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Új beruházások átadása
2017. október 20-án több, az egész települést érintő beruházás 
átadása zajlott le.

Új helyre költözött a Helytörténeti Gyűjtemény (Szabadság u. 55.). 
A tágas épületben újrarendezve várja a látogatókat: hivatali időben az 
ÁMK munkatársai, munkaidőn kívül a szemben lévő házban lakó Ha-
bon Józsefné tud segítséget nyújtani a gyűjtemény megtekintéséhez.

Az átadó ünnepség után, melyben közreműködött a Kocséri 
Népkör kórusa is, került sor az általános iskola felújított épületé-
nek átadására.

A homlokzati szi-
getelés, a kazáncsere 
és a napelemek fel-
szerelése révén kor-
szerűsödött és kül-
sőleg megszépült 
épületet Földi Lász-
ló országgyűlési kép-
viselő, Bodnár And-
rás polgármester és 
Gévai Imre tagintéz-
mény vezető adta át. 

Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Rajta László igaz-
gató, a Váci egyház,megye részéről Dr. Puskás Balázs és Hernádi 
László plébános, aki meg-
áldotta az épületet.

A mind külsőleg, mind 
berendezéseiben megújult 
konyha épületének átadá-
sa is ezen a napon történt 
meg.

Bízunk benne, hogy a 
megújult és megszépült 
épületek használói még so-
káig élvezhetik ezeknek a 
korszerűsítés előnyeit.
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Falugyűlés
Készült: 2017. szeptember 28-án a Művelődési Házban megtar-
tott falugyűlésről. 
Jelen vannak: A lakosság részéről kb. 50 fő
Jegyzőkönyvvezető: Venyinginé Tajti Erika
Bodnár András polgármester
Köszönti a Pátria Takarékszövetkezet, az OTP Bank Nyrt. és a köz-
ség lakossága részéről megjelenteket. Elmondja, hogy a falugyűlés 
meghirdetett napirendje a következő:   

NA PI R E N D :
1.)  Pátria Takarékszövetkezet Kocséri fiókjának bezárását követő-

en kialakult helyzet áttekintése
2.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
3.) Egyebek

Javasolja a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően tá-
jékoztatni a megjelenteket, majd ezt követően kerül sor a kér-
désekre, észrevételekre, beszélgetésre. 

NA PI R E N D :
1.) Pátria Takarékszövetkezet Kocséri fiókjának bezárását kö-
vetően kialakult helyzet áttekintése

Bodnár András polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy körülbelül 2,5 hónapja a Pát-
ria Takarékszövetkezet elnök asszonya és munkatársai megkeres-
ték a hivatalban és bejelentették, hogy október 31-ével bezárás-
ra kerül a kocséri fiók. Váratlanul ért bennünket a bejelentés, hisz 
Kocsér Község alapító tagja a takaréknak. Ahogy 1956 szeptembe-
rében a Minisztertanács engedélyezte a vidéki takarékszövetkeze-
tek létrehozását, Kocséron az elsők között 1958. szeptember 1-jén 
megkezdte működését a Kocséri Takarékszövetkezet. 1959 au-
gusztusától Kocsér és Vidéke Takarékszövetkezet néven működött 
tovább és az alábbi településeken hozott létre fiókot: 1959. László-
falva, 1969. Jászkarajenő, 1975. Nagykőrös. 1977-ben a Kocsér és 
Vidéke Takarékszövetkezet a Törteli Takarékszövetkezettel egybe-
olvadt Kocsér székhellyel. Az egybeolvadással 7 kirendeltség tar-
tozott a szövetkezethez: Kocsér, Jászkarajenő, Nagykőrös, Törtel, 
Nyársapát, Kőröstetétlen és Abony. 1979. november 1-től Nagy-
kőrös-Kocsér Takarékszövetkezet névvel és Nagykőrös központtal 
működött tovább. Később újabb összevonások következtek, Ceg-
léd majd Gyömrő központtal.
Jeleztem elnök asszonynak, hogy elfogadhatatlannak tartom, hogy 
előzmény nélkül csak bejelentik, hogy 2 hónap múlva bezárásra 
kerül a fiók. Abban állapodtunk meg elnök asszonnyal, hogy egy 
levelet írunk a takarékszövetkezet vezetésének, igazgató tanácsá-
nak. A levél elküldésre került, a 30 nap letelt, de még válaszra sem 
méltatták levelünket.
Újabb levél csak az ügyfelek részére érkezett, melyben tájékoztat-
ták őket, hogy 2017. október 31. helyett 2017. szeptember 30. nap-
jával zár be a kocséri fiók.
A későbbiekben arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy szep-
tember 30-a után heti 1 alkalommal – szerdai munkanapon – lesz 
nyitva a Pátria Takarékszövetkezet kocséri fiókja 2018. június 30-ig.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Takarékszövetkezet mel-
lé egy másik alternatívát kell felállítani. Döntse el a lakosság, hogy 
mely bankot fogja választani, ha jövő év július 1-től kezdve Nagy-
kőrösre kell bejárni. Felvettük a kapcsolatot az OTP Bank NyRt- 
vel. Az OTP ATM automatát fog kihelyezni még ebben az évben a 

központra, a buszmegálló mellé.
A segélykifizetések 2018. június 30-ig a takarékszövetkezetben 
fognak továbbra is történni, csak nem két hétig folyamatosan, ha-
nem havi két szerdai napon.
Átadja a szót a Pátria Takarékszövetkezet képviselőjének, Gálné 
Czuba Magdolnának.

Gálné Czuba Magdolna Pátria Takarékszövetkezet értékesítési és 
hálózati igazgatója
Polgármester Úr röviden ismertette és tömören összefoglalta az el-
múlt néhány hét eseményeit. Ehhez nem szeretne semmit hozzá-
fűzni, hiszen az ügyfelek személyre szabott értesítésben tájékozód-
hattak a fejleményekről. A takarékszövetkezet a kocséri ügyfeleknek 
ugyanazt a szolgáltatást és termékeket tudja nyújtani a továbbiak-
ban is, szűkített heti egy alkalommal. Nincs másik pénzügyi szolgál-
tató a településen, így ha a hét többi napján át kell, hogy menjenek 
Nagykőrösre ott a kollégák szeretettel várják a kocséri ügyfeleket. 
Az ATM a továbbiakban is ugyanúgy működik, mint eddig.

Győri Judit OTP Bank Nagykőrösi fiókjának vezetője
Köszöni a meghívást, nagyon örül a felkérésnek. Elmondja, hogy 
az OTP Bank a településre új fiókot kihelyezni nem tud. ATM tele-
pítése folyamatban van. Szívesen látják a leendő ügyfeleket Nagy-
kőrösön. Amivel tudja segíteni a települést, a lakosságot és az 
önkormányzatot, hogy amennyiben igény van rá lakossági és vál-
lalkozói oldalról a kollégákkal kihelyezett megbeszéléseket tud-
nak tartani. Vannak mobil bankáraink, akik autóval rendelkezés-
re állnak és előre egyeztetett időpontban tudnak személyre szabott 
tanácsadást nyújtani a lakosoknak, vállalkozóknak helyben. Szé-
les termékskálával, egyénre szabott számlacsomagokkal várják az 
ügyfeleket a diákoktól egészen a nyugdíjas korosztályig.

K É R DÉ SE K ,  HO Z Z ÁS Z ÓL ÁS OK

Venyingi Zoltán képviselő
A takarékszövetkezet képviselőjétől szeretné megkérdezni, hogy a 
tájékoztató levélben az szerepel, hogy 2018. június 30-ig heti egy-
szeri alkalommal biztosítják a személyes jelenlétet a fiókban. Ezt 
követően az ingatlan hasznosításával kapcsolatban is biztosan 
vannak elképzeléseik. Az ATM szolgáltatás is csak eddig az idő-
pontig fog élni?

Gálné Czuba Magdolna Pátria Takarékszövetkezet értékesítési és 
hálózati igazgatója
Erre választ most nem tud adni. Amennyiben az ingatlan értékesíté-
se megtörténik, akár bérbeadás, akár eladás útján, akkor kell egy új 
bérleményt keresni az ATM kihelyezéséhez. Előzetes megbeszélés 
szerint az önkormányzat nem tud épületet biztosítani az automa-
tának. Ez egy akkor felmerülő probléma lesz, amit át kell gondolni.

Tóth Ferenc
Jövő év június 30-ig működik Kocséron a fiók. Megkérdezi, hogy 
ezt követően az önkormányzat felé fizetendő csekkeket hol és ho-
gyan lehet majd befizetni? A helyi adók fizetése a továbbiakban 
hogyan fog történni? Mi az elképzelés ezzel kapcsolatban? Sárga 
csekken történik majd a befizetés vagy házipénztárba?

Bodnár András polgármester
Azok a lakosok, akik nem tudják utalni az összeget, valószínű, 
hogy postai csekken történik a befizetés.
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Kasza Csaba Lászlóné képviselő
A Takarékszövetkezet képviselőjétől szeretné kérdezni, a mobil 
bankár szolgáltatással kapcsolatban, hogy olvasható volt az inter-
neten, hogy autókat biztosít a fejlesztési keretében a Takarékbank 
is, hogy elérje a vidéki ügyfeleit. Erről tudhatunk-e valamit, hogy 
ez a hálózat mikorra fog kiteljesedni, egyáltalán ez a mi települé-
sünket érintheti-e?

Gálné Czuba Magdolna Pátria Takarékszövetkezet értékesítési és 
hálózati igazgatója
A mobil bankár és a mobil autó két különböző fogalom. A mo-
bil bankári funkció nálunk is megoldható. A nagykőrösi fiókban a 
kollégák tudnak lehetőséget biztosítani arra, hogy időpont egyez-
tetéssel és személyes tanácsadással tudnak segíteni a lakosoknak.
Elmondja, hogy év elején több, mint 70 takarékszövetkezet volt. 
Sok fúzió jött létre ebben az évben. Ez azt jelenti, hogy év végé-
re összesen 12 takarékszövetkezet fog maradni. Takarékszövetke-
zetünk is az év végén fog fuzionálni az Örkényi Takarékszövetke-
zettel. Bízik abban, hogy a 12 takarékszövetkezet közül a Pátria 
Takarékszövetkezet volt és lesz is a legeredményesebben működő 
takarékszövetkezet. 
Kettő darab mobil autó üzembehelyezésére kerül sor pilot üzem-
módban fent északon Borsod Megyében és egy másik vidéki tele-
pülésen, ahol nagyon sok fiókbezárás történt. Egy ilyen autó fenn-
tartása nagyon költséges.

Damó István 
A Takarékszövetkezet épületének értékesítése esetén a posta épü-
letéhez tartozó ingatlanrész üresen áll. Ezt nem lehet ilyen célra 
felhasználni, az ATM automatát itt elhelyezni? 

Bodnár András polgármester
Elmondja, hogy a volt takarékszövetkezet épülete magántulajdon-
ban van. 

Járvás László
Megkérdezi, hogy ha a Pátria Takarékszövetkezet bezár, akkor azt 
az épületet nem bérli az OTP Bank?

Győri Judit OTP Bank Nagykőrösi fiókjának vezetője
Elmondja, hogy maximálisan megérti a lakosság helyzetét és prob-
lémáját, de az OTP Bank Nyrt. a településre új fiókot kihelyezni 
nem tud.

Hriagyel Csaba alpolgármester
Megkérdezi, hogy hány alkalmazott fog dolgozni szerdai napokon 
a Pátria Takarékszövetkezet kocséri fiókjában? 

Gálné Czuba Magdolna Pátria Takarékszövetkezet értékesítési és 
hálózati igazgatója
Megszokott létszámmal, 2 fő – Nagy Bálintné és Hriagyel Balázsné 
– fog dolgozni szerdai napokon a fiókban.

Rónaszéki Lajosné Pátria Takarékszövetkezet Nagykőrösi Fiók 
vezetője
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mindenkit ugyanolyan szeretet-
tel várnak Nagykőrösön is, mint a kollégák itt Kocséron. Minden 
szolgáltatással, információval kapcsolatban, ha kell nagyon szíve-
sen kijön tájékoztat mindenkit, segít az idős ügyfeleknek.

Bodnár András polgármester
Összegezve az eddig elhangzottakat elmondja, ha a lakosság részé-
ről bárki igényli, hogy bővebb felvilágosítást kapjon a banki szol-
gáltatásokról – mind a Takarékszövetkezet és/vagy az OTP Bank 
részéről – a hivatalban jelezze, és egyeztetünk időpontot. A pénz-
intézetek azt gondolom, hogy örömmel kijönnek és mindenkit tá-

jékoztatnak személyre szabottan.

NA PI R E N D :
2.) Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

Bodnár András polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket a 2017. évben történt fejlesztésekről, 
pályázatokról, beruházásokról a községben. 
Hitelt az önkormányzatnak ebben az évben nem kellett és remé-
nyeink szerint nem is kell felvennie. 

Folyamatban lévő beruházások:  Támogatás Összköltség
Iskola és Konyha felújítás 84.148.320,- Ft 84.184.320,- Ft
Konyha belső felújítás 40.000.000,-Ft 46.000.000,- Ft
Fogorvosi rendelő felújítása 29.546.526,- Ft 30.962.600,- Ft
Kossuth L. u. felújítás 51.482.399,- Ft 54.191.999,- Ft
Közműv. érdekeltségnövelő tám. 100.000,- Ft 200.000,- Ft

Benyújtott pályázatok a következők:  Támogatás Összköltség
Orvosi lakás vásárlása (Hunyadi u.)  3.500.000,- Ft
Háziorvosi rendelő  81.279.135,- Ft 85.556.985,- Ft
Óvoda vizesblokk, udvari játékfelúj. 61.010.000,- Ft 4.220.000,- Ft
Külterületi utak stabilizálása 61.666.826,- Ft 72.549.207,- Ft
Konyha eszköz fejlesztése 20.000.000,- Ft 24.249.002,- Ft
József A. utcai járda felújítás 1.600.000,- Ft 1.600.000,- Ft

Mindösszesen:  430.833.206,- Ft 467.214.113,- Ft
Önerő:  36.380.907,- Ft

NA PI R E N D :
1.) Egyebek

Bodnár András polgármester
Elmondja, hogy a későbbi tervek között szerepel a művelődési ház 
és a faluház épületének felújítása, átalakítása.
Van egy elképzelés mindkét épület további sorsával kapcsolatban. 
Statikust hívtunk, aki megnézte a művelődési ház épületét és nem 
javasolja a felújítását. Egy építész csapat a mai napon megnézte az 
épületeket, a statikus által leírtakat és az a döntés született, hogy 
közösen a két épület egybeépítésével valósulhatna meg egy új mű-
velődési ház megépítése.
Kéri a lakosságot, mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.

K É R DÉ SE K ,  HO Z Z ÁS Z ÓL ÁS OK

Tóth Ferenc
Megkérdezi, hogy mikor lesz lehetőség a járdák felújítására? Van-
nak olyan utcák, ahol a járdák járhatatlanok, vagy már nincsenek 
is meg.

Bodnár András polgármester
Egyetért az elmondottakkal. Sajnos sok esetben az útkeresztező-
désekbe ültetett fákat, tujákat sem nyírják a lakók, a kereszteződés 
nem belátható. A jogszabály szerint a járdákat a lakosságnak kell 
rendben tartani.

Berczeli Istvánné
Kifogásolja a Jókai utca – Szabadság u. sarkán található buszmeg-
álló állapotát. Gödrös, eső esetén nagy a sár és a víz nem folyik le.
Látja, hogy elkezdték a Széchenyi utcában az út javítását. Megkér-
dezi, hogy folytatni fogják-e tovább? Jelzi, hogy az árkok takarítá-
sa csak egy-egy helyen történik meg. Télen az utak takarítva, sóz-
va lesznek?
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A forradalom ünnepén
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén ismét rend-

kívül színvonalas megemlékezésen vehettek részt az érdeklődők a 
kocséri művelődési házban.

Az 1956-os eseményeket, a forradalmi napok hangulatát idézték 
meg a Gábor Áron tagiskola tanulói zenében és prózában.

Biró Norbert, Cza-
kó Kitti és Gévai Le-
vente szólóénekét kö-
vetően Földi László 
országgyűlési képvise-
lő ünnepi beszédében 
kiemelte a forradalom 
szellemiségének je-
lentőségét, máig ható 
mondanivalóját.

Nagy sikert aratott az Irodalmi Színpad Soha nem múló emlé-
kek című jelenete, amelyben a fiatalokhoz szólóan tudták az ötve-
nes évek hangulatát megidézni.

Az ünnepi megemlékezést az iskola énekkarának műsora zárta.
Köszönjük a közreműködők és felkészítőik munkáját: az Irodal-

mi Színpad vezetője dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó, az énekkar és a 
szólóénekesek felkészítője Juhász Anikó volt.

Az ünnepi megemlékezést követően elhelyeztük az ’56-os hősök 
emlékművénél a kegyelet koszorúit, majd mindenkinek lehetősége 
volt, hogy egy-egy szál gyertya vagy mécses meggyújtásával emlé-
kezzen a forradalom áldozataira.

KRÓNIKA

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindazoknak, akik

Vincze László
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 

velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Tóth László
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Bodnár András polgármester
A buszmegálló környéke a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez tarto-
zik. Megkéri a jegyző asszonyt, hogy a problémát jelezze feléjük le-
vélben. A mi feladatunk az, hogy nyírjuk a füvet és rendben tart-
juk a buszmegállót.
Az utcák kátyúinak kijavítása folyamatosan halad a faluban.
Sózva az utak nem lesznek télen, ezt jogszabály tiltja. Az idősek-
nél, ha tudunk segítünk a járdák takarításánál.

Pintér Flóriánné
Jelzi, hogy évek óta télen a tanyasi utak járhatatlanok.

Bodnár András polgármester
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kocsér községben a dűlőút háló-
zata 140 km hosszú. Az önkormányzat vásárolt hóekét és a tavalyi 
évben már ezzel takarítottuk az utakról a havat. Amennyiben pá-
lyázat útján lehetőség nyílik gléder vásárlására, úgy jóval nagyobb 
szakaszt tudunk ebből az útszakaszból karbantartani.

Nagy Bálint
Megkérdezi, hogy a Dózsa György utca és a Béke utca közötti 
(Kossuth Lajos u. 2. szám előtt) szakaszon a járda megépíthető-e?

Bodnár András polgármester
Megkéri a jegyző asszonyt, hogy nézzen utána, kinek a tulajdoná-
ban van ez a terület. 

Damó Júlia
Mikorra várható, hogy kiépül Kocséron a szennyvízcsatorna?

Bodnár András polgármester
12 település van 3 megyében, Pest megyében 2 település – Mike-
buda és Kocsér – ahol nem kezdődött el a szennyvízhálózat kiépí-
tése. Ez a 12 település a Bácsvíz szolgáltató körzetében van. Ko-
csér nak agglomerációs körzeti lehatárolást kell csinálni Nagykőrös 
tekintetében. Nagykőrösnek leszünk egy kerülete, így a lakosság-
szám eléri a 2000 főt, és ekkor már elérhető lesz az Uniós pályázat. 
A lehatárolás folyamatban van.

Bodnár András polgármester megállapította, hogy a lakosság ré-
széről több felvetés, kérdés nem volt, megköszönte a lakosság rész-
vételét és a falugyűlést bezárta.
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Szüreti vigasság
A XIX. Gábor Áron Napok keretében szeptember 30-án 

szombaton délután tartotta hagyományőrző szüreti vigasságát 
a kocséri általános iskola. 

A mulatság a lovas kocsis felvonulással vette kezdetét. Minden 
osztály, sőt a Kocséri Népkör is lovaskocsin, vidáman énekelve vo-
nult keresztül a falun – lobogós lovas polgárőrök vezetésével!

Kirakodóvásár süteményből – a 7. osztályos anyukák mosolyog-
va kínálták a finom portékákat.

 A Szent István téren 
közben csordogált már 
a friss must, az öreg cső-
szöktől pedig édes gyü-
mölcsöket lehetett lopni. 

Aztán színpadra lépett 
az iskola énekkara és a 
táncos lábú első osztálya 
is Juhász Anikó vezetésé-

vel, a Kocséri Népkör, tiszakécskei Nagy-Tisza néptánccsoport, a 
kocséri Csicsergők és a Táncoló talpak – Döme-Kis Orsolya irá-
nyításával. 

A műsor közben a szervező Kocsér 
Jó Gazdái átadták a „Legszebb kony-
hakertek” verseny kocséri résztvevői-
nek a díjakat, közöttük ott volt az Er-
vin bácsi irányította kertészszakkör is, 
de nagy tapsot kapott Habon Judit is, 
akinek kertje az országos versenyben 
is díjat nyert!

A tombolahúzás után a szürkületet 
Szent Mihály napi őrtűzzel próbálták 
feltartóztatni, és bár a hangulatnak jót 
tettek a lobogó lángok, de így is elér-

kezett az este, egy szép nap emlékével lehetett indulni hazafelé.
(fotó: Pintér Márta, Tajti Zsanett)

SULI HÍREK

XIX. Gábor Áron Napok

Két pompás őszi nap
Tanyatúra, számháború, parasztolimpia

Szeptember 29-én pénteken, éppen a dicsőséges 1848-as pá-
kozdi csata évfordulóján az Útmenti Lakhoz kerékpározott ki 
iskolánk valamennyi diákja, ahol Hriagyelné Vera néni várta 
sok szeretettel a gyereksereget. 

A kerékpártúra a Gábor Áron Diáktüzércsapat délceg ágyúlövé-
sére indult, melytől még a sárguló falevelek is lehullottak az iskola-
udvaron. No és az énekkar pattogós katonadalai is növelték a har-
ci kedvet a diákokban!

A tanyán a papri-
kás krumplit illata, 
parasztolimpia, ró-
kavadászat, strand-
röplabda, csocsóasz-
tal, számháború, és 
különféle egyéb játé-
kok várták és szóra-
koztatták egész nap a 
tanulókat.

A gyerekek nevében ezúton is köszönjük a két nap során 
nyújtott mindennemű segítséget: a fogatosok, az önkor-
mányzati dolgozók, a rendőrség, a polgárőrök és a szülők ál-
dozatos munkáját.
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Egy sárkányrepülő élményei

A repülés szerelmese
Sárkányrepülő! Néha a kocséri égbolton is keresztülszáll egy-egy 

ilyen színes, könnyű repülő szerkezet. Szoktuk is csodálni.
De hogy milyen érzés a sárkányrepülés, és hogy miként rendez-

nek ebből versenyeket, erről tartott egy kis előadást 2017. szep-
tember 25-én hétfőn Kopa László Európa-bajnoki ezüstérmes sár-
kányrepülő a felső tagozatos diákoknak.

A versenyen ilyen fényképeket be kell azonosítaniuk  
Laci bácsiéknak, aztán a térképeken pontosan bejelölni  

– mindezt repülés közben sok száz méter magasban

SULI HÍREK

Jeles vendégek az iskolában

A tanyasi iskolától az akadémiáig
Neves és kedves vendége volt október 5-én csütörtökön a 

kocséri iskolának: dr. Ádám József egyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, Széchenyi-díjjal kitüntetett tu-
dós és tudományszervező, aki általános iskolai tanulmányait 
Kocséron végezte. Pályafutása szép példája annak, hogy tehet-
séggel és kitartással hátrányos helyzetből is páratlan eredmé-
nyeket lehet elérni. 

Gévai Imre tagintézmény-vezető az iskola közössége nevében 
Gábor Áron Emlékplakettel köszöntötte a kedves vendéget. 

Ádám József szülei földművelők voltak, Csőke Istvánné Erzsi-
ke néni matematika- 
tanárunkkal szinte 
szomszédok voltak. 
Az első hat évfolya-
mot tanyasi iskolá-
ban, összevont osz-
tályban járta ki, 
majd a nagykőrö-
si gimnáziumban ta-
nult, az egyetemen 
pedig geodéziát, 
földmérést. Ennek a tudományágnak lett hazai, majd nemzetkö-
zi szinten is elismert kutatója. Tanult és dolgozott Németország-
ban és az USÁ-ban a NASA-nak is. Jelenleg a Budapesti Műsza-
ki Egyetem tanára.

Szívesen jött egykori iskolájába, hisz mindig is kocsérinak val-
lotta magát. Előadásában először a kocséri kötődéseit elevenítet-
te fel, majd a geodézia alapjaival ismertette meg a felső tagozatos 
diákokat. Elmesélte többek között, hogy gyerekként egy katonai 
földmérőt látott, amint a mérőeszközeivel a kocséri templom kö-
rül szintezett, ellenőrzött, és ekkor támadt fel benne az érdeklődés 
a geodézia iránt.

Az előadása végén 
megmutatta a figyel-
mes közönségnek a 
Széchenyi-díjat is, 
melyet 2017. márci-
us 15-én vehetett át. 
Sőt, kézbe is lehetett 
fogni a legmagasabb 
rangú magyar tudo-
mányos kitüntetést!

Az érdeklődő diákok még egy kis séta keretében a kocséri temp-
lom geodéziai pontjait is megkeresték dr. Ádám József vezetésével. 
Tavasszal pedig egy akadémiai és műegyetemi kirándulás is szer-
veződik az érdeklődő ifjak számára Józsi bácsi közreműködésével.
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Kukorica Jancsi a színpadon!
Október 9-én hétfőn a Nemzeti Színházban közel ötven 

kocséri diák tekintette meg a János vitéz című előadást. 
Életre keltek Pe-

tőfi Sándor hősei: 
Kukorica Jancsi, 
Iluska, a mostoha, 
a huszárok, a zsivá-
nyok. A drámai je-
lenetekben és lát-
ványos elemekben 
is bővelkedő elő-
adás mindenkinek 

elnyerte a tetszé-
sét. De nemcsak az 
előadás, de a szín-
ház impozáns épü-
lete, a csillárok ele-
ganciája, a színházi 
büfé kínálata vagy 
a szédítő magasság 
is magával ragadó 
volt.

Szent Gergely oltalmában
Szeptember 27-én szerdán Hernádi László plébános atyának 

mutatták be az első osztályosok – Juhász Anikó tanító néni és Szé-
csi Gabriella napközis nevelő vezetésével – az osztály választott vé-
dőszentjét, Szent Gergelyt. 

Szent Gergely a középkorban élt egyházi vezető, nagy hatású pá-
pa, aki az egyházi zene, a zenészek, az énekesek, a diákok és a taná-
rok védőszentje, ezért is esett rá a választás. 

Az elsősök kedves kis verssel, énekkel, jelenettel idézték meg 
Szent Gergelyt – a régi szokás szerint. Ugyanis a magyar falvakban 
sokáig bevett szokás volt a Gergely-járás vagy gergelyezés, az isko-
lás gyermekek köszöntő, adománygyűjtő dramatikus játéka már-
cius 12-én. 

Laci atya áldással és egy kis csokival viszonozta a kisdiákok mű-
sorát.

SULI HÍREK

Emlékét megőrizzük

Végső búcsú Irénke nénitől
2017. október 17-én a kocséri 

katolikus temetőben kísértük 
utolsó útjára Vincze Miklós-
né Irénke nénit, aki tanítóként, 
igazgatóhelyettesként évtizede-
ken keresztül dolgozott példás 
lelkiismeretességgel a kocséri 
általános iskolában. 

Utasi Irén 1937. április 9-én 
született egy iparos család első 
gyermekeként. Egész életében na-
gyon ragaszkodott édesanyjához 
és Miklós nevű testvéréhez.

A kocséri általános iskola elvégzése után a nagykőrösi tanító-
képzőben tanult tovább. Ennek elvégzése után tanítóként dol-
gozott. Néhány kitérő után 1968-ban került vissza szülőfalujá-
ba. Mindig nagy szeretettel, odaadással fordult a gyerekek felé. 
Több száz kisdiák tanult meg írni, olvasni a keze alatt, akik má-
ra már nagyszülőkké váltak. 1977-től volt igazgatóhelyettes. Ezt 
a munkát is becsülettel, szívvel-lélekkel végezte. Mindig szíve-
sen segített a fiatal kollégáknak.

1962-ben született meg Klára nevű gyermeke, akire nagyon 
büszke volt, mert vitte a szülői örökséget, a tanítás szeretetét.

Élete legboldogabb időszaka volt, amikor Orsika és Lacika 
nevű unokáit gondozhatta, nevelgethette, olyan nagy szeretet-
tel, amire csak egy nagymama képes.

Törékeny alakjának emlékét, áldozatos munkájának példáját 
nemcsak a családtagok, de a tanítványok, az egykori kollégák is 
megőrzik.

A magyar népi játék napja – október 9.
A kocséri elsősök is bekapcsolódtak a népi hagyományokat ápo-

ló országos akcióba, és Juhász Anikó tanító néni valamint Szécsi 
Gabriella napközis nevelő közreműködésével készítettek egy ked-
ves kis felvételt a népi játékokról, melyet feltöltöttek az akciót meg-
hirdető „Így tedd rá” – módszertani képzés honlapjára.

A játéknál nincs jobb nevelőeszköz! A népi játékok pedig még a 
játékok közül is kiemelkednek. Fejlesztik az együttműködést, a rit-
musérzéket, a memóriát, a mozgáskoordinációt – és még hosszan 
sorolhatnánk!

Kis hírek a legkisebbekről

(Az iskolai oldalakat összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető)
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Egy szép októberi napon a szokásos éves 
kirándulásunk Szekszárd és környékén 
volt.

Fontosnak tartjuk, hogy Magyarország 
egy-egy táját, ennek hagyományait megis-
merjük.

Így Szekszárdon voltunk a híres Mézes-
kalács Múzeumban, sétáltunk a Főtéren, 
megnéztük a helyi templomot, kisvonatoz-
tunk a Gemenci erdőben.

A napot egy borbemutatóval egybekö-
tött pince programmal zártuk.

Bodnár Andrásné
elnök

NÉPKÖRI HÍREK

Népköri hírek
Nagy változások, sok-sok program jelle-

mezte az utóbbi hónapokban a Népkör éle-
tét. Szeptember elején új elnököt választott 
a Népkör. Az alapszabályban meghatáro-
zott jelölési és választási folyamat után a 
tagság egyhangúan Bodnár Andrásnét vá-
lasztotta meg elnöknek.

A szervezetünk fő célkitűzése a hagyo-
mányok ápolása ezen belül is jász identitás 
megőrzése, ápolása, megismertetése. En-
nek jegyében szoros kapcsolatot ápolunk 
a jászapáti Honismereti Szakkörrel. Ün-
nepi ülésére, éves beszámolójára kaptunk 
meghívást, ahol 5 fős delegáció vett részt, 
és köszöntötte a szakkör tagjait. Itt min-
dig új inspirációkat kapunk, feltöltődve, jó 
érzésekkel térünk haza, amelyek a további 
munkánkhoz adnak nagy segítséget.

Ezzel egy időben, a helyi általános iskola 
tartotta szüreti felvonulását, a tagság többi 
tagja ezen vett részt.

Díszítettek lovas kocsit, amellyel a felvo-
nultak, a színpadon pedig szüreti dalokkal 
szórakoztatták a megjelenteteket.

A kocsinkon vonult fel Hriagyel Csaba 
alpolgármester úr is, hiszen ő is tagja, nagy 
támogatója Népkörünknek.

Október közepén kerül sor a Helytörté-
neti Gyűjtemény új épületének átadására. 
Tagjaink segítették az új kiállítás létrejöttét, 
adományaikkal, munkájukkal.

Az átadó ünnepség műsorát pedig jász 
dalokkal színesítették.

Az október 23-i ünnepségen szinte a tel-
jes tagság részt vett, Patonai Ferencné és 
Czeczon Istvánné elnökségi tagok helyez-
ték el a megemlékezés koszorúját, majd fel-
hívásunkra a részt vevők mécsest gyújtot-
tak a hősök tiszteletére.
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Tündérkerti Hírek
A 2017-2018-as nevelési évet tiszta, esztétikus környezetben, a 

gyermekek fogadására felkészülve kezdte meg az óvoda alkalma-
zotti közössége. 

A Szülői Munkaközösség és az Önkormányzat jóvoltából a kö-
zépső csoportosokat új szekrénysor, a nagycsoportosokat pedig új 
asztalok és székek „várták”. Köszönjük Csőke Róbertnek és Cső-
ke Sándornak, valamint Tóth Imrének az ingyenes szállítás lebo-
nyolítását.

Bár a természet körforgása szerint, a gólyák szeptemberben el-
hagyják itteni fészküket, nálunk ez fordítva történt: szeptember 
11-én elfoglalták csoportszobájukat az ovis „kisgólyák”, akik még 
most próbálgatják szárnyaikat. Igyekszünk számukra szeretettel-

jes, biztonságos fészket bizto-
sítani annak érdekében, hogy 
pozitív érzelmekkel töltsék 
majd óvodás éveiket. 

Az ősz első hónapjai moz-
galmasan teltek az óvodások 
számára.  A Bóbiták, a leg-
nagyobbak a hagyományos 
kecskeméti kiránduláson vet-
tek részt. Utaztak autóbusz-
szal, vonattal. Megfigyelték a 
városi közlekedést, a Planetá-
riumban megismerkedtek a 
bolygók, csillagok életével és 
jártak Kecskemét Főterén.

Családi délután keretében 
töklámpásokat készítettünk. 
Izgalommal, sok ötlettel és jó 
kedvvel érkeztek a szülők. 

Szép alkotások születtek, amik esténkén világító fényükkel őriz-
ték óvodánk udvarát.

Két vállalkozó kedvű apukának köszönhetően még a szőlőpré-
selés hagyományával is megismerkedtünk, így a jól megérdemelt 
uzsonnát a frissen sutult musttal „öblíthettük  le”.

Az óvoda apraja és 
nagyja színházi elő-
adáson is részt vett. 
A Pindúr & Pan-
dúr Társulat előadá-
sában  A szemtelen 
szőlőszem című me-
sét néztük meg.

Az egészséges 
életmódra neve-
lés kiemelt feladat-
ként jelenik meg 
helyi programunk-
ban, ennek jegyében 
a nagycsoportosok 
úszótanfolyamon 
vesznek részt a lakiteleki Népfőiskola tanuszodájában heti egy, 
összesen  nyolc alkalommal.

Köszönjük a Községi Önkormányzat segítségét, hiszen átvállalta 
a gyermekek utazásának költségét. 

Az idei évben is megrendezzük hagyományos jótékonysági va-
csoránkat december 2-án, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Czeczonné Vágó Zsuzsánna
óvodavezető
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Gólyahír
Bretus János
Szülei:  
Bretus János és 
Selymes Melinda

dr. Bódi Gyula emlékdíj
2017. október 14-

én a Jászkarajenői 
Lovasnapokon sok-
éves tevékenységé-
nek elismerésekép-
pen dr. Bódi Gyula 
emlékdíjban része-
sült Tajti László, aki 
családjával együtt 
ezúton is köszöne-
tet mond az elisme-
résért a Bódi-család-
nak.
A Kocséri Híradó olvasói nevében szívből gratulálunk a kitüntetéséhez!

Útépítés
Októberben új burkolatot kapott a Kossuth Lajos utca a falu köz-
pontjától Szentkirály felé eső szakasza. 
Nagy érdeklődéssel figyeltük, ahogyan a hatalmas dübörgő gépek 
újjávarázsolják az aszfaltburkolatot

(fotó: Csányi Rudolf)

MEGHÍVÓ
A kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége  

meghívja Önt és kedves családját, barátait

2017.december 2-án 19 órai kezdettel
megrendezésre kerülő jótékonysági vacsorájára.

Helye a kocséri Tornacsarnok.

Vacsora választék az Abonyi Fogadó kínálatából:

A talpalávalót 
Tóth Dániel és zenekara (Pálinkás Márk és Kovács Zoltán) szolgáltatja

Vacsorajegy ára: 3ooo Ft
Jegyek kaphatók: Vanyurné Tóth Krisztina, Szentirmai Brigitta, Lacziné Kocsány Zsuzsanna,  

Csongárné Sóber Julianna, Habon-Katrucs Mária, Mészáros Rita, Berdóné Drotár Andrea, Nagyné Király Szilvia,  
Kelemen Éva, Béres-Deák Marianna szülőknél és az óvodában

„A” menü: Pacalpörkölt sós burgonyával, savanyúsággal

„B” menü:
Grill tányéros 
(grill lapon sült csirkecomb filé ördöngős mártással, fokhagymás-mustáros 
flekken, baconban göngyölt jércemell csík, petrezselymes burgonya, rizi-bizi)

„C” menü” Vegetáriánus tányéros 
(Rántott sajt, rántott gomba petrezselymes burgonya, rizi-bizi, tartármártás)
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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 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 Bodnár Andrásné,  

a Népkör elnöke.

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
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám 
alatti családi ház, bútorok, boroshor-
dók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: Kocsér, 
Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

Kacsa, liba, bronzpulyka továbbte-
nyésztésre 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, pol-
cos), 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 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, gázfűté-
ses, összkomfortos családi ház nagy 
melléképülettel, vezetékes vízzel, fúr-
ott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401
Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 
17. szám alatt. 3 szoba, konyha, für-
dőszoba, 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 közelé-
ben! 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; 06-20/4545-400

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám 
alatti 3 szobás, központi fűtéses – 
gázkazános és fatüzeléses kazános 
családi ház, sok melléképülettel, ga-
rázzsal, 2 db fúrott kúttal, 450 négy-
szögöl 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.: 06-20-440-6643
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy 
dűlőben 450 négyszögöl zártkert, 
lakható épülettel (szoba, konyha, für-
dőszoba, 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 telefon-
számon. 
220 wattos árammal működő kukori-
camorzsoló eladó. Tel.: 53-358-110
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám 
alatti iker építési telek PIACI ÁRON 
ELADÓ. Villany-központi vízórával el-
látott, 2506 m² vállalkozásra is alkal-
mas 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.: 
06-70/645-7317 E-mail: imre.lor-
ant@freemail.hu
Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 
97., 2 szoba + 1/2 szoba, előszoba, 
fürdőszoba, konyha, spájz, nagy te-
rasz, több nagy melléképületekkel. 
(vezetékes gáz) Érd.: 53/359-435, 
20/560-1246-os telefonszámokon. 
Iá.: 3 500 000,-
Kocséron anyakecskék és ivartalaní-
tott fiú gidák Eladók. Tel.: 06 53 715-
182 esti órákban.
ELADÓ Kocséron X. dűlő 14. szám 
alatti új építésű tanya. 2 szoba, nap-
pali, fürdőszoba, külön épületben 
konyha, kamra, melléképületek, nagy 
kert. Érd.: hétvégén 06-70/611-3863

Jó állapotú összecsukható járóka be-
lerakható matraccal és baba ágyne-
művel eladó. Érd.: 53/359-691 az esti 
órákban.
Jó állapotú 4 db parapetes gázkon-
vektor, 1 db gáz fali melegítő, 1db 120 
l-es gázbojler eladó. Érd.: 06-30/771-
5245
Eladó tanya földel Kocséron. 23 Ha 
terület ebből 10 Ha erdő 12 Ha szántó 
1 Ha két- két tanya. Állattartásra, turiz-
musra, gazdálkodásra kitűnő köves út 
mellett 37 millió Ft irány ár Fizetési 
könnyítés lehetőséges. Dél Pest kör-
nyéki kertes házat beszámítok. Tel.: 
06-53/715-182
Keresek megbízható vállalkozó brigá-
dot. Erdő gyérítésre, tetőfedő, vízsze-
relő, 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, előszo-
ba, fürdőszoba, éléskamra, kamra ta-
lálható. A családi ház melegét gáz-
konvektor adja, a meleg vizet gázbojler 
biztosítja. A ház mellett közvetlenül kb 
40 m²- es melléképület van, amely ál-
lattartásra, gazdálkodásra is alkal-
mas. 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 ter-
ménydaráló. 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 konyhá-
ján!
Eladó egy családi ház! Kocsér, Szé-
chenyi u. 17. szám alatt. 3 és fél szo-
ba, fürdőszoba, spejz, előszoba, pince, 
melléképületek. Vezetékes víz, gáz 
van. Irányár: 4,5 millió forint. Telefon: 
06-20/43-00-981




