
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
   

                                                    

                                                    

28. évfolyam 4. szám 2017. JÚLIUS – AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

Tartalom
Szent István ünnepén

Anyakönyvi hírek

Aratófesztivál 2017

Iskolai hírek

Népköri hírek – búcsú Járvás Józsefnétől

Gólyahír

Falugyűlés
2017. szeptember 28-án 17 órától falugyűlést tartunk  

a Művelődési Házban.
Napirend:
– A takarékszövetkezet bezárásával kapcsolatos tájékoztatás
– A község anyagi helyzete, aktuális pályázatok, beruházások
– Egyebek

Szent István ünnepén, augusztus 20-án szép számban vet-
tek részt a kocséri hívek a katolikus templomban tartott ünne-
pi szentmisén.

Az esős időjárásra va-
ló tekintettel a körme-
net elmaradt ugyan, de 
a misét követően meg-
tartottuk hagyományos 
megemlékezésünket ál-
lamalapító szent kirá-
lyunk szobra előtt.

Délután került sor a 
hagyományos községi 
elismerések átadására.

Mindig nagyöröm, 
ha együtt láthatjuk azo-
kat az embereket, akik-
re büszkék lehetünk, 
akik dicsőséget, hír-
nevet szereztek közsé-
günknek. 

Először a legfiata-
labbakat köszöntöt-
tük, akik 2016. augusz-
tus 20-a után születtek. 
A legfiatalabb kocséria-
kat örömmel köszöntötte a színpadon Tóth Zsuzsanna védőnő és 
Bodnár András polgármester. Minden család számára átadták a 
községi önkormányzat ajándékcsomagját, amelyeknek összeállítá-
sában felajánlásával segítséget nyújtott Dr. Rimóczy Mária gyógy-
szerész és Utasi Tibor kereskedő.

Ádám Zoltán, (Ádám Zoltán és Babicz Anikó) Csató Zsanett (Csa-
tó Csaba és Német Zsanett), Szentirmai Ivett (Szentirmai Viktor 
és Király Brigitta), Bretus Bettina (Bretus József és Szűcs Edina), 
Szabó Ádám (Szabó Endre és Béres-Deák Mariannn), Tóth Dor-
ina Viktória (Tóth Zsolt és Mező Viktória), Berdó Boglárka (Ber-
dó István és Vecsei Gyöngyi), Gazdag Kiara (Gazdag Gábor és Vá-
radi Zsuzsanna), Tóth Milán (Tóth László és Juhász Anett), Zöldi 
Viktória (Zöldi János és Szóláth Magdolna), Fekete Károly (Fekete 
László és Gyér Andrea), Barhács Fanni (Barhács László és Habon 
Judit), Németh Bence Milán (Németh Zoltán és Haiser Anikó), 
Rapi Virág (Rapi Zoltán és Gyöngy Szilvia), Juhász Pál (Juhász Pál 
és Tauber Krisztina), Bretus Tamás Csaba (Zsoldos Csaba és Bre-
tus Éva), Virág-Dekkert Helena (Virág Krisztián és Dekkert Éva), 
Berényi Málna (Berényi          és Godó Szilvia), Márton Nándor 
(Márton Gábor és Pásztor Nikoletta), Egri Aminkhishig (Egri Gé-
za és Ganbat Solongo), Bene Maja Éva (Bene Kálmán és Bencsik 
Éva), Pálinkás Marcell (Pálinkás Gergő és Balta Krisztina).

Búcsú 2017

FOLYTATÁS A  2. OLDALON »

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Nagy öröm

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
szerintem nem jól választ el a program: Do-ri-na

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Berényi Zsolt
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Anyakönyvi hírek
2017. első félév

Születések
Tóth Milán (Tóth László és Juhász Anett)
Zöldi Viktória (Zöldi János és Szóláth Magdolna)
Gazdag Kiara (Gazdag Gábor és Váradi Zsuzsanna)
Virág-Dekkert Helena (Virág Krisztián és Dekkert Éva)
Fekete Károly (Fekete László és Gyér Andrea)
Barhács Fanni (Barhács László és Habon Judit)
Németh Milán Bence (Németh Zoltán és Haiser Anikó)
Rapi Virág (Rapi Zoltán és Gyöngy Szilvia)

Házasságkötések
Habon Zsolt és Katrucs Mária

Halálozások
Bagi István (69 éves)
Bagi Sándor József (62 éves)
Barabás Bertalan (78 éves)
Bognár Pálné sz. Rapi Borbála (77 éves)
Bugyi Dénes Istvánné sz. Utasi Irén Anna (68 éves)
Bugyi Gáborné sz. Szabari Ilona (94 éves)
Csató Dénes (73 éves)
Czeczon Józsefné sz. Csingér Ilona (63 éves)
Fodor István (66 éves)
Járvás Balázs (93 éves)
Mihályi Béla (80 éves)
Nyitrai Mihályné sz. Bolyós Ilona (82 éves)
Ország Ferencné sz. Váczi Erzsébet Margit (85 éves)
Pataki Józsefné sz. Bárány Terézia (80 éves)
Pesti Béla (61 éves)
Podmaniczki János (75 éves)
Ragó József (85 éves)
Subicz Sándorné sz. Nyitrai Ágnes (58 éves)
Tordai Sándor Andrásné sz. Mihavec Anna (68 éves)
Vágó Miklósné sz. Rapi Erzsébet (87 éves)
Wágner Andrásné sz. Pallaga Ilona (78 éves)
Járvás Ferenc Józsefné sz. Nagy Mária Magdolna (67 éves)
Kéri Jánosné sz. Vecsei Aranka Elza (74 éves)

Hagyományosan köszöntjük az első nyelvvizsgájukat megszerző 
kocséri fiatalokat is. Az idei évben három kocséri diákot köszönt-
hetett ez alkalomból Gévai Imre a Gábor Áron Tagiskola tagintéz-
mény-vezetője: Laczi Liza még az elmúlt év őszén, Sekelj Vincent 
az idei évben az általános iskola befejeztével tették le alapfokú an-
gol nyelvvizsgájukat. Béres-Deák Bence (aki helyett távollétében 
édesapja vette át az elismerést) az idei évben érettségizett és tette le 
a középfokú angol nyelvvizsgát.

Nemzeti ünnepeinket és egyéb rendezvényeiket rendszeresen 
színesítik az általános iskola tanulói fellépéseikkel. Így láthatjuk az 
irodalmi színpad a Csicsergő és a Táncoló Talpak Néptánccsoport, 
valamint az iskolai énekkar előadásait. Az őket felkészítő nevelők 
– dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó, Kis Orsolya és Juhász Anikó ál-
dozatos munkáját köszönte meg a rendezvény keretében Bodnár 
András polgármester.

Szép ajándék-
kal gazdagodott az 
idén 140 éves köz-
ségünk. Roma-
nek Inka Art-díjas 
festőművész egy 
hét darabból ál-
ló impozáns fest-
m é n y s o r o z a t o t 
adományozott szü-
lőfalujának, ame-
lyet a község ne-
vében Bodnár 
András polgármes-
ter vett át és kö-
szönt meg. A festménysorozatot bárki megtekintheti, az a polgár-
mesteri hivatal előterében került elhelyezésre.

A községi elis-
merések átadá-
sa során az idő-
járás is kegyeibe 
fogadott minket, 
így a Szent Ist-
ván téri színpa-
don tekinthették 
meg az érdeklő-
dők a köszönté-
sek mellett Bim-
bó Brigitta és 
Kurucz Nikolett 
kétrészes zenés 
műsorát is.
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Aratófesztivál 2017
Mindig öröm, ha egy olyan rendezvényről tudósíthatunk, 

amely már hagyományokkal rendelkezik és töretlen népszerű-
séggel sokak számára nyújt kellemes kikapcsolódást.

Ilyen az aratófesztivál is, hiszen a tavalyi évhez képest több 
embert vonzott. A szervezők örömmel vették, hogy munkájuk 
nem volt hiábavaló, maradandó élményekkel gazdagodhattak 
az érdeklődők.

A községi önkormányzat és a Kocséri ÁMK dolgozói mellett 
szeretnénk megköszönni a Kocséri Népkör tagságának a támoga-
tását és munkáját.

Az idei évben is zenés felvezetéssel vonultak ki az érdeklődők a 
rendezvény helyszínére, a menetet a Zágoni Ifjúsági Fúvószenekar 
vezette Musat Gyula karnagy úr vezetésével.

A rövid megnyitót köve-
tően, ahol Földi László or-
szággyűlési képviselő, Bor-
bás Ferenc jász főkapitány 
és Bodnár András polgár-
mester szólt röviden a nap 
jelentőségéről, Hernádi 
László plébános úr kért ál-
dást az elkövetkező munká-
ra és annak gyümölcsére

Hat aratópár (kaszás és marokszedő) kezdte meg a munkát, 
amelyet a búzatábla szélén Gévai Imre közreműködésével Tajti Bé-
la értő tolmácsolásában lehetett figyelemmel követni.

A kévéket Kása László és Kása Márk rakodók rakták fel Szántó 
István fogatára, hogy azokat a cséplőgéphez szállítsák.
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Több érdekes, régi, de működőképes állapotban lévő szerkezetet 
nézhettek meg akár működés közben is az érdeklődők.

A kocsériakon kívül sok vendég érkezett a környező települé-
sekről, de az idei évben is ellátogattak hozzánk testvértelepülése-
ink delegációi. Örömmel üdvözölhettük régi és új barátainkat a 
vajdasági Bácsfeketehegyről és az erdélyi Zágonból.

Az ebédszünetben zajlott le a főzőverseny zsűrizése.

Nagy örömünkre az idei évben igen szép számmal érkeztek ne-
vezések a főzőversenyre. Nem határoztuk meg a benevezhető éte-
lek körét, így sokféle szabadtűzön elkészíthető ételt bírálhatott a 
Rácz Lajos, Csányi Sándor és Borbás Ferenc közreműködésével 
megalakult bírói testület.

A főzőverseny végeredménye és a díjakat felajánlók:
csapatnév díj, különdíj felajánlója
Csató-Team Kocséri Község Önkormányzata

D&D Vegyeskereskedés, Kocsér
Kocséri Vadásztársaság Kaszap Zoltán
Legyünk Kocsér Jó 
Gazdái

Csőke Alexandra

Galgóczi Pékség Klément Családi Borház, Cegléd
Sofőrök – szakács Birkás 
István

I. helyezés  
Kocsér Község Önkormányzata

Birkás Dániel Czeczonné Anci
Házépítők Gál-Rusvai Halparadicsom Kft., 

Kocsér

Arató Buci Mesterek Kocsér Község Önkormányzata
Cegléd Önkormányzata Utasi Tibor – Vegyes Iparcikk bolt, 

Kocsér
Törtel Önkormányzata II. helyezés 

Kocsér Község Önkormányzata
Feketicsi Vadászok III. helyezés 

Kocsér Község Önkormányzata
Tajti László és csapata Földi László országgyűlési képviselő
Kőröstetétlen 
Önkormányzata

Tóth Pál

Rapi Zoltán és csapata Kaszap Zoltán

Új és igen sikeres eleme volt a napnak a tavalyi évhez képest, 
hogy a gyerekek részére malackergető versenyt rendeztünk két 
korcsoportban.

A verseny megrendezéséhez elengedhetetlenül szükséges mala-
cokat a Diana-Sylvester Kft. Ajánlotta fel.

A délutáni műsorban ismét láthattuk a Zágoni Ifjúsági Fúvósze-
nekart, akik sokszínű műsorukkal ismét nagy sikert arattak.

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
ajánlotta
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A Kocséri Népkör tagságának mg arra is maradt energiája, hogy 
a sok egyéb tennivalójuk mellett még a műsorban is fellépjenek 
színes dalcsokraikkal.

A májusi kocséri néptánctalálkozón 
már üdvözölhettük Kocséron a tisza-
kécskei Dűvő citerazenekart. Öröm-
mel fogadtuk őket fergeteges műso-
rukkal.

Üde színfoltja volt műsorunknak 
Balogh Attila fellépése. A rendkívül 
tehetséges kisdiák Budapestről érke-
zett hozzánk, hogy már komoly éne-
kesi és színházi tapasztalattal a háta 
mögött mutassa meg tehetségét az ér-
deklődő kocsériak számára.

Kedves ismerős-
kánt üdvözölhettük 
a Pesti Zenéz Szín-
pad művészeit, akik 
Udvarhelyi Boglárka 

művésznő vezetésével már többször adtak nagysikerű műsort köz-
ségünkben.

Esti sztárvendégünk, Aradszky László műsorára már teljesen 
megtelt a nézőtér. A sodró lendületű, slágerekkel teli műsor fan-
tasztikus hangulatot teremtett az esti bálra, ahol az Angyal Együt-
tes szolgáltatta a zenét.

Köszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal, együttmű-
ködésükkel, felajánlásukkal segítették a rendezvény sikeres lebo-
nyolítását:

Ézsiás János, Palya Lászlóné, Tajti László, Czeczon Istvánné, Sá-
fár László, Laczi Dénesné, Bugyi Dénes, Harnos Andrásné, Bárány 
István, Birkás Bertalanné, Szikszai Ferenc, Szikszai Ferencné, Ká-
sa László, Kása Márk, Szántó István, Ádám István, Szrapkó István, 
Bencsik József, Farkas László (Jászkisér), Farkas József (Tószeg), 
Tajti Béla, Gévai Imre, Bethlen Gábor Közalapítvány, Földi Lász-
ló országgyűlési képviselő, Borbás Ferenc jászkapitány, Diana-Syl-
vester Kft. Járvás József, ifj. Járvás József, Revuczky Béla, Király 
Dénes, Petőfi Szövetkezet, dr. Nyirtai Gabriella elnök, Bácsvíz Zrt., 
Élpack Kft - Kávai Zoltán, Kocséri Népkör, Optimum Solar Kft., 
MTHardy Szolgáltató és Kivitelező Kft., Ceglédi Művelődési Ház

Klément Családi Borház Cegléd, ifj. Kaszap Zoltán, Jan Korus, 
Bodnár András, Barabás Ferenc, Hriagyel Csaba, Kenyeres Bálint, 
Galgóczi Pékség - Galgóczi Gábor, 

Galgóczi Csemege - Galgócziné Fehér Mónika, Kék Nefelejcs 
Presszó, Tóth Pál, Demeter Lőrinc, Gál-Rusvai Halparadicsom 
Kft., Urbán Pál, Birkás István és családja, Csőke Miklós, Csőke 
Alexandra, Utasi Tibor, Czeczon Istvánné (Anci), a kocséri Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói és közfoglalkoztatott munkatársai, 
Kocséri Általános Művelődési Központ – könyvtár, óvoda, konyha 
dolgozói, Segítő Kezek, Kocséri Polgárőrség

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
még arra is maradt....

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
sok egyéb tennivalójuk mellett a műsorban is fellépjenek

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Jászkarajenő Önkormányzata

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
ne legyen új sorba a Galgóczi Csemege

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Czeczon Istvánné Ancit innen húzd ki légy szíves, mert már a felsorolás elején egyszer szerepel



6 Kocséri HíradóSULI HÍREK

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

Visszapillantó – a nyárra

Banánnal a hullámokon?!
Idén nyáron június 26. és júl. 3. között táboroztak a kocséri 

diákok Balatonszárszón - Juhász Anikó és Tajtiné Kasza Anikó 
nevelők vezetésével. A résztvevő 22 diák közül 4 fő részvételét 
Lázár Péter kocséri vállalkozó nagylelkű felajánlása tette lehe-
tővé. A kocséri diákok együtt nyaraltak a vajdasági testvértele-
pülésről, Kishegyesről érkezett gyerekekkel. A táborozás költ-
ségeihez, programjaihoz a községi önkormányzat, valamint 
Földi László országgyűlési képviselő úr is hozzájárult.
A szép nyári napokra a gyerekek így emlékeznek:

„Első nap beköltöztünk, és megismerkedtünk a hellyel. Kipakol-
tunk és egy kis idő múlva mentünk fürdeni a Balatonhoz. Utána 
megismerkedtünk a kishegyesi gyerekekkel egy kis játékban. Másnap 
reggeli után elmondták a szabályokat és megbeszéltük, hogy mik le-
gyenek a táborban. Majdnem minden reggel reggeli torna volt. 

Elmentünk fürdeni, mikor kifürödtük magunkat visszamentünk 
és fociztunk egy jót. Délután bementünk Balatonföldvárra a hajóki-
kötőbe, és este, mikor mentünk haza, elkapott minket az eső. Egész 
héten sok programunk volt. Dottó kisvonattal bementünk Balaton-
szárszóra, ott nem csak vásároltunk, hanem megnéztük a parton a 
József Attila emlékvonatot is.

Pénteken elmentünk a vidámparkba, és nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Voltak olyan esték, hogy rendeltünk pizzát. Szombaton va-
csora után discoztunk, mindenki táncolt. Ja és szerencsére egy egész 
napra bérelhettünk egy vízi légvárat és vízi banánt Földi László kép-
viselő úr támogatásával. Sok szülő látogatott meg bennünket a hét 
során, és mindenki hozott valami finomságot, süteményt, fagyit 
vagy gyümölcsöt. Felmentünk egy kilátóra is, ami közel volt a tábor-
hoz. Gyönyörű kilátás nyílt a magasból a Balatonra, bent pedig egy 
interaktív kiállítás volt. 

Nagyon jó volt a tábor, reméljük lesz jövőre is. Köszönjük ezt az 
élményt!”

(Bagi Alexandra, Várkonyi Levente,  
Radics László, Rapi Roland 6.o.)

Fonyódon – Erzsébettel
A Váci Egyházmegye szervezésében július 23. és 28. között öt 

kocséri diák nyaralhatott egy hetet a fonyódi Erzsébet-tábor-
ban Mészáros Ervin pedagógus vezetésével. 

„Sokat fürödtünk és barátkoztunk. Sok program volt, amelyek-
ben nagyon jó volt részt venni. De sok volt a szabad foglalkozás 
is Finomak voltak az ennivalók. Szerettünk sétálni a parton. Sze-
rettük a koncerteket. Ceglédi szentkeresztes gyerekekkel voltunk 
együtt. A röplabda bajnokságon is részt vettünk és helyezést ér-
tünk el. A fiúk a focibajnokságban vetek részt. Kipróbáltuk a sár-
kányhajózást is. Sok dinnyét ettünk. Szép volt a szállás. Szép aján-
dékokat lehetett venni. Kedvesek voltak a tábor szervezői. 

Szerettünk ott lenni, de hamar eltelt az az egy hét!”
(Pesti Dóra Vanda, Szűcs Róbert Dávid 6.o.)

Jégvarázs a nyári forróságban
„Ezért érdemes kitűnőnek lenni!” – mondta mosolyogva egy diák 

– kilépve a cirkuszból. A Fővárosi Nagycirkusz ugyanis tiszteletjegy-
gyel díjazta a kitűnő tanulókat – szerte az országban, így Kocséron is.

Káprázatos és hűsítő élmény részesei voltak a kitűnő tanulók és 
kísérőik a Fővárosi Nagycirkusz Jégbe zárt cirkuszvilág című elő-
adásán július 20-án csütörtökön. Kiváló orosz akrobaták és remek 
fiatal magyar artisták lélegzetelállító mutatványainak tapsolhattak 
– és még volt fagyi, bambi, popcorn is! 

Köszönjük a lehetőséget a Fővárosi Nagycirkusznak, az utazási 
támogatást Bodnár András polgármester úrnak, valamint Király 
Dénesnek a körültekintő vezetést. 

Élmény volt a nap a felnőtteknek is, „utoljára a téesz-szel voltam 
a cirkuszban...” – sóhajtott fel hazafelé egy szülő.
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Böjte Csaba atya áldásával kezdődött a tanév
Augusztus 27-én vasárnap délután zajlott le a kocséri iskola 

tanévnyitó szentmiséje, a Veni Sancte szertartást Böjte Csaba 
ferences szerzetes tartotta. 

Csaba testvér negyedszázada végzi gyermekmentő szolgála-
tát Erdélyben, az általa vezetett otthonokban naponta több ezer 
magyar gyermek kap jó szót, ételt, szeretetet. Missziós útja so-
rán, Bálint Éva közreműködésével érkezett hozzánk Kocsérra. 

A 7. osztályos kocséri diákok erdélyi útjuk alkalmával évek 
óta felkeresik Csaba testvér kolostorát, benyomást szereznek a 
dévai gyerekek életéről, s mindig visznek adományt is.

Szépen megtelt a kocséri templom, a gyerekeken, szülőkön, 
kocséri híveken kívül érkeztek vendégek a környező településekről 
is, de jelen volt a Ceglédi Városi Televízió és a Mária Rádió is. Her-
nádi László plébános atya szívélyesen köszöntötte a Csaba testvért 
és az erdélyi gyerekeket.

Böjte Csaba atya humort sem nélkülöző prédikációjában Szűz 
Máriát mint pedagógust ál-
lította példaként, felidézve a 
Bibliából a gyermek Jézus el-
tévedésének történetét. Prob-
lémák esetén nem kell azok-
tól megriadni, nem azt kell 
keresni, hogy ki a hibás azok-
ban, hanem a megoldásokat 
kell keresni. Az első nehézsé-
gektől, az első kis fájdalomtól 
nem szabad feladni, sem a ta-
nulást, sem a focizást, sem az 
egymás melletti kitartást. Tanuljuk meg indulatainkat is féken tar-
tani, mert a kiabálás sosem vezet közelebb a megoldáshoz. Vicce-
sen, szenvedélyesen és hitelesen buzdította Csaba testvér kitartás-
ra és szeretetteljes összetartásra a gyerekeket, szülőket, tanítókat. 

A dévai gyerekek rövid előadásával zárult a tanévnyitó ünne-
pély, közreműködésüket apró ajándékkal köszönték meg a kocséri 
diákok.

Az ünnepély során az iskola énekkara Sági Lajos kántor vala-
mint Juhász Anikó és Tajtiné Kasza Anikó pedagógusok irányítá-
sával nagyon szépen közreműködött, hozzájárulva ahhoz, hogy a 
szentmise minden résztvevő számára felemelő, emlékezetes ese-
mény legyen.

A perselyadományokat a dévai és a székelyhídi gyermekottho-
nok javára ajánlottuk fel.

A tanévnyitó szentmise végén a nyakkendő felkötésével váltak 
iskolássá a kisdiákok. 

Szécsi Gabriella napközis nevelő, Hernádi László plébános atya, 
Böjte Csaba testvér, Gévai Imre tagintézmény-vezető, Rajta László 
igazgató úr, Juhász Anikó tanítónő, 

és az első osztályos diákok: Ádám Zsanett, Bereznai Kristóf, Bre-
tus József András, Budai István Zsolt, Burai Levente, Csicsák Do-
mán, Csigi Máté, Iványi Levente Imre, Laboda Dorina, Magyar 
Fruzsina, Ország Katalin, Sipos Jázmin, Tajti Benedek, Vincze Irén 
Franciska.
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Keresztülfutottak Budapesten

Félmaraton – de teljes siker
Két trió és két egyéni induló képviselte Kocsért és a kocséri is-

kolát a 32. Wizz Air Budapest Félmaraton futóversenyen szeptem-
ber 10-én vasárnap.

Gévai Levente a célban (bal szélen)
Mind a nyolc futó becsülettel, kitartó, remek versenyzéssel küz-

dötte le a Budapest legszebb helyein keresztül vezető távot - a nagy 
meleg ellenére. Reggel 9 órakor rajtolt el a mezőny a Városliget-
ből, az Andrássy úton vezetett az út, majd át a Lánchídon Budá-
ra, ott megkerülve a Várat, keresztül az alagúton, végig a rakparton 
le a Lágymányosi hídig, majd vissza a Szabadság hídon Pestre, és a 
Nyugati pályaudvart érintve a Hősök terén át értek vissza a Város-

ligetbe a futók. A leggyorsabbaknak a 21 kilométerhez alig 1 óra 
kellett, a kocséri indulóknak azért több mint két óra. De a becsü-
letes felkészülés, az összpontosítás és a kitartás meghozta a sikert, 
szép éremmel és felejthetetlen élménnyel gazdagodott mindenki.

Több mint 70 országból érkeztek részvevők, összesen több mint 
15 000 futó indult el a versenyen.

A kocséri futócsapat
Országné Molnár Katalin Venyingi Zoltán  

(a csapat menedzsere és támogatója), Ország Tamás, Gévai Imre, 
Tóth Marcell, Oláh Krisztián, Kiss Roland, Tóth Adrián, Gévai Levente, 

Molnár Zsuzsanna (kísérő nevelő)

Micsoda hétvége!

Kocséri pacsirták a szolnoki gulyásfesztiválon!
Egy kis vidámságot, 

mosolyt és tiszta hango-
kat csempészett a kocséri 
énekkar szeptember 9-én 
szombaton a 19. Szolno-
ki Gulyásfesztivál forga-
tagába! Az iskolai énekkar 
Csányi Sándor gulyáski-
rálynak, a gasztronómia 
lovagjának, az esemény 
egyik főszervezőjének a 
meghívására vett részt a rendezvényen.

A kocséri dalosok a Tiszavirág gyaloghídon vezették énekelve a 
Tiszaligetbe a több népdalkörből álló alkalmi énekkart. A túlpar-

ton egy mobil zongora felvezetésével vágott keresztül az énekkar a 
tömegen, egészen a színpadig, hogy ott újabb csoportokkal kiegé-
szülve előadják az ország népdalcsokrát.

Az énekkart Juhász Anikó néni készítette fel és vezette. 
Örömteli, hogy sok szülő is elkísérte a gyerekeket, és köszönet 

illeti Tóth Feri bácsi közreműködését és az önkormányzat segít-
ségét is.

Az énekkar tagjai: Ádám Viki, Balajti Vanda, Radics Diana, Ki-
rály Anna, Országh Kitti, Tajti Ramóna, Venyingi Luca, Gévai An-
na, Németh Anna, Etli Bianka, Kenyeres Nóra, Karikó Dóra, Vágó 
Hanna, Schors Regina, Nagyszombati Petra, Bíró Norbert, B. Deák 
Orsolya, Gévai Levente, Czakó Kitti, Halász Debóra, Vágó Vanes-
sza, Juhász Anikó szakkörvezető.
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Látogatás Jászkiséren
Kedves meghívásnak tett eleget a Kocséri Népkör 2017. augusz-
tus 12-én, mikor ellátogattak a Jászkiséren megrendezésre kerü-
lő szántóversenyre.

Az egész napos programban helyet kapott a Népkör énekkarának 
műsora is.

Búcsúzunk Járvás Józsefné Maricától,
a Kocséri Népkör elnökétől

Népköri elnökünknek, Maricának 2017. június 30-i hirtelen halál-
híre a népköri tagokat is mélyen megrendítette.

EMLÉKEDRE
Már csak egy emlék vagy

S ez olyan nehéz,
Hisz úgy fáj a szívünk,

Hogy elmentél.
Elhívtak tőlünk
A távoli fények,

De mi még most is
Visszavárunk téged.

Tudjuk, hogy nem jöhetsz,
Így tovább könnyezünk,

Nagyon fájó szívvel,
Gyertyalánggal

Rád emlékezünk!
Fájó szívvel búcsúzik a népköri tagok nevében

Patonainé Vörös Mária
A Népkör elnökhelyettese

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

vitéz Farkas Béla
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak,  
ismerősöknek, akik

Fodor István
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Járvás Józsefné
Marica

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban velünk együttéreztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Ország Ferencné
Váczi Erzsébet

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

Külön köszönet Zöldi Jánosnénak odaadó, lelkiismeretes 
munkájáért.

A gyászoló család
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Mécs László: 

A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy siró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja, honnan, palástot keritett, 
aranyos palástot vállamra teritett, 
fejem fölé égszin mosolygást deritett.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, 
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, 
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek, 
mert az édesanyám izent a köveknek, 
szive ment előttem előre követnek.

Amig ő van, vigan élném a világom, 
nem hiányzik nekem semmi a világon, 
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni 
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, 
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan 
fekszik a föld alatt virággá foszoltan, 
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: 
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem igy is kevés volna.

Hogyha a föld minden szinmézét átadom, 
az ő édességét meg nem hálálhatom, 
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Gólyahír

Bretus Tamás 
Csaba
Szülei:  
Zsoldos Csaba és 
Bretus Éva

Csirkovits Maja
Szülei:  
Csirkovits Attila és 
Burai Katalin

Pálinkás Marcell
Szülei:  
Pálinkás Gergő és 
Balta Rebeka

Bene Maja Éva 
Szülei 

Bene Kálmán és 
Bencsik Éva

Juhász Pál
Szülei: Juhász Pál és 

Tauber Krisztina

Bencsik Bence 
 József
Szülei:  

Bencsik Bence és 
Váradi Zsuzsanna



Kocséri Híradó 11EZ+AZ

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 Zsi-
day Péter falugazdász a Nagykőrös, Sza-
badság tér 4. szám alatti Területi Irodá-
ban érhető el. Tel.: 06-53-550-375

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

Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 06-53/359-040 
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. 
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 
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 Járvás Józsefné,  

a Népkör elnöke.

Kocséri Nyugdíjas Egyesületet 
péntekenként

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

A klubok nyitottak, minden 
érdeklődőt szeretettel fogadnak!

A Községi Könyvtár  
nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;

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

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

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

Közjegyző: 

Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429

Félfogadás:  
Hétfő 14-16; 

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

ÉRTESÍTÉS!
A Kocsér és környéke földtulajdono-
si közösség értesíti a földtulajdonoso-
kat, hogy a vadászati haszonbér kifize-
tésre kerül.
Kifizetés helye: Községi könyvtár, Kocsér

Kifizetés ideje:
2017. 09. 26. kedd  10-12 óráig
2017. 10. 03. kedd  10-12 óráig

Mindenki hozza magával a földtulajdo-
nát igazoló 3 hónál nem régebbi tulajdo-
ni lapot, vagy annak másolatát.

Tajti Béla
a tulajdonosi közösség képviselője

Gyógyszertári  
nyitva tartás

Tájékoztatom Önöket, hogy a kocséri
Szent István Gyógyszertár

2016. július 18-tól az alábbi nyitva 
tartás szerint üzemel:

 Hétfő: 7.30 – 18.00
 Kedd: 7.30 – 12.00
 Szerda: 7.30 – 18.00
 Csütörtök: 7.30 – 12.00
 Péntek: 7.30 – 17.30

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik édesanyánk,

Utasi Miklósné
2017. augusztus 19-i keresésében és szerencsés megtalálásában részt vettek.

Különösen köszönjük a segítséget a Kocséri Polgárőrség tagjainak, Szelei László körze-
ti megbízottnak, Pesti Attilának, Balogh Ferencnek és családjának, Habon Zsoltnak és 
családjának, Papp Péternek valamint a nagykőrösi rendőrkapitányság dolgozóinak, és 
mindazoknak, akik bármilyen formában segítséget nyújtottak és aggódtak érte.

Nagy Zsoltné Utasi Ildikó, Benyus László és Benyus István
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti 
családi ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos 
fagyasztó. Érd.: Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 
06-53/359-246
Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és 
egy másfél éves bak kecske eladó. Tel.: 
53/715-182.
Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 
m2). Érd.: Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290
Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db 
tükör. Érd.: 06-53/359-401
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. 
u. 68. vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 
53/359-157
Kocsér központjában három szobás ház 
mellék épüle tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 
06-53/359-375, 06-53/353-936, 06-20/350-
4631-es telefon szá mon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, 
ipari árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. 
Érd.: 06-70/538-1691
Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős 
nénivel vagy bácsival. Érd.: 06-30/377-6891
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 
12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi 
utca végén. Érd.: 06-53/715-165
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, össz-
komfortos családi ház nagy melléképülettel, 
vezetékes vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-
53/359-401

Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 17. szám 
alatt. 3 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó, 
nagy kamra, kamra, 2 ól és nagy kert. Víz, gáz, 
telefon van. Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 06-
20/412-3383
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 
szobás, központi fűtéses – gázkazános és fatü-
zeléses kazános családi ház, sok melléképület-
tel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 450 négyszög-
öl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecskeméti 
panellakás csere is érdekel. Ugyanitt gáz Siesta 
kályha, 2 db babakocsi (egy mély, egy sport,) 
összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó. 
Érd.: 06-20-515-7975
Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdek-
lődni 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
Kocsér községben mezőgazdasági tevékeny-
ségre alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 
06-20-440-6643
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
Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 
szobás családi ház ELADÓ. Érdeklődni: 
30/925-6795-as telefonszámon. 

220 wattos árammal működő kukoricamorzso-
ló eladó. Tel.: 53-358-110
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám alatti iker 
építési telek PIACI ÁRON ELADÓ. Villany-köz-
ponti vízórával ellátott, 2506 m² vállalkozásra 
is alkalmas sarok telek. Érdeklődni lehet: 06-
309/784-522 telefonom
Sopronban közel a belvároshoz, szép környe-
zetben 60 m2-es téglaépítésű társasházban 
földszinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz, 
fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik 1 kocsibe-
álló + 2 tárolóhely Irányár: 10.500.000 Ft Tel.: 
06-70/645-7317 E-mail: imre.lorant@free-
mail.hu
Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4. 
szám alatti kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, 
felújított lakás. Érdeklődni: 06-53/359-395
Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 97., 2 
szoba + 1/2 szoba, előszoba, fürdőszoba, 
konyha, spájz, nagy terasz, több nagy mellék-
épületekkel. (vezetékes gáz) Érd.: 53/359-435, 
20/560-1246-os telefonszámokon. Iá.: 
3 500 000,-
Kocséron anyakecskék és ivartalanított fiú gi-
dák Eladók. Tel: 06 53 715-182 esti órákban.
ELADÓ Kocséron X. dűlő 14. szám alatti új épí-
tésű tanya. 2 szoba, nappali, fürdőszoba, külön 
épületben konyha, kamra, melléképületek, 
nagy kert. Érd.: hétvégén 06-70/611-3863
Jó állapotú összecsukható járóka belerakható 
matraccal és baba ágyneművel eladó. Érd.: 
53/359-691 az esti órákban.
Jó állapotú 4 db parapetes gázkonvektor, 1 db 
gáz fali melegítő, 1db 120 l-es gázbojler eladó. 
Érd.: 06-30/771-5245

Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha terület eb-
ből 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 ker-
tes házat beszámítok. TeL: 06-53/715-182
Keresek megbízható vállalkozó brigádot. Erdő 
gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, villany szerelő, 
kőműves, festő, terület rendező, kerítésszerelő 
vagyis egy univerzális mindent tudó brigádot. 
Létezik még ilyen brigád, vagy csak álmodoz-
zak tovább? Telefon 06-30/407-9351
Kocséron a Hunyadi utcában 2 szobás össz-
komfortos családi ház eladó. Az ingatlanban 2 
szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, éléskam-
ra, 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, gaz-
dálkodásra is alkalmas. Esetleg összeköltözők-
nek külön lakás is kialakítható. A telek nagysá-
ga révén leválasztható, így építkezni szándéko-
zók a CSOK-ot is igénybe vehetik. Érd.: 06-
70/541-1245
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. 
Érd.: 06-20/629-5282
Eladó 1000  m²-es építési telek a rendőrség 
előtt a Jókai utcában. Érd.: 06-20/629-5282
5 literes befőttes üvegek eladóak 50 Ft/db áron 
a Kocséri ÁMK konyháján!
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

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

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

mint mini kakaós csigát 1399 Ft/kg egységáron.

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

KÖZLEMÉNY!
2017-ben is lesz pritamin – kápia – kármen paprika 

FELVÁSÁRLÁS.
Pritamin paprika garantált ára 170 Ft/kg. Fizetés készpénzben azonnal.

Érdeklődni: 06-20/563-5053-as telefonszámon  
vagy személyesen a virágboltban.




