Az ingat-
lanban 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszo-
ba, éléskamra, kamra található. A családi 
ház melegét gázkonvektor adja, a meleg vi-
zet gázbojler biztosítja. A ház mellett közvet-
lenül kb 40 m²- es melléképület van, amely 
állattartásra, gazdálkodásra is alkalmas. 
Esetleg összeköltözőknek külön lakás is ki-
alakítható. A telek nagysága révén levá-
lasztható, így építkezni szándékozók a 
CSOK-ot is igénybe vehetik. Érd.: 06-
70/541-1245
Eladó egy családi ház! Kocsér, Széchenyi u. 
17. szám alatt. 3 és fél szoba, fürdőszoba, 
spejz, előszoba, pince, melléképületek. Ve-
zetékes víz, gáz van. Irányár: 4,5 millió forint. 
Telefon: 06-20/43-00-981
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
Kocséron, Szabadság út 117. szám alatt el-
adó: kályhák, boros bekötött üvegek, tányér-
készletek, poharak, vizeskannák, taliga, ré-
gifajta szétnyitható tükör, szőnyegek, televí-
zió, 3 részes ülőgarnitúra stb. Érd.: 06-
53/359-691, 20/491-4549
Jó állapotban lévő koloniál szobabútor (4 
szekrény, 1 komód, 1 dohányzóasztal) és 
egy nagyméretű szőnyeg eladó. Érd.: 06-
30/911-5505
Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószo-
babútor. Ugyanitt kettő darab használt akku-
mulátor, mely 3-4 kerekű mopedbe való, 
szintén eladó. Érdeklődni a 359-953-as te-
lefonon lehet.




