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Előfizetői felhívás
Aki elő kívánja fizetni 2018-ra a kéthavonta megjelenő 
Kocséri Híradót, az 2018. február 28-ig megteheti az Ön-
kormányzat pénztárában, illetve az Önkormányzat szám-
laszámára való átutalással (Kocsér Polgármesteri Hivatal 
Pénzforgalmi bankszámla száma: 65100383-11016528).

Előfizetési díj:  helyben 720 Ft,  vidékre 1700 Ft.
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Nyertes pályázat
Kocsér Község Önkormányzata sikeresen pályázott az orvosi 

rendelő és a védőnői szolgálat épületének felújítására. A több mint 
81 millió forintos támogatás és a több mint 4 millió forint önerő 
jóvoltából nem csak az épület újul meg kívül-belül, de lehetőség 
nyílik az udvar rendezésére és kb. 8,5 millió forint értékben esz-
közbeszerzésre is.

Fogorvosi rendelő
Az utolsó simítások zajlanak a fogorvosi rendelő épületén. Remél-
jük, mihamarabb megkezdődik a rendelés a felújított rendelőben.

Megújult a járda

Az iskolaépület felújításának befejezéseként megújult a Jó-
zsef Attila utcai járdaszakasz is. A több mint 1,5 millió forin-
tos beruházás nagyban hozzájárul az épület egységes képének 
kialakításához.

Elkészült a Kossuth Lajos utca

Az elmúlt év utolsó heteiben a három korszerű fekvőrendőr felsze-
relésével befejeződött a Kossuth Lajos utca burkolatának felújítása.
Bízunk benne, hogy a jó minőségű úton mindenki balesetmente-
sen közlekedik majd.
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Sajtóközlemény

TÜNDÉRKERT ÓVODA  
KONYHA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉPÜLET ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
PROJEKTJE

Kocsér Község Önkormányzata 2016.07.05-én sikeres pályázatot 
nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Prog-
ram, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyaror-
szági régió települési önkormányzatai számára” című felhívásá-
ra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
Az önkormányzat a 84,15 millió forint vissza nem térítendő eu-
rópai uniós támogatás segítségével a Gábor Áron Általános Is-
kola és a Tündérkert Óvoda Konyhájának épületeit újította fel.

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00079

A beruházás eredményeként Gábor Áron Általános Iskola és a 
Tündérkert Óvoda Konyhájának épülete tudott megújulni. Az 
iskolaépület esetén homlokzati hőszigetelés és a légcserét biz-
tosító szerkezetek beépítése, a konyha épületén pedig hom-
lokzati hőszigetelés, nyílászáró szerkezetek cseréje, a légcserét 
biztosító szerkezetek beépítése valósult meg. Az iskolaépület 
tetején az önkormányzat napelemes rendszert létesített a sa-
ját elektromos fogyasztásának kiváltására. A rendszer össze-
sen 20 db napelemből áll, mellyel az előzetes számítások alap-
ján bruttó 3 007 912 Ft megtakarítást érhet el az önkormányzat 
éves szinten.
Önkormányzatunk a környezetvédelmi prioritásokat szem 
előtt tartva törekszik a települési környezetvédelem erősítésé-
re és a környezetbiztonság növelésére is. A beruházás megva-
lósítása révén a környezeti terhelés mérséklésével hozzájárul a 
helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti állapot javu-
lásához.
A projekt közvetett célja és várt eredménye, hogy hosszú évek 
során előállított zöldenergia alkalmazásával hozzájáruljon az 
üvegházhatás csökkentéséhez.

A projekt fizikai befejezése: 2017.12.31.

További információ kérhető: 
Varga Edit, sajtóreferens 
varga.edit@mailpartner.hu

Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDÖTT KOCSÉR KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT BELTERÜLETI 

UTAINAK KORSZERŰSÍTÉSE

Kocsér Község Önkormányzata 2017.01.23-án sikeres pályázatot 
nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésé-
nek támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén cí-
mű, PM_ONKORMUT_2016 azonosító számú felhívásra. A pro-
jekt a Magyar Állam finanszírozásával valósult meg, támogatója 
a Nemzetgazdasági Minisztérium volt. 
A támogatás forrását a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támoga-
tás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból biztosították.
A projekt megvalósítása során az önkormányzat a 51,48 millió 
forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kossuth La-
jos utcát újította fel.

A Támogatási Szerződés száma: PM_ONKORMUT_2016/51

A pozitív támogatói döntést 2017. június 28-án küldte ki a Magyar 
Államkincstár. 2017. augusztus 10-én a Támogatási Szerződés ha-
tályba lépett mindkét fél aláírása után.

A fejlesztés célja a Kossuth Lajos utca felújítása és korszerűsíté-
se volt a településen, melynek megvalósulása nagy jelentőséggel 
bír a település életében. A Kossuth Lajos utcai útfelülete korábban 
többször javításra került, felülete mégis hálós repedésű volt, pad-
kái már a vízelvezetést nem biztosították, és a felületi megsüllye-
dések miatt várható volt az útfelület leszakadása a padka felüli ré-
szeken. 

A kivitelezés során felületzárás történt aszfalt felhordással amely 
a hálós repedéseket és az útegyenetlenségek kijavította. Az út fej-
lesztése 754,66 méter hosszan érintve 6 m szélességben történt. 
A padkarendszer kiépítése és a vízelvezetés kialakítása a már ki-
épített burkolt csapadékvízelvezető rendszerbe való bevezetésével 
történt. Ezenkívül megvalósult az útburkolati jelek felfestése, fe-
lezővonal, gyalogátkelőhely kialakítása, a korábbi fekvőrendőrök 
visszabontása, újak építése, továbbá facsemeték ültetése.

A fejlesztés eredményeképp a településkép javítása és a közleke-
désben résztvevők komfortérzetének növelése mellett a könnyeb-
ben karbantartható útfelületek által a közúti közlekedésben részt-
vevők számára a közlekedésbiztonsági kockázatok is csökkennek.

A kivitelezést az ÚTGÉP Szerviz Kft. végezte.

A beruházás sikeres műszaki átadása 2017.11.02-án valósult meg.



Kocséri Híradó 3KRÓNIKA

Csabai Károly Imre
Köszönetet mondunk minden segítő jó embernek,

Dr. Hegedűs Líviának,
Tündikének, Valikának, Irénkének

és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára és virágot 
helyeztek el a sírjára.

Felesége: Marika
Gyermekei: Ildikó és Károly

Karácsonyi koncert
Az ünnepvárás felemelő időszakában remek alkalom volt egy 

csendes, szívmelengető estét együtt tölteni a katolikus templom-
ban, ahol a Continuo Kamarazenekar karácsonyi koncertjén ve-
hettünk részt.

Szép számmal érkeztek érdeklődők, hogy a templom padjait 
megtöltve meghallgassák az alkalomhoz illő klasszikus zeneszá-
mokat.

A meghitt koncert után az ünnepi fények gyúltak a parkban.

Csőke Alexandra immár ötödik alkalommal rakott ki égő mé-
csesekből fenyőt a park közepén.

Mindenkit szeretettel várt az Önkormányzat az ünnepi fényár-
ban úszó parkba, ahol térzene szólt. Mindenki koccinthatott isme-
rőseivel, barátaival egy pohár finom forralt borral vagy teával, sza-
loncukor és finom frissen sült pogácsa is várta az érdeklődőket. 

A templomkertben felállított Betlehem valamint a parkban égő 
adventi gyertya a karácsonyi fények idén is színfoltjai voltak az ün-
nepre készülő falu életének. Nagyon sok ember munkájának kö-
szönhetjük a szépen feldíszített karácsonyi faluközpontot. Köszö-
net a munkálatokban résztvevőknek.

Ezen felül az Önkormányzat köszönetét fejezi ki mindenkinek, 
aki a program megszervezésében és lebonyolításában részt vett. 
Köszönjük önzetlen munkájukat!

Mikulás a pácban
A hagyományokhoz híven, már nyolcadik alkalommal került meg-
rendezésre a falusi Mikulás-váró ünnepség a Művelődési Házban.

Nagyon sok gyer-
mek, kicsik és nagyok 
várták izgatottan a 
Mikulás érkezését. A 
„Mikulás segédei” vi-
dám, mókás jelenetet 
adtak elő, Mikulása a 
pácban címmel.

Az előadás után da-
lolva várták a gyerekek 
a Mikulás bácsit, aki 
most is sok ajándékkal érkezett.

A bátrabbak vers-
sel és énekkel köszön-
tötték őt. Ezután az 
előtérben a konyhás 
nénik finom diós és 
mákos hajtottal, teával, 
szaloncukorral kínál-
tak meg mindenkit.

Köszönetet mon-
dunk az óvodások és 
az iskolások ajándéká-

ért Marionnak, Richardnak, Dér Gabriellának és Jannak, továb-
bá az óvoda szülői munkaközösségének a legkisebbek ajándékáért. 

Köszönjük az iskola szülői munkaközösségének a szaloncukor 
felajánlást.

Akik a műsorban részt vettek: Nagy Árpád, Tajti Bianka, Deák At-
tila, Tóth Adrián, Gál Gergő, Juhász Anikó, Lengyel Dorina, Cső-
ke Alexandra és Mogyorósi Rita. Segítőik voltak: Csőkéné Piros-
ka, Csőke Miklós és Tóth Marcell.
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Disznótor
Nagy volt a készülődés a harmadik 

kocséri hagyományőrző disznóvágást 
megelőzően. Már a hét közepén szorgos 
kezek sütötték a konyhán a finomabbnál fi-
nomabb hájas süteményeket.

A nagy nap reggelén az érdeklődők kö-
rében némi „fogópálinka” bátorító hatásá-
ra leszúrták a disznót, majd lezajlott a szal-
más és parazsas pörzsölés. Birkás István és 
hozzáértő segítői szinte percek alatt végez-
tek a bontással, majd következett a hagyo-
mányos módszerekkel történő feldolgozás: 
bélmosás, kézi darálós darálás stb.

Az idei évben két disznó levágást és fel-
dolgozását is figyelemmel követhettük: egy 
baráti társaság is tort rendezett, hangulato-
san berendezett konyhában dolgozták fel a 
disznójukat.

Az érdeklődők kedvükre kóstolhatták 
a finom falatokat: reggelire mindenki sült 
vért ehetett, délelőtt a forró tea és a forralt 
bor melengette nem csak a lelkeket.

Újdonságként délelőtt disznótoros pizzá-

kat kóstolhattunk és még meg sem emész-
tettük a fenséges grillezett oldalast, mikor 
már tálalták az ebédet: orjalevest volt csi-
gatésztával és töltött káposztát.

A Kocséri Népkör vidám hangvéte-
lű műsorát követően a konyhán felállított 
színpadon a MiaManó Színház társulatá-
nak előadásában megnézhettük a Perpat-
var! című színművet.

És aki még estére sem dőlt ki a sok fi-
nomságtól. azt hurka, kolbász, sült hús, 
friss tepertő és hájas sütemény várta.

Köszönjük mindazoknak az áldozatos 
munkáját, akik nélkül az egész rendezvény 
nem valósulhatott volna meg!

Támogatóink: Földi László, Rapi Zol-
tán, Lantai Zsolt, Csőke Alexandra, Birkás 
István, Birkás Dániel, Radics István, Kása 
László, Tajti László, Tajtiné Anikó, Galgó-
czi Gábor és családja, Kocséri Népkör, Re-
vuczky Béla, Hriagyel Csaba és családja, 
Kenyeres Bálint, Zöldi Jánosné, Balajti Bé-
la, Ádám István, Ádám Istvánné, Birkás 
Bertalanné, Dávid Gézáné, Csőkéné Piros-
ka, Baginé Melinda, Szabóné Ildikó, Siposné 
Katika, Mártonné Terike, Mocsainé Zsuzsi, 
Királyné Ágika, Márton Viktor, Dér Gabri-
ella, Bodnárné Editke, Fodorné Gizike, Fa-
ragóné Pannika, Patonainé Marika, Tajti 
Bianka, Palyáné Erzsike, Harnosné Marika, 
a Mi Kis Falunk Pizzaműhelye, Juhászné 
Ilike, Radics László és családja, Bagi István, 
Bagi Gergő, Urbán Pál, Mészárosné Valika, 
a kocséri önkormányzat dolgozói és közfog-
lalkoztatott munkatársai
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Községi nyugdíjas karácsony
December 21-én csütörtök délután került megrendezésre a köz-

ségi nyugdíjas karácsony, melyet Kocsér Község Önkormányzata 
szervezett. 

A szépen megterített asztaloknál szaloncukor és narancs vár-
ta az érkezőket. A vendégeket Bodnár András polgármester, majd 
Földi László országgyűlési képviselő köszöntötte.

A Tündérkert óvoda nagycsoportosainak és az általános iskola 
énekkarának műsorát követően fellépett a Kocséri Népkör ének-
kara.

A vidám, jó hangulatú beszélgetés közben mindenkinek jól esett 
a meleg tea, bor, az ízes bukta, melyet a konyha dolgozói készítet-
tek.

Hazaindulás előtt Bodnár András polgármester mindenkinek 
egy-egy csomagot adott át.

KÖZÉLET

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

szomszédoknak, ismerősöknek, akik édesanyánk

Béres-Deák Balázsné
Csanádi Erzsébet

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

A gyászoló család

Karácsonyi adományosztás
A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz-

pont Kocsér Területi irodája 2017-ben is több család számára tu-
dott eljuttatni karácsony előtt adományokat. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából 17 család részesült 
élelmiszer, zöldség, gyümölcs, pékáruból összeállított csomagban.

A Kocséri Általános Művelődési Központ által a helyi boltokban 
kihelyezett gyűjtőpontokon, illetve a Római Katolikus Egyház ál-
tal szervezett adományokból 29 család részesült tartós élelmiszer-
csomagban.

Hriagyel Csaba al-
polgármester úr 20 
családnak ajánlott fel 
tartós élelmiszerekből, 
szaloncukorból, gyü-
mölcsből álló csoma-
got.

A Tündérkert óvo-
da dolgozói, óvodá-
sai és szüleik ebben az 
évben a már hagyo-
mánynak számító ci-
pősdobozzal tették 
örömtelibbé 23 kis-
gyermekes család ka-
rácsonyát.

Köszönetemet sze-
retném kifejezni min-
denkinek, aki va-
lamilyen formában 
segített, felajánlásá-

val, hozzájárult ahhoz, hogy örömtelibbé varázsoljuk 69 nyugdíjas, 
egyedülálló, kisgyermekes család karácsonyi ünnepét.

CKSZSZ Kocsér területi Iroda
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95. születésnap

Bodnár András polgármester 95. születésnapja alkalmából kö-
szöntöttük id. Kása Lászlóné Margit nénit. A Kocséri Híradó szer-
kesztői és olvasói nevében is további jó egészséget kívánunk neki!

Gólyahír

Habon Ádám
Szülei:  
Kelemen Éva és 
Habon László

Bozsik Róbert 
István
Szülei:  
Molnár Andrea és 
Bozsik Róbert

Pataki Anna Lili
Szülei:  
Zabodal Ibolya Judit 
és Pataki József

Nagycsaládos hírek

Kedves olvasó!
A következőkben szeretném megosztani önnel, veled a 2017-es évben 

hogyan bizonyosodott be újra számomra hogy ha jó akaró,magukért-
-másokért örömmel áldozatot vállaló emberek társaságába csöppenünk 
magunkkal is jót teszünk.

2017 júniusában több kedves ismerősöm: Szécsényné Tóth Rozália, Dér 
János Andrásné, Miltényi Györgyné, Kocsány Istvánné, Pálinkás József-
né, Pozsgai Kálmán Istvánné mellett lehetőségem nyílt a Kőrös Környé-
ki Nagycsaládosok Egyesületének egyik alapító tagjává válni. Egyáltalán 
nem bántam meg. Azt gondolom a CSALÁD szó a mai világban egyre job-
ban  eltávolodik eredeti jelentésétől,de soha nincs késő egymásra figyelni!

Az egyesület megszületését követően aktívan gyarapodni, fejlődni kez-
dett. Számtalan programon vehettünk részt, melyek amellett,hogy kikap-
csolódást nyújtottak arra ösztönöztek minket, hogy önzetlenül segítsük 
egymást.

NOE tagkártya elfogadó helyre nyílt lehetőség együttműködő üzletve-
zetőknek köszönhetően Nagykőrösön.

Alkalmunk nyílt a 2017. évben rendezett Nagykőrösi Möggyfesztiválon 
hivatalos köntösben jelen lenni és eredményesen szerepelni, szintén eb-
ben a városban az Arany napokon képviseltük magunkat; szeptemberben 
Szarvason az országos egyesülettel és több száz családdal színes progra-
mokon keresztül ünnepeltük a NOE 30. születésnapját. Adománygyűjtést 
szerveztünk – sikeresen: Fiatalok a Kisgyermekes családokért. Örömünk-
re szolgált a Felsőzsolcai nagycsaládba született hármas ikrek támogatása.

Gyermekeink együtt várták az Arany János Kulturális Központban a 
Mikulást, majd Kocséron közösen készülődtünk az adventi időszakra, jó 
szívvel küldtünk a NOE által szervezett karácsonyi vásárra kézzel készí-
tett felajánlásokat, végül az évet egy nagyon jó hangulatú karácsonyi kö-
zös vacsorával zártuk . Ezúton szeretnénk megköszönni lelkes támogató-
inknak a felajánlásaikat!

Hivatalos kötelezettségünknek eleget téve vezetőink képviselték egye-
sületünket a NOE által szervezett világtalálkozón illetve választmányi ülé-
sen Budapesten.

Végezetül szeretném ecsetelni egyesületünk elnökének bemutatkozó 
sorait. Mi késztette, mik a tervei:

Kedves Kocséron élő kis és nagycsaládos családok szeretném bemutat-
ni nektek, önöknek magamat és a Kőrös Környéki nagycsaládosok egyesü-
letet. Szécsényné Tóth Rozália vagyok, az egyesület elnöke. 1973-ban szü-
lettem Nagykőrösön. 23 éve élek boldog házasságban férjemmel, Szécsény 
Lajossal, négy gyermeket nevelünk és születésünk óta élünk Nagykőrösön. 
2007 óta tagja vagyok az országos nagycsaládos egyesületnek és a Nagykő-

rösön működő egyesületnek, amely egy baráti programokkal teli nagy csa-
ládban élte mindennapjait. Egy nap az egyesület nem tette lehetővé a helyi 
szervezethez való tartozásomat. Így fogalmazódott meg bennem és bará-
taimban, hogy alapítunk egy nagycsaládos egyesületet. Megalakult a Kő-
rös Környéki Nagycsaládosok egyesülete 2017. június 27-én. Nagykőrösön 
és Kocséron élő nagycsaládosok és pártoló családjai alkotják, egyesületünk 
jelenleg 19 tagcsaláddal büszkélkedhet. Főbb céljaink, hogy egy szeretet-
ben gazdag programokkal dús nagy családként működjünk, ahol megbe-
szélhetjük az élet elénk állító nagy feladatait, esetleges problémákat, gondo-
kat, együtt készülhetünk programjainkra, segítséget nyújtunk, ha arra van 
szükség és önkéntes munkánkkal segítjük az egyesület működését. Mivel 
nem volt anyagi forrásunk, megfogalmazódott bennem, hogy csináljunk 
Ruhabörzét ezzel segítve a családokat, hogy kis pénzből juthassanak hoz-
zá ruhadarabokhoz családjaik számára. Kocséron működő Ruhabörzénk-
hez szeretnék köszönetet mondani Kocsér község polgármesterének hogy 
biztosítja nekünk a helyszínt és a ruhák tárolásához az épületet. Köszönet 
mindazoknak, akik támogatták egyesületünket azzal, hogy eljöttek és turiz-
tak nálunk – családjaiknak. A 2018 évben egyesületünk megkezdi munká-
ját. Január 14-én várunk mindenkit az év első Ruhabörzéjére, februárban 
készülünk a házasság világnapjára, hiszen egyik célunk, hogy gyermeke-
ink egészséges családban éljenek, ahol apa anya és a gyerekek alkotnak egy 
családot. Számos programmal, gyereknap, anyák napja, színházlátogatás, 
mikulás, karácsony, kirándulással színes programjainkkal készülünk az év-
re. Várunk minden kedves családot, aki szeretne egyesületünkhöz tartozni. 
Mottónk:”Kis családból lesz a nagy család”.

Forduljanak hozzánk bizalommal. Elérhetőségeink: Szécsényné Tóth 
Rozália elnök 06-20-550-8854 Dér Jánosné helyettes: 06-70-492-7121

Országné Molnár Katalin
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Anyakönyvi hírek
2017. II. félév

Születés
Zsoldos Tamás Csaba 

 (Bretus Éva és Zsoldos Csaba)
Bene Maja Éva 

 (Bencsik Éva és Bene Kálmán)
Pálinkás Marcell 

 (Balta Rebeka és Pálinkás Gergő)
Csirkovits Maja 

 (Burai Katalin és Csirkovits Attila)
Bretus János 

 (Selymes Melinda és Bretus János)
Pataki Anna Lili 

 (Zabodal Ibolya Judit és Pataki József)
Bozsik Róbert István 

 (Molnár Andrea és Bozsik Róbert)
Habon Ádám 

 (Kelemen Éva és Habon László)
Urbán Dániel László 

 (Bujka Mónika és Urbán László)
Urbán Márkó 

 (Új Mónika és Urbán Szabolcs)

Házasságkötés 
Csirkovits Attila és Burai Katalin
Zöldi János és Szóláth Magdolna
Lovas Gábor és Máté Terézia
Tóth Imre és Gulyás Andrea

Halálozás
Balogh Ferencné (sz.: 1938.01.02.)
Béres-Deák Balázsné (sz.: 1917.01.20.)
Csabai Károly Imre (sz.: 1935.07.16.)
Csányi Rudolf (sz.: 1934.08.30.)
Eszes Ernőné (sz.: 1929.10.06.)
Farkas Béla (sz.: 1959.02.11.)
Fodor István (sz.: 1951.05.01.)
Godó Ambrus György (sz.: 1965.03.31.)
Hatvani Sándor István (sz.: 1948.03.21.)
Horváth Lajosné (sz.: 1933.04.10.)
Lajkó Györgyné (sz.: 1939.08.28.)
Szabó Mihály (sz.: 1966.10.04.)
Szakál Kálmán (sz.: 1927.07.02.)
Tóth László (sz.: 1936.04.13.)
Utasi Miklósné (sz.: 1935.03.24.)
Vincze László (sz.: 1966.08.20.)

Vadász néni 90 éves lett

2017. szeptember 30-án, Vadász József-
né – Teca néni – 90 éves születésnapját ün-
nepelte az összetartó család. Két lánya és 
három unokája (2 lány, 1 fiú) párja-
ikkal, valamint három dédunokája 
(2 lány, 1 fiú) két nővére, két kereszt-
gyereke és a rokonság köszöntötte a 
családösszetartó Nagyit! Sajnos férje, 
Józsi bácsi már 4 éve nincs közöttük.

A kocséri polgármesteri hivatal-
ból Bodnár András polgármester úr 
köszöntötte, aki egy gyönyörű illa-
tos virágcsokrot és egy emléklapot 
adott át a miniszterelnöki  jókíván-
ságokkal.

Ritka szerencsének mondható, 
hogy hosszú évek óta ismerhetem a Vadász 
család történetét. 4 generációs történet 
amire vissza tudok emlékezni, de én még-
is észrevétlenül a Teca néni családba kerü-
lésétől számlálom a család közös gyökerét. 
(Annál is inkább, mivel elődeiket szemé-
lyesen már nem ismerhettem!)

Teca néni 1927. szeptember 30-án Kör-
tési Imre és Ragó Franciska házasságából 
megszületett harmadik leánygyermekként 
Kocsér tanyás térségének egy csinos kis 

portáján. A családba egy öcsike is született, 
aki édesapjuk után az Imre nevet kapta. Az 
5 tagú család állattartással és növényter-
mesztéssel foglalkozott. Nehéz és kemény 
gyerekkoruk volt sok munkával, de mégis 
vidáman, családi szeretetben nevelkedtek a 
szemrevaló Körtési Lányok! 

Egy falusi bál alkalmával történt, hogy 
Terézia vagyis Teca néninek addig-addig 
tette a szépet Józsi bácsi, hogy házasság lett 
a szerelembe esésből. (Január 6-án Vízke-
resztkor lennének 69 éves házasok.)

A Vadász család falusi házába költözött 
az ifjú pár, ahol még ott lakott Józsi bácsi 
apja (az akkori  tűzoltóparancsnok) és ne-
velőanyja is.

A mindig vidám Teca néni és keményen 
dolgozó férje két év után, első kislányuk 
születésére igazi kis családi fészket vará-
zsolt a ház nagyobbik szobájában. Férje a 
családtól távol vállalt munkát, hogy jobb 
anyagi körülmények között nevelhessék 
gyermekeiket. Kitartásuk és szorgalmuk, 

Teca néni szigorú, de melegszívű 
anyai szeretete nemcsak az anya-
gi hátteret, szép kertes családi 
házat, hanem az összetartó csalá-
dot teremtette meg. Minden es-
te imádkozott gyermekeivel fér-
jéért, hogy épségben érjen haza 
és segítse meg a családot az is-
ten. A család életében talán még 
most is ez az ima az egyik legfon-
tosabb összetartó erő.

Mária – Manyi – orvos lett, 
Kati utazási vállalkozó. Gyerme-
keik szintén diplomásak, kivé-
ve persze a dédunokák, akik még 
„iskolalakók”.

Azért elárulhatom, hogy a 
családtagok a szülői háztól tá-
vol élnek, külön-külön érkeznek 

látogatóba, de március 19-én – József név-
napkor és szeptember 30-án délben, Teca 
néni születésnapján biztos mindig összejön 
a „kis család”.

A polgármesteri köszöntés. Bodnár András polgármester, 
Teca néni és lányai: Mária és Katalin

A ritka szép kort megért három nővér: Franciska (93), 
Marika (92), Teca néni (90) 
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MATEHETSZ
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

A kormányzat az utóbbi években tehetséggondozás terén igen ko-
moly szervezetfejlesztést hajtott végre, jelentős forrásokat irányí-
tott erre a területre.
Ennek egyik fontos, koordináló szereplője a MATEHETSZ, amely 
„hangsúllyal támogatja, segíti a tehetségek felismerésének, kivá-
lasztásának, segítésének, ők és mestereik elismerésének különbö-
ző formáit, az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges 
fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését, és társadalmi felelős-
ségvállalását;”
A két kocséri diák az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek 
Magyarországa projekt keretében részesült támogatásban.

Amit MATEHETSZ, ne halaszd!

Ifjú kocséri tehetségek – rengeteg élménnyel
Az általános iskola két kitűnő tanuló diákjával, Ország Ta-

mással (7.o) és Gévai Leventével (8.o.) ültünk le egy rövid be-
szélgetésre, mivelhogy az elmúlt hónapokban egy országos te-
hetséggondozó program részesei voltak, s kíváncsik voltunk a 
részletekre.

– Az iskolában szólt 
egyszer Juhász Anikó ta-
nár néni – idézi fel Tomi 
–, hogy van egy ilyen le-
hetőség, hogy a Temp-
leton-progamba inter-
neten lehet jelentkezni 
tehetségfelmérésre. Úgy 
tudom, többen is kitöltöt-
tük a teszteket Kocséron, 
és mi ketten túljutottunk az első fordulón. IQ-tesztet, emlékezeti 
feladatokat, szókincstesztet töltöttünk ki. 

– A következő fordulóban már a belső tulajdonságokat, a moti-
vációt is, a koncentrációt is felmérték – veszi át a szót Levente –, és 
bár itt már nem jutottunk be a legjobb 200-ba, de azért biztos jól 
sikerültek, mert néhány hét múlva kaptunk egy jelzést, hogy beke-
rültünk a MATEHETSZ mentorprogramba.

– Mentorprogram? Ez mit jelentett?
– Először is kaptunk egy kedves mentort, Rita nénit, aki Hat-

vanban egy zeneiskolában tanít, és az ő irányításával sok közös 
programon vehettünk részt egy éven keresztül – meséli Levente. – 
Általában havonta találkoztunk, többször itt Kocséron a könyvtár-
ban. Ilyenkor beszélgettünk, további logikai feladatokat oldottunk 
meg, játékokat, fejtörőket mutatott Rita néni. 

– A tutor, vagyis Rita néni abban segített, hogy kialakuljon egy 
tehetségtérkép, hogy miben érdemes továbblépni, hogyan tudjuk 
magunkat fejleszteni – teszi hozzá Tomi. De nemcsak egyéni ta-
lálkozások voltak, hanem csoportos kirándulások is. Rita néni-
nek volt kb. 10-12 hasonló korú mentoráltja, Ceglédről, Hatvan-
ból, Ceglédbercelről, és többször szervezett közös kirándulást 
nekünk. Jártunk a hatvani Grassalkovich- kastélyban, nyáron a 
jászberényi állatkert-
ben, ősszel Gödöllőn 
a Sziszi-kastélyban, 
utoljára pedig Buda-
pesten a Titanic-kiál-
lításon. Azért is jó volt 
ez, mert megismer-
kedtünk hasonló ér-
deklődésű fiatalokkal 
és barátságokat is köt-
hettünk.

– Melyik volt a legemlékezetesebb a programok közül?
– Nekem a Titanic! – vágja rá Levente mérlegelés nélkül. – Mert az 

alaptörténetet ismertem, hogy elsüllyedt egy hajó sok áldozattal, de a 
részleteket megismerni nagyon izgalmas és megdöbbentő volt. Kaptunk 
egy beszállókártyát az elején, és a végén derült ki, hogy túléltük-e a ka-
tasztrófát. Az én emberem, aki vagyonos kereskedő volt, nem élte túl…

– De a nyári tábor is nagyon jó volt – teszi hozzá Tomi. – Én 
Kerecsenden táborozhattam, Eger mellett. Sok sportprogram volt, 
meg fizikai előadások, pingponglabda-kísérletek, de jártunk Szil-
vásváradon is.

– Én Lovasberényben tölthettem egy hetet a nyáron, egy erdei 
hotelben – mondja Levente. – Nagyon sokféle foglalkozás volt ott 
is, hangszerbemutató, elsősegély-nyújtási gyakorlat, konyhai kí-
sérletek. Megtanultuk például, hogy hogyan lehet egyszerű alap-
anyagokból olyan lávalámpát készíteni, amiben a buborékok úsz-
kálnak fel és alá. Nagyon élveztem.

– És én voltam még Szolnokon is egy előadáson – mondja Tomi, 
– meg voltunk együtt Levivel Budapesten egy élményhétvégén is. 

– Egy év alatt eljutni ennyi sok helyre! Hogy sikerült ez, nem volt 
ez fárasztó egy kicsit?

– Anyukám vagy Le-
vi apukája sokat segí-
tett az utazásban. És né-
ha tényleg fárasztó volt, 
de azért belevágnék újra! 
Sok emlékezetes prog-
ramban vehettem részt, 
barátokat szereztem, új 
tapasztalatokra tettem 
szert – összegez Tomi. 
– Időközben pályázhat-
tunk pénzbeli támoga-
tásra is, és abból sikerült 
vásárolnunk egy lapto-
pot, ami szintén sokat 
segít a tanulásban.

– Mi még azt nem vet-
tük meg, de a National Geographic folyóiratra már előfizettünk 
– ezt már Levente teszi hozzá. – És nekem még arra is volt lehe-
tőségem, hogy egy kecskeméti gyermekpszichológussal beszélges-
sek néhányszor, aki az iskolaválasztásban is segített. Én most 8.-
os vagyok, pont jókor jött a lehetőség, és így lett egyértelmű, hogy 
én egy reáltagozatos gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. Na-
gyon érdekelnek az újdonságok, a felfedezések, a matematika, ké-
mia, fizika.

– És Tomi, neked mik a terveid?
– Én mérnök szeretnék lenni, de nem is házakat, hanem inkább 

hidakat, vasutat szeretnék tervezni. És addig is szeretnék jól tanul-
ni az iskolában.

A Kocséri Híradó nevében is gratulálunk az eddigi eredményeitek-
hez, és további sok sikert kívánunk mindkettőtöknek!
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Ezüstérem a diákolimpiáról!
November 29-én szerdán a nagykőrösi Kossuth iskolában ren-
dezték meg a IV. korcsoportos futsal diákolimpia körzeti fordu-
lóját. Hét csapat közül a kocséri fiúk az igen dicséretes második 
helyen végeztek – megelőzve többek között Törtel, Jászkarajenő, 

Nagykőrös és Alber-
tirsa több iskoláját. 
Az ezüstérmes kocséri 
csapat tagjai: Tóth 
Marcell, Stób Kriszti-
án, Kovács Máté, Szűcs 
Róbert, Rapi Roland, 
Kiss Roland, Farkas 
Zsolt (edző: Mészáros 
Ervin)

IV. Kutyakaparó Futófesztivál
Kedves Sporttársak, Drága Futóbolondok 

Tisztelt Kocsériak!
Március 15-én csütörtökön délelőtt is-

mét várunk mindenkit Kocséron egy hő-
sies futásra!

A távok: 1848 méter, 
5544 méter vagy 10 km.

Start a Kutyakaparó csárdánál, befutó a 
Tornacsarnoknál!

Részletek, nevezési lehetőségek, friss in-
formációk – folyamatosan a Facebookon!
Addig is lehet készülni, kocogni – és szól-

ni az ismerősöknek is!

Egy kis Alaszka - Kocséron!
Négy barátságos husky kutya és remek gazdáik tartottak decem-

ber 20-án csütörtökön, az utolsó tanítási napon hangulatos bemu-
tatót az alkalomhoz illően fagyos, deres kocséri focipályán.

Kiss-Tóth Zoltán, a falkavezér; gyermekei, Virág és Balázs verseny-
szerűen űzik a kutyás futás sportágat, komoly nemzetközi sikerekkel 
büszkélkedhetnek, Marika pedig, az édesanya terápiás kutyás foglal-
kozásokat tart gyermekeknek, időseknek. Helvéciáról érkeztek Kasza 
Csabáné Irénke jóvoltából, és igazi karácsonyi ajándékként emléke-
zetes pillanatokat szereztek a gyerekeknek. Sokan kipróbálták a ku-
tyás futást, többen a rollert is, néhány diáknak a kezéből, a legbátrab-
baknak a homlokáról eszegettek a barátságos szánhúzó kutyák.

20 + G + M + B + 18

Krisztus áldja meg e hajlékot!
2018. január 10-én szerdán vízkereszt alkalmából régi szép ha-
gyomány szerint Hernádi László plébános atya megszentelte is-
kolánk tantermeit, a Jóisten áldását kérte az iskola tanulóira, 
dolgozóira.
Az ajtófélfára írt 
GMB betűket csak 
a néphagyomány 
tartja a háromkirá-
lyok kezdőbetűinek 
(Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár). Erede-
tileg CMB volt a 
három betű, még-
pedig a „Christus 
Mansionem Bene-
dicat” kifejezés rö-
vidítéseként, melynek jelentése: Krisztus áldja meg e hajlékot.

Kegyes korcsolyázás

Január 12-én pénteken a déli harangszókor Kecskemét főterén kö-
zel 40 kocséri diák korizott. Az Egyházközség és a Diákönkor-
mányzat támogatásával azok a diákok csúsztak egy jó nagyot, akik 
az első félév során lelkesen jártak szentmisére, istentiszteletre.
Volt, aki már hátra-
felé is tud karikáz-
ni, volt, aki csak a 
palánk mellett, de 
mindenki nagy él-
vezettel próbálko-
zott. Az idő kicsit 
borongós volt, de 
az arcok egyre pi-
rosabbak, egyre de-
rűsebbek! 

Juhász Anikó né-
ni és Ervin bácsi 
a jégről vigyá-
zott a csúszókra, 
Laci atya a pálya 
mellől bátorított, 
Kasza Anikó né-
ni és Zsuzsa néni 
pedig a megfá-
radtakat pátyol-
gatta.
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Az iskolai oldalakat összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető Friss hírek, információk folyamatosan az iskola Facebook-oldalán!

Adventi gyertyagyújtás
Az iskola művészeti csoportjai december 20-án szerdán délután 
mutatták be ünnepi műsorukat, miközben karácsonyi vásár is 
zajlott a kézműves szakkör remekeiből.

Az énekkar 
műsora a laza 
Christmas 
partytól a 
megható bűvös 
éjig ívelt – 
az énekkar 
vezetője: 
Juhász Anikó

A néptánccsoport karácsonyi dallamokra mutatott be koreográfiát 
– csoportvezető: Döme-Kis Orsolya

A 7.-es színjátszósok megható jelenete egy varázslatos karácsonyi 
vonatozásról szólt – szakkörvezető: dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó

Az 5.-esek vidám mesejátékot vittek színpadra.

Pásztorjáték az oltár előtt
December 24-én vasárnap 
a délelőtti szentmise előtt a 
templomban mutatták be bet-
lehemes játékukat az alsó ta-
gozatos diákok Tajtiné Kasza 
Anikó néni vezetésével – so-
kak örömére.

Suttog a fenyves – rockzenével
December 15-én pénteken a Művelődési házban óvodások, isko-
lások együtt daloltak, táncoltak a Kiss Kata Zenekar koncertjén. 
Mikulás után, karácsony előtt klasszikus ünnepi dalokkal szórakoz-
tatták zenészek a gyerekeket, a legügyesebbeket meg is jutalmazták.

A műsor Földi László 
országgyűlési képvise-
lő ajándékaként jutott 
el Kocsérra- köszön-
jük! Köszönjük továb-
bá Csőke Miklósnak az 
ünnepi rendezvénye-
ken a hangosítást.

A dal napja
Új színpadot hódítottak meg a kocséri diákok: november 24-én 
pénteken este az abonyi művelődési házban léptek fel a Dal nap-
ja 2017 rendezvény keretében – nagy sikert aratva. Felkészítő ne-
velő: Juhász Anikó.
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Tündérkerti Hírek
Az őszi évszak elbúcsúztatásával kezde-

tét veszi a báli vigaszságok ideje. Így tör-
tént ez a Tündérkert óvodában is. Novem-
ber közepén az őszbúcsúztató Alma-bál 
keretében, a Répa Retek Mogyoró duó 
közreműködésével igazi fergeteges hangu-
lat kerekedett.

Köszönetünket fejezzük ki ezért a Szülői 
Közösségnek, akik anyagi támogatásukkal 
segítettek bennünket.

Nem csak a gyerekek buliztak ebben az 
időszakban. December 2-án rendeztük 
meg hagyományos jótékonysági vacsorán-
kat. A szülők és az óvoda dolgozói nagy lel-
kesedéssel fogtak neki a szervezésnek, en-
nek köszönhetően igazán szép számmal, 
közel 380-an támogatták óvodánkat rész-
vételükkel.

A jó hangulat megalapozásáról a vál-
lalkozó kedvű szülők és barátaik gondos-
kodtak, akik heteken keresztül kitartó-
an készültek meglepetés táncukkal, Ádám 
Istvánné Bretus Edit irányításával. Az ízel-
tes vacsorát a bócsai Abonyi Fogadó bizto-

sította, a talpalávalót pedig Pálinkás Márk, 
Tóth Dániel Bence és Kovács Zoltán Tamás 
szolgáltatta.

Köszönjük Vanyur Lászlóné Tóth Krisz-
tina segítségét a büfé megszervezéséért, el-
látásáért.

Köszönjük az Iskola támogatását, hogy 
rendezvényünk lebonyolításához ingyen 
biztosította a Sportcsarnokot, illetve kö-
szönjük Nagy Zsoltné Utasi Ildikónak ál-
dozatkész munkáját. 

A vacsora bevételéből a gyerekek ki-
rándulásait, programjait támogatjuk, szé-
píthetjük, gyarapíthatjuk környezetün-
ket, ezért köszönetet mondunk mindazon 
szülőknek, támogatóknak, akik bármi-
lyen módon, munkájukkal, felajánlásuk-
kal, részvételükkel hozzájárultak rendezvé-
nyünk sikeréhez.

Támogatóink: Radics-Kormos Kriszti-
na és családja, Németh Zoé és családja, Ba-
dari József és családja, ifj. Járvás József és 
családja, Horkai Viktor és családja, Zöl-
di János és családja, Szőke Dániel és szülei, 
Szentirmai Gréta és szülei, Hriagyel Balázs 
és Várkonyi Alexandra, Rapi Zoltán és csa-
ládja, Kocséri Népkör, Szent István Gyógy-
szertár dolgozói, Galgóczi Pékség, ifj. La-
czi Dénes és családja, Pintér Petra, Lantai 
Zsolt és fia, Karikó György és családja, Ba-
kos Pál, Vanyur Dóra és szülei, Tóth József 
és családja, az Óvoda új szomszédai, Vágó-
-Molnár Melinda és Vágó Tibor, Molnár 
Mónika, Vágó Hanna, Csőke Alexandra, 
Konyha dolgozói, Hriagyel Csaba és csa-
ládja, Tajtiné Kasza Anikó, Tajti Péter, Pos-
ta dolgozói, Gévai Imre és családja, Isko-
la Szülői Munkaközössége, Holland Bau 
Bt, Győrfi Ferenc, Király Dénes és családja, 
Csutár Anikó, Berdó Annamária, Bodnár 
András, Legyünk Kocsér Jó Gazdái, Bíró-
né Forgács Bernadett, Nagyné Király Szil-
via, Napsugár Presszó, Szrapkó Szilvia és 
Király Csaba, Vadásztársaság, Pálinkás Jó-
zsef és családja, Mészáros Attila egyéni vál-
lalkozó, Tóth Pál Zsolt és családja, Székely 
Csaba és családja, Dárius Irka-Firka Nagy-
kőrös, Szarvas Sándorné, Szabó Zsuzsan-
na és családja, Pásztor Pálné, Béres-Deák 
Mariann és családja, Szélesi János és Po-
tyó Mónika, Burai Noel és szülei, Szaszkó-
-Bogár Nikoletta, Mi Kis Falunk Csapata, 
RÉ-TI Fittness Kft, Gál-Rusvai Halpara-
dicsom Kft., Sziszkó Kutyakuckó-Ember 
Andrea, Fekete László és családja, Bartá-
né Csontos Anita, Hernádi László atya, 
Habon Hanna és szülei, Csongár József és 
családja, Dr. Madách Márk, Szilágyi Viktó-
ria és szülei, Mezei Virág és szülei, Kocsér 

Község Önkormányzata, ifj. Balajti Béla és 
családja, Oláh Kitti, Goods Market-Oláh-
né Godó Erika, Venyingi Zoltán és család-
ja, Barabás Ferencné, Dr. Nyitrai Gabriel-
la elnök nő, Varga Kevin és szülei, Bereznai 
Vanda és szülei, Béres-Deákné Szakál Ani-
ta, Mészáros Zsolt és családja, Százdiné 
Szecsei Anikó, Molnár Márkó és szülei, 
Patonai Ferenc és családja, Jegesi Niko-
lett és családja, Hajagos Mária és családja, 
Pintér Béláné, Pintér Márta, Somogyi Éva, 
Kiss Éva, CIRCI Munkaruházati Szaküzlet 
– Szőkéné Vas Ilona.

Tündérkertünk minden „kis lakója” izga-
tottan várta december 6-án a Mikulás bá-
csi érkezését. Az öltözőkben kitisztított kis 
csizmák sorakoztak, így mindhárom cso-
portba ellátogatott a „nagyszakállú”, ahol a 
gyerekek versekkel, dalokkal köszöntötték. 

Ezután elérkezett az Advent, a várako-
zás, a felkészülés, a csendesség és békesség 
ideje.
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90 születésnap

2018. január 6-án Bodnár András polgármester köszöntöt-
te a 90 éves Laczi Sándort, akinek ezúton is további jó egész-
séget kívánunk!

55 éves általános iskolai találkozó
2017. szeptember 16-án

Álló sor: Farkas János, Rapi László, Rusvai Mária, Szögi 
Magdolna, Csőke Anna, Bretus László, Tanács Ferenc

Ülő sor: Szabó Eszter, Szarvas Erzsébet, Antal Domokosné 
osztályfőnök, Birkás Anna

 A nagymamákkal mézeskalácsot sütöt-
tünk, s mivel nemcsak kapni jó, hanem ad-
ni is, ezért a cipős doboz 
akció keretén belül, a szü-
lők és a gyerekek bevoná-
sával ajándékokat vittünk 
a Gyermekjóléti Szolgálat-
hoz.

Beszélgettünk, meséltünk 
a kis Jézus születéséről, a 
szeretet erejéről, ellátogat-
tunk a templomba a felállí-
tott Betlehemet megnézni.

Az adventi koszorú gyer-
tyái elhozták a meghittsé-
get, vele együtt az óvoda ka-
rácsonyi ünnepsége is.

A közös ünnepély után a gyerekek cso-
portjaikban csillogó szemekkel bontogat-
ták a karácsonyfa alatt az ajándékokat. Ezt 
a szeretettel átitatott hangulatot ragadtuk 
meg, amikor megköszöntük Edit óvó néni 

40 évig tartó, odaadó munkáját és jó egész-
séget, jó pihenést kívántunk nyugdíjas éve-
ihez.

Ezen a napon délután a nagycsoporto-
sok rövid kis műsorral köszöntötték köz-
ségünk nyugdíjasait karácsony alkalmából. 

Tartalmas, mozgalmas két 
hónapot tudhatunk magunk 
mögött, reméljük, a gyer-
mekek is felejthetetlen na-
pokat töltöttek el csoport-
társaikkal, az óvó nénikkel, 
a dajka nénikkel és szüleik-
kel.

Boldog új évet kívánnak 
a Tündérkert Óvoda gyer-
mekei és dolgozói a Kocséri 
Híradó minden olvasója 
számára!
Czeczonné Vágó Zsuzsánna 

óvodavezető
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Népköri Hírek
Mozgalmas két hónapot tudhatnak maguk mögött a Népkör 

tagjai. A november a különböző fellépésekre való készülődéssel 
telt el, hiszen az adventi időszakban több féle műsorral lepték meg 
a község lakosságát.

December 8-án, az elmúlt évekhez hasonlóan Hriagyel Csaba 
alpolgármester úr és felesége vendégei voltunk.

A közös vacsorát jó hangulatú beszélgetés követte, anekdotázá-
sokkal tarkítva, közös nótázással egybekötve.

Kedvességüket egy erre az alkalomra összeállított műsorral kö-
szöntük meg.

December 11-én Földi László országgyűlési képviselő úr meg-
hívására egy kellemes, pihentető napot tölthettünk el a Ceglédi 
Gyógyfürdőben.

 Estefelé kipihenten, feltöltődve érkeztünk haza. Köszönjük a 
képviselő úrnak a lehetőséget!

Örömmel vettünk részt az önkormányzat nyugdíjas karácso-
nyán, ahol adventi műsorral léptünk fel, melyet Királyné Ági-
ka állított össze. Köszönjük neki. Meghatódva néztük az óvodás 
és iskolás gyermekek műsorát, hiszen sokunk unokája szerepelt a 
színvonalas, megható műsorokban.

Szép emlékként őrizzük meg a karácsonyi koncertet, a forralt 
borozást, teázást, közös mécses gyújtást a parkban.

Az új év első napjaiban a következő időszak programjait tervez-
gettük. Január 3. hetében közös születésnapot, névnapot tartunk, 
az elmúlt évekhez hasonlóan. Köszönjük Tajti László felajánlását 
a vacsorához.

Remélem sokaknak meg tetszett a mi mozgalmas életünk, szíve-
sen látunk magunk között bárkit aki szeretné tartalmasan velünk 
tölteni szabadidejét.

Kívánunk minden olvasónak boldog, békés, egészségben eltöl-
tött új évet!

Bodnár Andrásné
elnök
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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, boroshordók, 
hat fiókos fagyasztó. Érd.: Kocsér, Sza-
badság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyész-
tésre és egy másfél éves bak kecske el-
adó. 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 
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, 
összkomfortos családi ház nagy mellék-
épülettel, 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! 
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, garázzsal, 2 db fúrott 
kúttal, 450 négyszögöl telekkel eladó. 
Nagykőrösi vagy kecskeméti panellakás 
csere is érdekel. Ugyanitt újszerű gyerek-
ágy eladó, irányára 12.000 Ft. Érd.: 06-
20-515-7975

Kocsér községben mezőgazdasági tevé-
kenységre alkalmas területtel házat kere-
sek. Tel.: 06-20-440-6643
Kocséron a Dózsa György u. 53 szám 
alatti 3 szobás családi ház ELADÓ. Érdek-
lődni: 30/925-6795-as telefonszámon. 
220 wattos árammal működő kukorica-
morzsoló eladó. Tel.: 53-358-110
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlő-
ben 450 négyszögöl zártkert, lakható 
épülettel (szoba, konyha, fürdőszoba, 
pince). Villany, fúrott kút van. Kocséri 
csere is lehetséges. Tel.: 20/5635-053
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám alatti 
iker építési telek PIACI ÁRON ELADÓ. Vil-
lany-központi vízórával ellátott, 2506 m² 
vállalkozásra is alkalmas sarok telek. Ér-
deklődni lehet: 06-309/784-522 telefo-
nom
Sopronban közel a belvároshoz, szép 
környezetben 60 m2-es téglaépítésű tár-
sasházban 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 ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 97., 
2 szoba + 1/2 szoba, előszoba, fürdőszo-
ba, konyha, spájz, nagy terasz, több nagy 
melléképületekkel. (vezetékes gáz) Érd.: 
53/359-435, 20/560-1246-os telefon-
számokon. Iá.: 3 500 000,-
ELADÓ Kocséron X. dűlő 14. szám alatti új 
építésű tanya. 2 szoba, nappali, fürdőszo-
ba, külön épületben konyha, kamra, mel-
léképületek, nagy kert. Érd.: hétvégén 
06-70/611-3863
Jó állapotú összecsukható járóka bele-
rakható matraccal és baba ágyneművel 
eladó. Érd.: 53/359-691 az esti órákban.
Kocséron anyakecskék és ivartalanított 
fiú gidák Eladók. Tel.: 06 53 715-182 esti 
órákban.

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

Keresek megbízható vállalkozó brigádot. 
Erdő gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, vil-
lany szerelő, kőműves, festő, terület ren-
dező, kerítésszerelő vagyis egy univerzá-
lis mindent tudó brigádot. Létezik még 
ilyen brigád, vagy csak álmodozzak to-
vább? Telefon 06-30/407-9351

Kocséron a Hunyadi utcában 2 szobás 
összkomfortos családi ház eladó. Az in-
gatlanban 2 szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba, éléskamra, kamra található. A 
családi ház melegét gázkonvektor adja, a 
meleg vizet gázbojler biztosítja. A ház 
mellett közvetlenül kb 40 m²- es mellék-
épület van, amely állattartásra, gazdálko-
dásra is alkalmas. Esetleg összeköltözők-
nek külön lakás is kialakítható. A telek 
nagysága révén leválasztható, így épít-
kezni szándékozók a CSOK-ot is igénybe 
vehetik. Érd.: 06-70/541-1245

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

Eladó 1000 m²-es építési telek a rendőr-
ség 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, fürdőszo-
ba, spejz, előszoba, pince, melléképüle-
tek. Vezetékes víz, gáz van. Irányár: 4,5 
millió forint. Telefon: 06-20/43-00-981

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

Megemlékezés
Törőcsik László
halálának 12. évfordulójára

Édesapánk, te fénylő csillag voltál, mely beragyogta életünk.
Mióta elmentél, a bánat könnye maradt minekünk.

Akkor tudtuk meg igazán, mi is az a bánat, mikor elveszítettünk drága jó édesapánk.
Tizenkét éve már, hogy itt hagytál minket, korán árván hagyva gyermeki szívünket.
Sokszor oly jó lenne átölelni téged, miért pont hozzánk volt mostoha az élet?
Soha nem pótol hiányodért semmi, fájó szívnek Apa nélkül élni!
Szeretettel gondolunk rád!

Szerető feleséged, kislányod, vejed és unokád.


