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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra

Helyszín: Kocsér, Szent István tér

25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS – JÚNIUS Ára: 120 Ft

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány hírei

Népköri Hírek
Jász Világtalálkozó
Tündérkerti hírek

Suli hírek
Kocsériaknak Kocsériakról 

Segítség az áramszámla kifizetéséhez
A Bács Trophy Bajnokság első futama

Kocséron
90. születésnapját ünnepelte Járvás Balázs

Vujity Tvrtko Kocséron

TartalomKérjük az ez évben diplomát, nyelvvizsgát szerzett 
fiatalokat, jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal-
ban, hogy a hagyományoknak megfelelően az augusz-
tus 16-i ünnepségen köszönthessék őket! (Bizonyít-
vány másolatát kérjük behozni!)
Ezzel kapcsolatban érdeklődni, felvilágosítást kérni 
a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a 359-
080-as telefonszámon lehet.

Testvértelepülésünkről – ZÁGON-ból vendé-
gek érkeznek községünkbe az augusztus 16-i ün-
nepségre. Fogadó családok jelentkezését várjuk 
2014. július 31-ig. Jelentkezni a Polgármesteri Hi-
vatalban lehet.

PROGRAMOK:
1000 – 1400 óráig   Gyermekprogramok  

(ingyenes légvár, bohócműsor, arcfestés, lufihajtogatás)

1600  KULTÚRMŰSOROK 
- Bácsfeketehegyi testvértelepülés TAMBURA zenekara 
- Kocséri Népkör Vegyeskara

1700 - Újszülöttek, első diplomások és nyelvvizsgások köszöntése
1730 - Kocséri CSICSERGŐ néptánc csoport
 - Zágoni testvértelepülés MIKES KELEMEN Vegyeskórusa
 - Udvardi testvértelepülés DALÁRDA férfi kórusa
2000  Sztárvendég
2100  UTCABÁL 

vacsora minden vendégnek!

Augusztus 20-án 1000 órakor ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban, ahol Kocsér Község Önkormányzata zászlót 
adományoz az Egyházközségnek. Misét követően körmenet, koszorúzás a Szent István szobornál.
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Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány hírei

Miután sikeresen le-
zártuk az előző évben 
elnyert pályázatunkat, 
és beszámolónkat is el-
fogadta a Liget Műhely 
Alapítvány, „pihenés-

képpen” összegyűjtöttünk néhány létszám-
adatot a működésünk alatt eltelt 20 tanév 
dokumentumaiból. 

A következő érdekességeket szeretnénk 
megosztani Önökkel:

–  Alapítványunk fennállása alatt össze-
sen 93 diákot támogattunk. Közülük 
64 lányt, és 29 fiút.

–  A támogatásuk időtartamát tekintve 
volt, akit 1 tanévben, és volt, akit 11 
tanéven keresztül támogattunk. A leg-
kitartóbbak fiúk voltak, ők 10, illetve 
11 tanévben nyertek ösztöndíjat.

–  A legkevesebb ösztöndíjasunk az első 
évben, az 1994/1995 tanévben volt (3 
fő), a legtöbb ösztöndíjasunk pedig a 
2006/2007-es tanévben volt (25 fő).

Természetesen nem céltalanul gyűjtöt-
tük ki ezeket az információkat. Tavasszal, 
levélben, illetve a közösségi oldalakon ke-
resztül próbáltunk kapcsolatba lépni a va-
laha támogatásunkat élvező „öregdiákok-
kal”, ugyanis szeretnénk hírt kapni felőlük, 
mi történt velük, mióta elhagyták az is-
kolapadot. Mint kiderült, ez nem is olyan 
egyszerű dolog, hiszen közülük sokan el-
költöztek, és többen is vannak, akik külföl-
dön telepedtek le. 

Sajnos eddig nagyon kevés válasz ér-
kezett felhívásunkra, ezért ezúton kérjük 
a Kocséri Híradó olvasóinak segítségét. 
Ha családjukban, vagy ismeretségi kö-
rükben tudnak olyan diákunkról, akihez 
nem jutott el felhívásunk, kérjük, jelezzék 
a tehetseges.kocser@gmail.com email cí-
men, hogy pótolhassuk. 

Diákjainkat pedig arra kérjük, hogy le-
hetőség szerint minél előbb juttassák el 
hozzánk válaszaikat, még akkor is, ha ne-
talán nem szeretnék megosztani velünk a 
kért információkat. 

Továbbra is legfontosabb célkitűzésünk 
hogy egyetlen tehetséges kocséri diák se 
kallódjon el, ezért idén is meghirdetjük 
ösztöndíjpályázatunkat a 2014/2015 tanév-
re. Pályázati kiírásunk a 4. oldalon olvasha-
tó. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez-
úton felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, 
hogy a pályázati adatlap minden rovatát!!!  

kitöltve juttassák el hozzánk, és a kötelező 
mellékleteket se felejtsék el csatolni.

 
Az ösztöndíj program megvalósításához 

anyagi eszközökre van szükségünk, ezért 
tisztelettel kérjük Önöket, hogy – lehető-
ségükhöz mérten – egyéni adományaikkal 
segítsék a kocséri diákok továbbtanulását. 

Felajánlásaikat a Pátria Takarékszövet-
kezetnél vezetett 65100383-100300040-
00000000 számlánkra történő utalással, 
vagy az újsághoz mellékelt csekken történő 
befizetéssel is eljuttathatják hozzánk.

„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Korábban ígértük, hogy a „Sokszínű te-
hetség” című pályázatunkra érkezett mű-
veket folyamatosan közzétesszük a Kocséri 

Híradó hasábjain. 
Ebben a lapszámban Körtési András pá-

lyázatának rövidített változatát mutatjuk 
be, aki Budapestről küldte el igényesen ki-
dolgozott, rendkívül sokszínű munkáját. A 
gazdagon illusztrált, sok-sok eredményét 
bemutató pályázatot sajnos teljes terjedel-
mében nem áll módunkban megjelentetni, 
de igyekeztünk a lehető legátfogóbb képet 
mutatni. 

Körtési András személyében egy nagyon 
sokoldalú fiatalembert ismerhettünk meg. 
15 évesen fest, rajzol, filmet forgat, mun-
kái négy önálló kiállításon, és számos kö-
zös kiállításon voltak láthatók, díjnyertes 
kisfilmjeit nemcsak a hazai, hanem külföl-
di közönség is megismerhette. Eredménye-
ihez ezúton is gratulálunk!

„Sokszínű tehetség pályázat” I. kategória – 
Körtési András pályázata 

(kivonat)
Életrajz:
A Budapest Fasori Evangélikus Gimnázi-
um 9. osztályos (természettudományos ta-
gozat) tanulója vagyok.
Nyolc évesen kezdtem festeni és filmeket 
készíteni.
Kocsérhoz való kötődés:
Nagyapám, Körtési Béla 1922-ben 
Kocséron született, Édesapám Körtési Bé-
la 1956-1961-ig élt Kocséron.
Nagymamám Körtési Béláné, Gizike néni 
1956-1961-ig a kocséri óvoda vezető óvó-
nője volt.
Sajnos ma már csak egy élő rokonunk van: 
Sípos Józsefné Szabari Anna, akinek az 
édesanyja Szabari Júlianna az első unoka-
testvére volt nagyapámnak, Körtési Bélának.
Rokonunk volt még az Urbán család is, Dr. 
Urbán Kálmán a dédnagymamámnak,
(Körtési Imréné, Jáger Mária), a féltestvé-
re volt.
Képeim:
Különböző technikával készülnek (akva-
rell, akril, olaj, tus, grafit,szén,ceruza), vá-
szonra, fára, farostra.
Tájképek, csendéletek, portrék, aktok, mo-
notípiák, rézkarcok, grafikák.
Négy önálló kiállítás:
2009. nov. Budapest-Fasori Egyházközség 
Gyülekezeti terme
2010. január Budapest Fasori Evangélikus 
Gimnázium
2010. május Szent István Király Zenemű-
vészeti Szakközépiskola

2011. november-december Körönd Köny-
vesbolt és Galéria

Közös kiállítások(kivonat): 
2010. márc. Indonéz kiállítás (Budapest 
Fasori Evangélikus Gimnázium) - Indonéz 
Köztársaság Nagykövete kérte fel, hogy né-
hány képe szerepeljen ezen a kiállításon
2010. jún. Zágráb (Dubrava) - Galerija 
Vladimir Filakovac (Horvátország)
2011.06.16-08.31. Eötvös10 Pincegaléria 
(Budapest), SpiriTUSz Csoport kiállítása
2012. ápr. Az én Olaszországom (Budapes-
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ti Olasz Kultúrintézet)
2013.08.29-09.16. Eötvös10 Pincegaléria, (Budapest),  SpiriTUSz 
Csoport kiállítása
Díjak (kivonat):
2009. ősz „Petőfi után szabadon…” Országos rajzverseny, 
3. helyezés
2011.04.20. Az Evangélikus Egyház Országos Húsvéti rajz- és 

imádságpályázatán első díj:
2011.11.10. KOGART – Fényhidakon át – Egry József gyűjtemé-
nyes kiállítás gyermekrajz-pályázatán 1. helyezés
2012.07.08. KOGART – Az én Tihanyim… rajzpályázatán különdíj
2013.01.18. Kölcsey versmondó- és népdaléneklési verseny képző-
művészeti pályázat (Orosháza) – különdíj
Filmek, díjak (kivonat):
„Dugó, az van!” (8’):
2009. II. Gyermekszem Filmfesztivál (zsűri díja, diák zsűri díja, 
közönségdíj, Filmklikk internetes közönségdíj)
2009. Mosoly Nemzetközi Képzőművészeti Pályázat film kategó-
ria – fődíj 
2009. 16. Országos Diákfilmszemle – közönségdíj
2010. XI. Pécsi Nemzetközi Diák film fesztivál – legjobb általános 
iskolás rövidfilm és közönségdíj
„Rembrandt és én”(40”):
2009. 11. Gyermekmédia Egyesület filmkészítő pályázata – fődíj
„Rembrandt és én: Önarcképek” (3’33”):

2010. 17. Országos Diákfilmszemle általános iskolás kategória fődíja 
2010. nov. 26. A Kistérségi és Kisközösségi Televíziók XI. Filmszem-
léje-Lakitelek Díszvendég: Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr  
A zsűri különdíja és a Lakitelki Nagyközség Önkormányzat díja
2011.05.06-07. VII. Göcsej Filmszemle- 2.díj, Filmetűd kategória
2011.11.19. IX. Nemzetközi Független Filmfesztivál-Tallin, Észt-
ország- Diploma
 „A tánc és én” (2’):
2012.01.17. Nemzeti Táncszínház ”A tánc nekem” című gyermek 
rajz- és kisfilm pályázatán I. díj
2012. 19. Országos Diákfilmszemle általános iskolás kategória díja
2012.12.07. IV. Nemzetközi Gyermekszem Filmfesztivál – külön-
díj, közönségdíj

Kaszáné Irénke
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NÉPKÖRI HÍREK
2014. május 2-án pénteken délelőtt tartotta a Népkör 2013. évi 

záró és 2014. évi nyitó közgyűlését.
Erre a közgyűlésre meghívott vendégeket is vártunk Jász telepü-

lésekről.
A közgyűlés délelőtt 10 órakor kezdődött az Önkormányzat 

ebédlőjében. A vendégek köszöntése után Csőke Miklósné Mari-
ka néni Anyák napi vers szavalata következett, majd a Népkör tag-
jai énekkel folytatták a műsort. 

Beszámolót tartott a Népkör elnökhelyettese a Népkör pénzügyi 
helyzetéről, 2014. évi munka terveiről.

Településünk meghívást kapott Jászapátira a Jász Világtalálko-
zóra 2014. július 11-12-13-ára. Ezen a három napos ünnepségen 
községünk is bemutatkozik. 

Patonainé Vörös Mária Népkör elnökhelyettese

Pályázati felhívás a 2014/2015 tanévre
A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány pályázatot ír ki ösztöndíj elnyerésére a 
2014/2015 tanévre. 

A pályázat célja: kimagasló tanulmányi eredményt elérő, és aktív közösségi munkát végző szakmun-
kás-, szakközépiskolai tanulók, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók anyagi támogatása.

A pályázat feltételei:
1.  Pályázók köre: Kocséri bejelentett lakóhelyű, önálló keresettel nem rendelkező közép- és felsőfokú tanulmányokat foly-

tató diákok.
2. Kiemelkedő tanulmányi eredmény:

- szakmunkástanulóknál legalább 4,5 tanulmányi átlag
-  szakközépiskolásoknál legalább 4,5 tanulmányi átlag 

(első évfolyamosok esetében: a 8. osztályban elért kitűnő tanulmányi eredmény)
-  iskolarendszerű, diplomát adó, nappali tagozatos képzésben résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatóknál legalább 

jórendű tanulmányi eredmény (3,5-nél jobb átlag) 
(első évfolyamosok esetében a felvételinél elért pontszám rangsorol)

3. Aktív közösségi részvétel Kocsér község életében:
Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a pályázó közösségi munkát végezzen a község, vagy annak bármely szerve-
zete érdekében. Erre figyelemmel a pályázó részletesen mutassa be Kocsér kulturális és társadalmi életében végzett te-
vékenységét, illetve ilyen irányú vállalását.

4. Kiemelkedő tanulmányi és egyéb sikerek:
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a tanuló, aki valamely tantárgyból kimagasló tanulmányi eredményt ért el (ta-
nulmányi verseny, OKTV, stb.) valamint aki bármely sport-, illetve művészeti ágban ér el sikereket.

5. Szociális szempontok:
Azonos tanulmányi eredmény esetén a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve az alacsonyabb jövedelmű család gyer-
meke részesül előnyben.

A pályázathoz szükséges adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban Tóth Istvánné ügyintézőnél. 

A pályázat kötelező részei:
- pontosan, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
- a 2013/2014 tanév év végi eredményét igazoló okirat másolata
- a szülők jövedelem igazolása, vagy nyilatkozata a család jövedelméről
- (ha van) versenyeken elért eredmények igazolása, oklevelek másolata 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 15.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal címére kell eljuttatni (2755 Kocsér, Szent István tér 1.), vagy személyesen Tóth 
Istvánné ügyintézőnek kérjük átadni.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 2014. augusztus 30-ig bírálja el, az eredményről 2014. szeptember 5-ig tájékoztat-
ja a pályázókat.
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Tündérkerti hírek
Május 21-én a Bóbita csoporttal útnak indul-

tunk, hogy felfedezzük Budapest szépségeit. A 
konyhás nénik finom úti csomagot készítettek, 
a tízórai elfogyasztása után sétahajóra szálltunk 
és megismerkedtünk a főváros nevezetes épüle-
teivel, a Duna hídjaival. A felfedező út második 

állomása a Pálvölgyi-barlang volt, ahol a hűvös félhomályban rácso-
dálkozhattunk a város alatt megbúvó természeti szépségekre

Ezt követően földalattival mentünk az állatkertbe. Körbejártuk, 
megnéztük azokat az állatokat, amikről évközben találós kérdése-
ket mondtunk.

Az állatkerti séta után piknikeztünk. Az uzsonna elfogyasztása 
után hazaindultunk, az úton jókat mókáztunk, énekeltünk.

Egy májusi reggelen, a Csicsergő csoportosok is útnak indultak 
Abonyba. A célállomás a Vadaspark volt, ahol sok-sok, eddig csak 
a televízióban, vagy könyvekben látott vadon élő állattal ismerked-
hettünk meg. Láttunk farkast, tigrist, oroszlánt, majmokat, púpos 
tevéket, emut, struccokat, kedvencünk Buborék a víziló lett, aki 
különféle mutatványokkal szórakoztatott minket. 

A hónap végén tovább folytatódtak az állatos kalandjaink. Ki-
rály Annáék tanyájára látogattunk el, ahol cumiztathattunk kis-
bárányokat, simogathattunk kiscsibéket. Meglepetésként Annáék 
szomszéd nénije - Kati néni - finom fánkot sütött nekünk.

Köszönjük Király Dénes és felesége Anna kedvességét, a két ki-
rándulás támogatását, sok-sok élményhez juttatták gyermekeinket. 

A hónap legvidámabb napja a Gyermek nap volt.  Ádámné Ani-
kó néni, Országné Kati néni, Királyné Anna néni, Balajtiné Ildikó 
néni mulatságos bábjátékkal kedveskedett nekünk. Ezt követően, 
kincskeresésre indultunk. A hosszú úton, amelyen színes nyilakat 
követve különféle feladatokat kellett megoldani, ügyeskedni a ge-
rendán, törni a fejünket az állatos feladatoknál, a puzzle kirakásá-
nál. Végül a kincses dobozoknál megtaláltuk az elrejtett kincseket, 
amit mindenki haza is vihetett. 

Ezután lovas kocsira szálltunk Szántó Pista bácsival körbe ko-
csikáztuk a falut, a focipályát, nagy élmény volt ez elsősorban ki-
csiknek. 

Ezután következett 
a nagy meglepetés: a 
Szülői Munkaközös-
ség az őszi vacsora be-
vételéből 10 db tanuló-
biciklit vásárolt, amit 
nagy örömmel vettek 
birtokukba a gyerekek, 
és gyorsan a kedvenc 
játékokká váltak. 

Nem maradhatott 
el a közkedvelt légvárazás sem. Még mi kincset kerestünk, lovas 
kocsiztunk, bicikliztünk az anyukák finom paprikás krumplit és 
gofrit készítettek ebédre, köszönjük nekik.

Udvari játékaink már 
nagyon elhasználódtak, 
rájuk fért a felújítás. A 
szükséges faanyag cse-
réjét az önkormány-
zat közcélú munkásai 
kicserélték. A régi fes-
téket Székely Csaba és 
Szedlák Zoltán apukák 
lecsiszolták, majd egy 
vasárnap délután újra 
festettük őket. 

A babaszobába készültek raklapból új bútorok is, köszön-
jük Tajti Anita anyuka közben járását a raklap megszerzésében, 
és Bretus Norbert munkáját az elkészítésben. Köszönettel tarto-
zunk Ádám Zoltánnak és feleségének, Tajti Attilának és feleségé-
nek, Radics Istvánnak és feleségének, Balajtiné Ildikónak, Ország-
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Megkezdődtek az ivóvíz minőség 
javító beruházás kivitelezési  

munkái
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 

KEOP-1.3.0/09-11-2012-0019 számú, 102 259 000 Ft össz. beruhá-
zási költséggel, 10 225 900 Ft önerővel és 90 033 100 Ft Európa Uni-
ós támogatással, a Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft. 
kivitelezésében elkezdődött a beruházás megvalósítása. A vízmű 
telepen jelentős földmunka van folyamatban, készülnek a techno-
lógiai művek és tározók alapjai, valamint a földalatti csővezetékek 
fogadó medencéi. A beruházás eredményeként javul a vízminőség, 
az eddig nem használt nitrátos kút vize megtisztítva, bekerülhet a 
hálózatba. Ezzel a vízmű kapacitása 50%-kal megnőhet.

né Katikának, Királyné Annának, Vanyurné Krisztikének, Nagyné 
Erzsónak, hogy vasárnap délutánjukat rászánták a munkálatokra.

Június első péntek délutánján tartottuk a hagyományos évzáró –
ballagási ünnepségünket. Mindhárom csoport nagy izgalommal ké-
szült, hogy megmutathassa mi mindent „tanult” meg az év folyamán. 

Az Aranyalmák egy mesebeli rétre kirándultak, a Csicsergők el-
mesélték a szívtelen csiga-biga történetét, amelyből megtudtuk 
miért viseli télen-nyáron, éjjel-nappal a hátán a házát. Vidám, tán-
cos műsoraik nagy tetszést váltott ki a nézők soraiban, amit sok-
sok tapssal jutalmaztak.

A Bóbiták elmesélték mi minden történt az erdei iskolában, 
majd meghatottan búcsúztak el versekkel, dalokkal, óvodánktól.

Ballagó óvodásaink: Balajti Vanda, Csősz-Gulyás Viola, Dávid 
Inez, Dobos Lili, Gulyás Nikoletta, Kása Márk, Kenyeres Nóra, Ki-
rály Nóra, Németh István, Ország Kitti, Radics Martin, Sárközi Le-
vente, Tóth Réka Dóra, Vanyur Levente, Vágó József, Zerbes Oli-
vér, Stób Richárd Ádám

Megtörtént a beiratkozás is óvodánkba, 17 óvodásunk ősztől is-
kolás lesz, 12 kisgyermek pedig megkezdi az óvodai életet. Szere-
tettel várjuk őket.

A nyári szünetre minden kisgyermeknek és szüleiknek kívá-
nunk jó pihenést, sok családi programot, tartalmas együtt töltött 
időt.

Bodnár Andrásné óvodavezető
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ISKOLAI GYEREKNAP
2014. május 30-án a Szülői Munkaközösség és az iskola szerve-

zésében megrendezésre került a Gyermeknap. Ezen a napon fel-
hőtlen, vidám szórakozás, színes programsorozat várta kicsiket és 
nagyokat egyaránt. 

Egész nap kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, légvár várta 
az iskolásokat. Mészáros Ervin tanár úr irányításával akadályver-
senyen is részt vehettek.

Az iskola udvarán eközben a szülők készítették a finom ebédet. Ebéd 
után megérkezett Vica bohóc, aki vidám zenés műsorával és vetélke-
dővel szórakoztatta a közönséget, majd lufit hajtogatott mindenkinek.

A Szülői Munkaközösség ajándékaként pedig osztályonként fo-
cilabdát, gumilabdákat és ugrálóköteleket kaptak a gyerekek, me-
lyet nagy örömmel vettek birtokukba. 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segítette a rendezvény 
lebonyolítását. 

Fő támogatóink: Kocsér Község Önkormányzata, 
Kocséri Horgász Egyesület, Kocséri Vadásztársaság,  Galgóczi 

csemege – Galgóczi Gábor és Galgócziné Mónika, valamint 
Mini ABC – Tóth Pál.

PEDAGÓGUSNAP AZ ISKOLÁBAN
Hagyományainkhoz híven eb-

ben az évben is köszöntöttük pe-
dagógusainkat. 30 lelkes kisdiák 
készült vidám műsorral erre az al-
kalomra B. Deákné Szakál Anita 
vezetésével. A LÓDODU és Hó-
bagoly története vidám perceket 
szerzett mindenkinek. 

A következő sorokkal köszön-
ték meg a gyerekek a pedagógusok 
egész éves munkáját. 

Kedves Tanítóink, Tanáraink!
Kívánjuk, hogy mindennapjaikat hassák át az apró örömök és 

sikerek. Naponta ölelje át Önöket egy – egy szerető gyermekkéz, 
nézzenek fel ragyogó, hálás gyermekszemek és kapjanak szüle-
inktől elismerő szavakat. Mert kell az elismerés, kell a szeretet, 
hogy meg tudják vívni a mindennapok csatáit. 

Köszönjük a munkájukat, kívánunk további sok sikert, nagyon 
sok erőt, kitartást, jó egészséget.
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Családi pünkösd, szabadtéri  
szentmise

Június 9-én pünkösdhétfőn a nagykőrösi és a kocséri egyház-
községek közösen családi napot rendeztek a szentkirályi határ-
ban lévő Útmenti laknál. 

Az esemény fő szervezője Nagy István diakónus és felesé-
ge, Anett volt, a szívélyes vendéglátásról és a finom ebédről a 
Hriagyel-házaspár gondoskodott, a Tajti-házaspár segítségével.

Nagykőrösről és Kocsérról több tucat család látogatott ki au-
tóval, kerékpárral a barátságos tanyára. A családias beszélgetések 
mellett hangulatos parasztolimpia, fürdőzés és napfürdőzés, há-
zaspárbaj és közös éneklés is szerepelt a programban. 

Délután a Hernádi László atya által bemutatott, gitáros ifjúsá-
gi kórussal kísért szabadtéri szentmisével ért véget a katolikus csa-
ládi nap.

Vácott és Pannonhalmán
A katolikus iskola nevelőtestülete június 7-én szombaton Vácon 

a székesegyházban tanév végi hálaadó szentmisén, Te Deumon 
vett részt. A szentmisét Beer Miklós püspök atya mutatta be. Pré-
dikációjában kiemelte, hogy a katolikus iskolák legfőbb feladata, 
hogy kapaszkodót, biztos értékrendet nyújtsanak a gyerekeknek és 
a családoknak a mai világban.

A szentmise után egy kis 
fogadásra, kötetlen beszél-
getésre is sor került a püs-
pöki palota udvarában.

Június 19-én csütörtökön 
a ceglédi katolikus iskola 
dolgozói – a köztük persze 
a kocséri nevelők, alkalma-
zottak is – Pannonhalmára 
kirándultak. 

Az évezredes szent he-
gyen látogatást tettek a ben-
cés gimnáziumban, a híres 
kolostorban, a középko-
ri székesegyházban. Raj-
ta László igazgató úrnak 
köszönhetően bebocsátást 

nyertek több, a látogatók elől elzárt helyiségbe is, sőt a napközbeni 
zsolozsmán együtt imádkozhattak a bencés szerzetesekkel, többek 
között Várszegi Asztrik főapáttal is.

Végezetül egy kis hangulatos pincelátogatás és levendulás 
gyógynövénytúra tette emlékezetessé a kirándulást.

Jeles napok, áldott szép ünnepek
A kocséri általános iskola 2012 szeptembere óta, vagyis 2. éve 

egyházi iskolaként, a ceglédi székhelyű Szent Kereszt Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működik. Nyilván 
ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy június 1-jén sok iskolás gyere-
ket keresztelt meg a családja, majd pedig június 8-án, pünkösd va-
sárnapján nem kevesebb mint harminchárom diák lett elsőáldozó. 
Nemcsak a szokásos alsó tagozatos korosztály járult szent áldozás-
hoz, de 10-14 éves gyerekek is sokan – saját elhatározásukból, csa-
ládi támogatással, minden adminisztratív előírás nélkül. 

A Jóisten áldása mellett óriási szerepe van ebben Hernádi Lász-
ló plébános atyának, barátságos hangulatú előkészítő óráinak, és 
az iskola hitoktatóinak is.

Az elsőáldozó gyerekek:
 3. osztály: Biró Norbert, Dávid Adél, Deák Dániel, Drotár Nata-
sa, Kiss Roland, Kovács Máté, Ország Tamás, Pintér Imre, Tóth 
Anna, Vágó Vanessza;
4. osztály: Lengyel Dzsenifer, Szigeti Szilárd;
 5. osztály: Ádám Kristóf, Biró Nikolett, Drotár Izabella, Németh 
Alexandra, Pásztor Zsanett;
 6. osztály: Balog Dávid, Bátori Réka, Nagy Laura, Pesti Márió, 
Rapi Zoltán, Urbán Attila;
 7. osztály: Bágya Nikolett, Horváth Nikolett, Nagy Klaudia, Oláh 
Krisztián, Székely Hajnalka, Szigeti Szabina, Urbán József;
8. osztály: Habon Zoltán, Megyesi Zsuzsanna, Sulymosi Imre.
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Erdei iskola Királyréten

Izgatottan vártuk a június 2.-át, hogy elme-
hessünk egy hétre erdei táborba, Királyrétre. 
Hétfőn, amikor odaértünk, elfoglaltuk a szobá-
kat. A szálláson volt egy másik osztály is, akik 
Kistelekről érkeztek és ötödikesek voltak. Szét-
néztünk a környéken. Csapatokat alakítottunk 
és verset kellett írnunk majd egy plakátot raj-
zolni. Délután elmentünk túrázni és jól eltéved-
tünk, de láttunk egy tojásrakó gyíkot és vad-
disznó nyomokat. Este éjszakai túrára mentünk 
Jenő bácsival. Jártunk egy barlangban is denevé-
rek között, majd részt vettünk egy bátorság pró-
bán. 

Kedden reggel nagyon korán ébredtünk. 
Megérkezett Százhalombattáról egy másik osz-
tály. Délelőtt elmentünk hajtányozni. A hajtány-
pálya nagyon izgalmas volt. Két hajtány kocsi 
volt. Egy kék és egy sárga. Mindenki kipróbál-
hatta, milyen tekerni és utazni. Az egész osztály 
élvezte a síneken való száguldást. Ebéd után Pé-
ter bácsi tartott nekünk kisragadozós bemuta-
tót. Megmutatta, hogy hogyan élnek a rókák, és 
hogy hogyan akadályozzák meg a veszettséget. 
Voltak a dobozában rókaprémek. Hozott magá-
val egy vadászgörényt, ami elég büdös volt. Sza-
badon engedte az aulában, hogy lássuk, hogyan 
mozog. A görény elég félénk volt. Volt a szállá-
sunk előtt egy patak, aminek a vize nagyon hi-
deg volt, de szívesen mászkáltunk benne. Talál-
tunk ott békát, siklót, tusfürdőt.  Egy siklót is, 
amitől nagyon megijedtünk. 

A pataktúra után csurom vizesek voltunk. 
Délután elmentünk a játszótérre ahol szintén 

mászkáltunk a patakban, de nem csak a pa-
takban, hanem az ott lévő meredek hegyen is. 
A gyökerekbe kapaszkodva sikeresen feljutot-
tunk a hegy tetejére. Lacika talált egy gyepi bé-
kát. A játszótér után felfedeztük a Bajdázói-tavat 

ahol Tóth Dani fogott egy teknőst, amit elho-
zott a szállásra. Tovább túráztunk és talált Sanyi, 
Balázs és a Lacika egy „sikló partit”. Ők voltak 
azok, akik bátran meg merték fogni a siklókat. 
Este tüzet raktunk és pirítottunk szalonnát, ke-
nyeret és hagymát. Bementünk az aulába és tár-
sasjáték partit rendeztünk. 

Szerdán reggel Csillaghegyről egy harmadik 
csoport, hatodik osztályosok érkeztek, aminek 
a fiúk nagyon örültek. Délelőtt tájékozódási fel-
adatsort kaptunk. Be kellett járni a környéket, és 
különböző feladatokat megoldani. Délelőtt még 
István bácsi tartott egy hüllőbemutatót. Hozott 
magával nem élő kígyókat. A bemutató után el-
mentünk kisvasúttal Kismarosra. Jártunk a Du-
na-parton, ahol kacsáztunk, fára másztunk és 
kagylókat gyűjtöttünk. Néhány ember belement 
a Dunába, és lemosta a lábát. A kikötött csóna-

kot is kipróbáltuk. A Duna-part mellett volt egy 
játszótér, amit kipróbáltunk. Aki akart, evett fa-
gyit. Ezután visszamentünk vonattal Királyrétre. 
Fölengedtek a mozdony tetejére bennünket, és 
erről fényképek is készültek. Kimentünk megint 
a játszótérre, mert azt nagyon élveztük. Azután 
este virslit sütöttünk. 

Csütörtökön elmentünk a látogatóközpont-
ba, ahol egy interaktív kiállítás volt. Itt megint 
kaptunk feladatokat. Sok érdekesség volt. Mind-
egyiket kipróbáltuk. Volt itt kirakó, térképészet, 
mozgókép, vasérctermesztő gépmodell, kame-
racsapdás éjszakai felvétel, találós kérdések, ro-
varok látása, a Börzsöny rovarfajtái, a Börzsöny 
növényei, állathangok és állatok felismerése. A 
fiúk szívesen fociztak más osztályokkal. Most, is 
mint szinte minden délután, patakoztunk. Bá-
lint a híd alá ejtette a szobájuk kulcsát, amit sze-
rencsére a híd szétszerelésével épségben kiszed-
tünk. Ebéd után volt a hét értékelése. Az egyik 

csapatnak lufikat kellett kidurrantaniuk és vi-
rágokat szedni. A másik fiúcsapatnak hastáncot 
kellett bemutatni. A lánycsapat tagjainak ki kel-
lett sminkelni magukat. A hetet jól értékelte Ga-
bi néni és Anikó néni. A gyerekeknek is jó véle-
ményük volt a táborról. Délután a vízvizsgálat 
előtt számháborúztunk. A kincset a fára dug-
ták el, így nem tudta az ellenséges csapat meg-
találni. Mindenki élvezte a játékot. A játék végé-
re elfáradtunk, de még következett a vízvizsgálat 
István bácsival. Az elején elmondott pár tudni-
valót a víz fontosságáról. Sajnos rossz idő volt, 
ezért nem mehettünk bele teljesen a vízbe, de 
azért fogtunk pár fadarabra hasonlító vízi élő-
lényt és 5 halat. A halakat sajnos nem vihettük a 
szállásra. Fogtunk még lárvákat. Közben a tek-
nős is visszakerült az eredeti lakhelyére. A víz-
vizsgálat végére elkezdett esni az eső. Találtunk 
egy elpusztult siklót az út szélén. Este a csapat 
egyik része társasozott, forró csokit ivott, és a fi-
úk csajoztak, de volt, aki már pakolgatta a cuc-
cait a másnapi indulásra. Este még átbeszéltük a 
tábori dolgokat. 

Reggel a fiúk korán keltették a lányokat. A lá-
nyok is elkezdtek pakolni, közben megérkezett 
2 busz. Az indulás előtt ajándékokat vettünk a 
családunknak. A busz átvitt minket Törökmező-
re, a kalandparkba. Megmutatták az akadályo-

kat. Szinte mindenki piros karszalagot kapott, 
ami azt jelentette, hogy elmúlt 150 cm. Majd-
nem mindenki fel mert menni a pályára, csak 
néhány gyerek nem. De volt, akit úgy mentettek 
le. A többség még a 700 méteres csúszópályára 
is felmerészkedett. Ide már csak a nagyon bátrak 
mentek. Mindenkinek nagyon tetszett a kaland-
park. Közben megérkezett a 3. busz is. A több-
ség a kirándulás zárásául fagyit vett magának. 
Kettő óra körül elindultunk Kocsérra. A hosz-
szú úton majdnem mindenki aludt. A bőrönd-
jeink hamarabb megérkeztek Bálint bácsi se-
gítségével. Az iskola előtt már vártak minket a 
szüleink. Nagyon fáradtak voltunk, mikor haza-
értünk, de jó volt ez az egy hét. 

A 6. osztályosok nevében köszönjük a pol-
gármester bácsinak, hogy nekünk is lehetővé 
tette, hogy eljuthassunk 1 hétre erdei táborba. 
Köszönjük Tóth Feri bácsinak az utaztatásban 
nyújtott segítséget. Köszönjük Kenyeres Bálint 
bácsinak, hogy a csomagjainkat oda és vissza-
szállította, valamint köszönjük a szüleinknek a 
támogatást. És persze Anikó néninek meg Ga-
bi néninek is!

Gévai Eszter – Laczi Liza 6. o. 
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Cetelem – sikeres pályázat

Zöldsuli – zöldebb udvar
Iskolánk még április végén „Gyökeres változást!” című tervével 

indult a Cetelem Bank iskolazöldítő pályázatán, melyen 500 000 Ft 
értékű támogatást lehet nyerni iskolaudvarok zöldítésére. Vincze 
Béla kertészmérnök, volt tanítványunk segítségével elkészültek a 
tervek, aztán az interneten elkezdődött a támogatók gyűjtése. 

Beindult minden-
ki, szülők, tanárok, 
diákok, kaptunk se-
gítséget Ceglédről, 
Vácról, mindenhon-
nan. Egykori tanít-
ványoktól, távoli is-
merősöktől érkeztek 
a voksok, s mégsem 
sikerült. Nem ke-
rültünk be a legnépszerűbbek közé, 8-9. helyen végeztünk. Pedig 
több lájkot kaptunk, mint ahányan élnek Kocséron. Jó érzés volt 
ugyanakkor megtapasztalni azt az összefogást, azt a támogatást, 
ami egy jó ügy mögé szerveződött villámgyorsan. 

Már-már beletörődtünk, elszomorodtunk és akkor a végén csat-
tant az ostor: merthogy nemcsak a 6 legnépszerűbb, de a 6 legjobb 
pályázatot is díjazták félmillió forinttal. És ezek közé bekerült a 
kocséri iskola pályázata is! 

Köszönjük ezúton is a támogatást mindenkinek. Egy kis szusz-
szanás, és augusztusban hozzákezdünk, szeptemberben pedig be-
fejezzük majd az iskolazöldítést.

Számítunk a szülők segítségére és a diákok közreműködésére is! 

Kegyes kirándulás
Novembertől májusig egy kegyes versengés folyt az osztályok 

között, hogy melyik csapat jár leglelkesebben templomba vasár-
naponként. A legkegyesebbnek végül a 3. osztály bizonyult, hoz-
zájuk csatlakozott még osztályonként 3-4 templomba járó diák, 
és ez a csapat május 21-én jutalomkirándulásra indult Ceglédre.

Az osztályfőnök Győriné Virág Ildikó néni és Gévai Imre bácsi 
vezetésével sétáltak egyet a város főterén, majd Rajta László igaz-
gató bácsi is köszöntötte a kocséri gyerekeket. Aztán Turai Dénes 
hitoktató vezetésével bejárták a ceglédi katolikus templomot, de a 
pincétől a padlásig – szó szerint. Orgonabemutatót láttak a kóru-
son, körbenéztek a padlástérben, fellépcsőztek a toronyba, elámul-
tak a kilátáson, aztán gyönyörködtek az altemplomban is.

Hazafelé egy békebeli fagyizás és egy kis játszótéri hancúrozás 
zárta a kegyes kirándulást.

Tanulmányi versenyek
A tanév során 12 

alsó tagozatos diák 
és történelemből 4 
felső tagozatos tanu-
ló oldott meg levele-
zős versenyfelada-
tokat – tanáraik és 
szüleik segítségével.

Valamennyien be-
csületesen, kitar-
tóan versenyeztek, 
aminek meg is lett 
az eredménye: igen 
szép helyezéseket ér-
tek el, és a tanévzá-
rón megérdemelt ju-
talomkönyveket vehettek át.
Suli-Hód Országos Levelezős Verseny
Alsó tagozatos-eredmények:
1. hely,  matematika 1. osztály: Gévai Anna, Laczi Orsolya Karikó 

Dóra Nagyszombati Petra, Venyingi Luca.
2. hely, matematika 1. osztály: Kállai Karolina
2. hely, matematika 4. osztály: Gál Gergő, Gévai Levente
3. hely, matematika 2. osztály: Kenyeres András
4. hely, matematika 2. osztály: Vágó Barbara
5. hely, magyar 1. osztály: Karikó Dóra
5. hely, természetismeret, 4. osztály: Hojsza Dorina
Bendegúz Országos Levelezős verseny
Felső tagozat – történelem tantárgy
Arany fokozat, 6. osztály: Gévai Eszter
Arany fokozat, 7. osztály: Járvás Milán, Kasza Csaba, Kovács Zsolt.

Bizonyítványosztás
Az idén június 

17-én kedden jött 
el a bizonyítvány-
osztás várva várt 
pillanata. A kato-
likus templomban 
tartott ünnepély 
után 151 kocséri 
diák vette át év vé-
gi értesítőjét.
A kitűnők 
névsora
1. osztály:  Gévai Anna Liza, Kállai Karolina, Karikó Dóra, Laczi 

Orsolya, Nagyszombati Petra, Venyingi Luca
2. osztály:  Bagi Alexandra, Barta Szilárd, Kenyeres András, Mészá-

ros Martin, Vágó Barbara
3. osztály:  Biró Norbert, Dávid Adél, Deák Dániel, Kovács Máté, 

Nagy Anita, Ország Tamás, Tóth Anna
4. osztály:  Bagi Leila, Béres-Deák Orsolya, Farkas Zsolt, Fehér Le-

vente, Gál Gergő, Gévai Levente, Hojsza Dorina, Mészá-
ros Fanni, Tóth Marcell

5. osztály: Biró Nikoletta, Pásztor Zsanett, Sekelj Vincent
6. osztály: Gévai Eszter, Laczi Liza
7. osztály: Járvás Milán, Szelei Alex
8. osztály: Lengyel Dorina
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Határtalanul Erdélyben

Mátyás király és Gábor Áron nyomában
Május 12. és 16. kö-

zött a Határtalanul 
Program támogatásá-

val Erdélyben kirándult a 7. osztály Molnár 
Zsuzsa nénivel és Gévai Imre bácsival. Ceg-
lédi iskolatársakkal együtt, összesen 76-an 
járták be Erdély szép tájait: Kolozsvárt, Há-
romszéket, Dévát. Voltak sóbányában, gyö-
nyörködtek a Szent Anna-tóban, fociztak a 
zágoni gyerekekkel. Jártak a híres búcsújá-
róhelyen, Csíksomlyón, és vittek adományt a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány által támoga-
tott gyerekeknek is. 

Az útról hírt adott a ceglédi Mária Rádió és 
a kecskeméti Petőfi Népe is, az országos katoli-
kus hetilap, az Új Ember pedig az alábbi cikk-
ben számolt be a kirándulásról:

Hitünk, múltunk, magyarságunk 
Erdélyben

Ezzel a mottóval és a Határtalanul Program 
anyagi támogatásával 76 diákját vitte el egy-
hetes erdélyi körútra ceglédi Szent Kereszt 
Katolikus Általános Iskola. Május 12-én hét-
főn hajnalban indultak két busszal nyolc kí-
sérő nevelővel, és péntek éjjel a Jóisten áldásá-
val, épségben érkeztek haza. 

Egyházi iskola lévén már a program össze-
állításánál is tudatosan törekedtünk arra – szá-
mol be Gévai Imre, a kirán-
dulás szervezője –, hogy ne 
csak turistalátványosságokat 
és történelmi emlékhelyeket 
keressünk fel utunk során, de 
az erdélyi katolikusság fon-
tos központjait is: így jártunk 
Csíksomlyón, Kolozsváron a 
Szent Mihály-templomban, 
Déván és Máriaradnán is, de 
imádkoztunk a Szent Anna-
tó és a parajdi sóbánya ká-
polnájánál is.

– Melyek voltak az út leg-
emlékezetesebb pillanatai?

– Három mozzanatot emelnék ki. Az egyik a 
csíksomlyói délután. Erik atya, a templomigaz-
gató ferences szerzetes fogadta a csoportot, és – 
miután az énekeinkből, az imáinkból megérez-
te a gyerekek nyitottságát –, örömmel vezetett 
fel minket a Salvator-kápolnához, és közben 
mesélt, mesélt, mesélt. Csíksomlyó szerepéről, 
a pünkösdi búcsú hagyományairól, a szerzetesi 
életről. Néha lehajolt, megmutatni, megnevezni 
egy-egy nyíló virágot. Mint a nyáj, tényleg olya-
nok voltunk, csak mentünk önfeledten a pász-
tor után. A domboldalon, ott a nyeregben, a bá-
rányfelhők alatt, a hegyek között.

Aztán útba ejtettük 
a Nyerges-tetőt, a „szé-
kely Thermopülét” is. 
A kopjafák között el-
mondtuk a gyerekek-
nek, hogy 1849-ben a 
székelyek megalkuvás 
nélkül miként haltak 
itt hősi halált. Elhang-
zott Kányádi Sándor 
szomorúan szép verse, 
s elénekeltük a Him-
nuszt. Tapintani lehe-
tett a döbbenetet. A 
gyerekek biztos meg-
éreztek valamit abból, 
amit magyar múltnak, 
nemzeti összetartozás-
nak nevezünk.

S végül, már hazafelé megálltunk Déván. A 
gyerekek gyűjtése nyomán vittünk egy csekély 
adományt Böjt Csaba atya alapítványa számára.  
nevelőszülő a kolostor udvarán számolt be ne-
künk arról, hogyan is segít az alapítvány a rá-
szoruló erdélyi magyar gyerekeknek. 

Úgy érzem, ha nem is zarándoklat, de olyan 
út volt ez az út, amely után minden résztvevő, 
tanár is, diák is, kicsit másképp éli tovább a hitét 
és a magyarságát.

S végül néhány gondolat arról, hogy mi tet-
szett a gyerekeknek a legjobban:

„Az erdélyi kirándulással kapcsolatban nincs 
legszebb emlékem, mert az egész együtt a leg-
szebb emlék marad nekem. Imádtam ezt a kirán-
dulást! Fura volt egy másik országban egyedül 

(család nélkül), másik nyelv, másik pénz. A táj 
iszonyatosan szép, nem is gondoltam volna. Mint 
például a Szent Anna-tó, ahol a hegyek között 
van egy gyönyörű tó, szép legendával. Imádtam 
benne, hogy teli volt történelemmel, mint példá-
ul a Nyergestetőn a kopjafák, a „magyar 300”, 
csak ők nem olyan híresek. Ja, és még az is jó volt, 
hogy nemcsak mi kocsériak voltunk, hanem jöt-
tek ceglédiek is.

(Vágó Krisztina)
„A leg-

szebb emlé-
kem a parajdi 
sóbánya volt. 
Ugyan a lefe-
lé vezető lép-
csősor kicsit 
hosszú volt, a 
buszon, ami le-
vitt pedig, ki-
csit szűkös volt 
a hely, de meg-
érte! Lent a fa-
lak nagyon szé-
pek voltak, a levegőn pedig érezni lehetett, hogy 
más. Először egy kis templomba mentünk, aztán 
kaptunk egy kis szabadidőt. Elkezdtünk csocsóz-
ni, nekem tetszett, bár a lányok győztek.”

(Járvás Milán)
„A sóbánya volt a legszebb, mert nagyon sok 

játék volt, amit ki lehetett próbálni. Volt légvár 
meg kalandpark is, de nekem a végén a torna 
tetszett legjobban. Jött egy tornász, és síppal hí-
vott minket tornázni. Először elmondta románul, 
utána pedig magyarul, és mi csináltuk utána.”

(Nagy Gábor)

„A legszebb élményem Erdélyből Déva vára 
volt. A libegőn az utazás nagyon tetszett. Ami-
kor felértünk, a kilátás nagyon szép volt. Lehe-
tett járkálni, de pont újították, és így kicsit kor-
látozva voltunk. Nekem az tetszett a legjobban, 
hogy olyan magasan voltunk, hogy mindent lát-
hattunk. Remélem, még egyszer eljuthatok oda.

(Szelei Alex)
„Hazafelé úton Déva váránál a felfelé húzó 

sikló is nagyon jó. Olyan gyönyörű kilátás van a 
várból! Nagyon-nagyon jól éreztem magam, kö-
szönjük ezt a szép utat!

(Pesti Laura)
„Remélem, a többi osztálynak is lehetősége lesz 

erdélyi útra, de legjobban a sóbányát ajánlom. És 
olyan jó fej tanárokat, mint akikkel mi voltunk.”

(Székely Hajnalka)
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450 fős kórussal!

Hangold újra!
Június 6-án pénteken Cegléden a Táncsics Mihály Általános Is-

kola egész napos Gyermekzenei Fesztivált rendezett. Az esemény 
záróakkordja a városi sportcsarnokban rendezett Hangold új-
ra koncert volt, mely során egy 450 fős gyermekkórus énekelte a 
Bársony Bálint vezette zenekarral a dalokat. 

A ceglédi és környékbeli iskolásokból álló kórusban ott voltak 
a kocséri diákok is tizenketten, jelesül: Nagy Anita, Béres-Deák 
Orsolya, Gál Gergő, Gévai Levente, Szigeti Szilárd, Pásztor Zsa-
nett, Zámbori Dzsenifer, Kiss Dóra, Lengyel Dorina, Nagy Lilla és 
Meggyesi Zsuzsanna (felkészítő nevelő: Juhász Anikó).

Nagy élmény volt a résztvevő diákoknak a hőfokában és hangu-
latában is igazán forró délután.

Polgármesteri gesztus

Ió, ció, gratuláció
Szép hagyo-

mány, hogy Bod-
nár András pol-
gármester úr és 
dr. Bicskei Kriszti-
na jegyzőnő a tan-
év végén egy kis 
kedves fogadáson 
köszönti az isko-
la legjobb diákja-
it. Erre az idén jú-
nius 11-én szerdán 
került sor.

Osztályonként 2-2 diák vehetett részt az eseményen, az osztály-
főnökök döntése alapján kiemelkedő tanulmányi eredményük 
vagy közösségi munkájuk okán.
1. osztály: Gévai Anna, Venyingi Luca
2. osztály: Barta Szilárd, Vágó Barbara
3. osztály: Ország Tamás, Dávid Adél
4. osztály: Béres-Deák Orsolya, Gévai Levente
5. osztály: Biró Nikolett, Pásztor Zsanett
6. osztály: Laczi Liza, Gévai Eszter
7. osztály: Kasza Csaba, Szelei Alex
8. osztály: Lengyel Dorina, Kovács Anna

A tanév során mutatott kiemelkedő munkájáért a tantestület ál-
tal delegált kísérő nevelő Juhász Anikó volt.

Ballagás 2014

Elköszöntek, elbúcsúztak, elballagtak
Kicsi, de összetartó, szeretetteljes osz-

tály ballagott el dr. Lakatosné Rozsnyói 
Anikó osztályfőnök vezetésével június 
14-én szombaton a kocséri iskolából.

A ballagó diákok: Czeczon Márk, Ha-
bon Zoltán, Lengyel Dorina, Schors Mária, 
Nagy Lilla, Kovács Anna Katalin, Megye-
si Zsuzsanna, Kiss Dóra Sarolta, Sulymosi 
Imre István, Fekete Vivien, Ladányi György, 
Turkevi-Nagy Melinda, Urbán László.

A ballagás során elismerésben része-
sült diákok:

Lengyel Dorina – Jó tanuló, jó sportoló 
díjban részesült és kitűnő bizonyítványáért 

jutalomkönyvet 
vehetett át.

Kovács Anna 
– kiemelkedő 
közösségi mun-
kájáért jutalom-
könyvet vehe-
tett át. 

Kiss Dóra – kiemelkedő kö-
zösségi munkájáért és sport-
eredményeiért jutalomköny-
vet vehetett át.

Megyesi Zsuzsanna – Jó 
sportoló díjban részesült.

Ladányi György – Jó sportoló díjban ré-
szesült.

Sulymosi Imre – Gábor Áron Diáktüzér 
Emlékplakettet vehetett át.

„Légy olyan mint a kismadár mely alól, ha 
kivágják a fát nem a mélybe zuhan, hanem 
a magasba száll.”

„Tudom, szeretet nélkül minden ház üres,
Minden városka lakatlan.
Minden zseni ügyetlen,
Félős nyuszi csak a kalapban.” 

(Quimby együttes).
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Damó István grafikusművész 
„Eldöntöttem, hogy festő leszek én is.”

Damó István grafikusművész kiállítá-
saira az elmúlt hónapokban számos be-
harangozó és meghívó invitálta a mű-
vészetkedvelő közönséget. Csak hogy 
néhány helyet említsek: Kaposvártól 
Nagyenyedig, Pécstől Budapestig, Szófiá-
tól Londonig galériák és vásárok adtak és 
adnak teret alkotásainak. 

E figyelemre méltó megjelenések kap-
csán kerestem fel a községünkben élő 
grafikusművészt, hogy meséljen életéről, 
munkásságáról, eredményeiről, és Ko-
csérhoz való viszonyáról.

Életrajzából megtudtam, hogy Nagy-
szebenben született, Brassóban nőtt fel, 
és egy gyűjteményes kiállításon ott talál-
kozott először a festészettel.

Egy korábbi interjúban így emlékezett 
vissza erre az időre:”Láttam a kiállítást. 
Semmit nem „értettem” a festményekből, de az biztos, hogy 
igen nagy hatást gyakoroltak rám.  Akkor éreztem először azt 
a felfokozott érzelmi állapotot, amit azóta is érzek, amikor fe-
hér lappal, vagy üres vászonnal állok szemben. (…) Eldöntöt-
tem, hogy festő leszek én is.”

Diplomáját a bukaresti Nicolae Grigorescu Főiskola gra-
fika szakán szerezte meg, majd a Képzőművészeti Főisko-
la ösztöndíjasa lett. Pályakezdőként szinte egy időben került 
az „Ion Creanga” gyermekkönyvkiadóhoz és a „Kriterion” ki-
adóhoz belső munkatársként. Neve gyorsan ismertté vált il-
lusztrátori körökben, és egyre többet foglalkoztatták.  

1990-ben települt át családjával Magyarországra, rövid bu-
dapesti tartózkodásukat követően pedig Muhorai György se-
gítségével költöztek Kocsérra, ahol az éppen megüresedett 
rajztanári állást töltötte be. 

Nemsokára sikerült bekapcsolódnia a magyarországi mű-
vészeti körökbe is, és tagja lett számos alkotói társaságnak, 
egyesületnek.

Később Kecskemétre költöztek, ahol jelenleg is tanít a 
„Kandó Kámán” Szakközépiskola „Kondor Béla” Képző-és 
Iparművészeti Tagozatán. 

Három éve, hogy ismét Kocséron élnek. Döntésükhöz 
nagyban hozzájárultak a korábban itt töltött évek jó tapaszta-
latai, és a még meglévő baráti kapcsolatok.

István elmondása szerint grafikusi munkásságát a kép-és 
sokszorosító grafika mellett a könyvillusztrálás egészíti ki. 
Emellett festészettel, könyvtárgyak és művészkönyvek készí-

tésével is foglalkozik. Amikor úgy érzi, hogy az önismétlés 
veszélye fenyegeti, akkor műfajt, vagy technikát vált.  

Ottjártamkor a Szépvölgyi mesék című könyv illusztrációin 
dolgozott éppen, és megmutatta az Énekek Éneke bibliai so-
rozat ihlette alkotásait is. De mesélt számos tankönyv illuszt-
rációról, és a közelmúltban rendezett kiállításairól, művészeti 
vásárokon való megjelenéséről is. 

Márciusban: a Kapos-Art Kortárs Galériában Kaposváron, 
a Magyar Kulturális Intézetben Budapesten, a Balassy Inté-
zetben Szófiában, áprilisban: a Museion No.1 Galériában Bu-
dapesten, májusban: az Inter-Art Alapítvány Kulturális Köz-
pontjában Nagyenyeden, a Nádor Galériában Budapesten és 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban Kiskőrösön állították 
ki alkotásait.

Kérdésemre, hogy egy művésznek vajon mi a hobbija, mi 
jelent számára kikapcsolódást, a társművészeteket említet-
te meg. Kedveli az irodalmat, színházat, zenét, és persze más 
képzőművészeti műfajokat.

Az egyik legnagyobb élményeként az idén februári, londo-
ni Parallax Art Fair vásáron való részvételét említette, ugyan-
is személyesen korábban még soha nem volt Londonban. Az 
alkalmat megragadva pedig szinte az összes múzeumot végig-
látogatta. 

Munkáit számos díjjal jutalmazták, valamint rendszeres fel-
kérései vannak hazai és külföldi galériáktól. 

Eredményeihez ezúton is gratulálunk és érdeklődéssel fi-
gyeljük további munkásságát.

KÖZÉLET
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ELISMERÉS 
Kocséri származású üzletkötő 

a legjobbak közt!

A Groupama Garancia Biztosító hagyományához híven, idén 
tavasszal is megrendezte a Legjobb Üzleti Dolgozók Találkozó-
ját Budapesten a Vígszínházban, ahol ünnepélyes gálaműsor ke-
retében köszöntötték a társaság legjobbjait, köztük Pintácsi-Kasza 
Csillát.

Kiemelkedő üzleti munkájával Csilla idén ötödik alkalommal 
került a biztosító 20 legjobban teljesítő munkatársai közé, és ve-
hette át az „Arany fokozatú üzletkötő” elismerést. 

Ennek apropóján kértem meg Csillát, hogy beszéljen munkájá-
ról és magáról a Kocséri Híradó olvasóinak.

Mióta dolgozol a biztosítónál, és mit érdemes tudni a Grupama 
Garancia Biztosítóról?

2002.06.01 óta dolgo-
zom a Groupama Ga-
rancia Biztosítónál. Ak-
kor még OTP Garancia 
néven működtünk, majd 
2009.04.01-től kerül-
tünk francia tulajdonba. 
Ez a cég több mint 100 
éves múlttal rendelkezik, 
és megközelítőleg 15 mil-
liós ügyfélköre van Euró-
pában, Észak-Afrikában 
és most már Ázsiában is. 
Társaságunk szponzorként 
jelen van a Ferencváros és 
Honvéd sportklubok, illet-
ve a Vígszínház életében is.

A magyar biztosítási piacon stabilan a 3. helyen vagyunk évek óta, 
mint kompozit biztosító. Ez azt jelenti, hogy kötünk élet- és vagyon-
biztosításokat is. Ezáltal bármilyen igényt ki tudunk elégíteni, ami 
egy ember életében csak adódhat. Közel 1500 fős üzletkötői létszám-
mal dolgozunk.

Jelentős ügyfélkörrel rendelkezel, és – amennyire én tudom - az 
üzletkötői munka sokkal többet jelent, mint megkötni a szerző-
dést, és beszedni a díjakat. Ugye jól látom?

Mivel már 8 éve Cegléden élek, és az itteni Groupama irodán ügy-

félszolgálati munkát is látok el,  így ügyfélköröm is ebből a vonzás-
körzetből tevődik össze, néhány kivétellel. Mára kb. 2800 szerződé-
sem van, és ebből sok az úgynevezett családi kötés. Azaz, azok az 
emberek, akik elégedettek velem és a cégemmel, szeretik, ha egy he-
lyen egy kézben futnak össze a biztosítási „dolgaik”. Én is jobban át-
látom, ők is. Nem kis segítség ez a mai rohanó internetes világban, 
ahol igenis igény van a személyes kapcsolattartásra. Hiszen a szerző-
dések mögött emberi sorsok, igények, családok, örömök, esetleg tra-
gédiák vannak. A mi fel-
adatunk igazából a nehéz 
pillanatokban következik, 
mert akkor kell helyt áll-
nunk, segítséget adni, tá-
mogatnunk. Ügyfeleim-
nek azt kell érezniük, hogy 
bármi történjen is velük 
rám számíthatnak, bíz-
hatnak bennem. Tény, 
hogy a „bajok” kiszámít-
hatatlanok, nem 8 és 16 
óra között jöhetnek, ha-
nem akár éjjel, akár hétvé-
gén vagy éppen ünnepkor. 
Ilyenkor kellenek a meg-
nyugtató szavak, az esetle-
ges átmeneti megoldások mindaddig, amíg kárszakértő nem érkezik.

A bevezetőben már említettem, hogy nem először kerültél be az 
első 20 legjobb üzletkötő közé. Mit jelent számodra az elismerés?

Munkám elismeréseként számos külföldi úton vehettem már részt. 
Így járhattam már: Párizsban, Bécsben, Portugáliában, Bulgáriá-
ban, Görögországban, és idén mehetek Törökországba is.

Az elismerés sokat jelent számomra a cégem részéről, hiszen ez egy 
visszaigazolás felém. De egy kedves mosoly vagy egy jóleső beszélge-
tés egy kávé mellett bármelyik ügyfelemmel azt jelenti, hogy az út, 
amin járok jó irányba visz.

Az üzletkötői munkakör egy nagyon sokszínű, érdekes, de egyben 
fárasztó feladat. Mindenkinek van valami, ami fontos az életében: 
kinek az otthona, a vállalkozása, az autója, a tudat, hogy bizton-
ságban érezze családja jövőjét egy nem várt tragédia esetén, vagy 
csak szeretne egy kis megtakarításhoz jutni a későbbiekben. Ha-
zánkban is kezd kialakulni a biztosítási kultúra. Kocsér község le-
fedettsége ilyen szempontból társaságunknál  kimagasló még orszá-
gos szinten is.

Végezetül szeretném, ha a családodról is említenél néhány szót!
Családom „megtanult” együtt élni a munkámmal. Igazán elnéző-

ek velem szemben, amiért nem tudok elég hálás lenni nekik.
Szilvi lányom, aki elmúlt 21 éves, komoly rendőrnő, de a mai na-

pig szeret Kocsérra hazajárni. Fannyka, aki zenei tagozaton most 
végzett a 2. osztállyal, már ebbe az életformába született bele. Ő a 
természet minden formáját imádja, és nem is lehet négy fal közé szo-
rítani.

A szabadidőmet szívesen töltöm sütéssel, főzéssel, és a bővebb csa-
ládom körében.

 Nagyon köszönöm a beszélgetést annál is inkább, mert gyak-
ran találkozunk, vagy beszélünk telefonon, (Csilla ugyanis a só-
gornőm) mégis olyan információkat osztottál meg velem a mun-
kádról, ami még egyáltalán nem került szóba.

Azt hiszem nem túlzás, hogy Kocséron nemigen van olyan ház-
tartás, ahol Csilla ne segített volna valamilyen biztosítással kap-
csolatos ügyben, ezért a Kocséri Híradó szerkesztői, olvasói és 
minden kocséri nevében is gratulálunk kiváló teljesítményéhez.

KÖZÉLET
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Takaros kis házba csengettem be a Kinizsi utcában Lac-
zi Béláné Ica nénihez, mert megtudtam, hogy április végén 
nem mindennapi elismerésben részesült. A Fészek Gyer-
mekvédő Egyesület Életműdíjat adományozott számára 
„hosszan tartó, eredményes, szeretetteljes munkájáért”.

Ica néni örömmel fogadta megkeresésemet, és miután sü-
temény meg frissítő került az asztalra, szívesen mesélt magá-
ról, és a nevelőszülői hivatásáról.

Történetét több mint huszonöt évvel ezelőtt kezdte, ami-
kor is férjével különváltak útjaik, és maga maradt néhány jó-
szággal a X. dűlőben levő tanyáján. Felnőtt fiai már önálló 
életüket élték. Szeretett volna munkát vállalni, azonban nem 
járt sikerrel, ezért az otthoni gazdálkodásból próbált meg-
élni, és úgy gondolta, hogy szívesen befogadna otthonába 
gondoskodásra szoruló kisgyermeket. 1988-ban két kislány 
érkezett hozzá, ők viszonylag rövid időt töltöttek ellátása 
alatt. 

Munkával töltött évek következtek, majd miután Ica né-
ni abbahagyta a gazdálkodást, 
tanyáját, teheneit eladta, és be-
költözött falusi házába, újra 
szükségét érezte, hogy gondos-
kodhasson valakiről. Időközben 
megváltoztak a nevelőszülőség 
feltételei, ezért a Hajagos házas-
párral együtt Ő is elvégezte Ti-
szakécskén a szükséges tanfolya-
mot. 

A Fészek Gyermekvédő Egye-
sület közvetítésével elsőként 
2003-ban érkezett hozzá az ak-
kor 14 éves Bán Gyöngyi. Az 
utána következő 10 évben to-
vábbi tíz – családjából kiemelt – 
gyermek talált otthont hosszabb 
– rövidebb időre a Kinizsi utcai 
házban. Volt, aki csak 27 napot 
töltött nála, és volt, aki éveket. 
Párás szemmel emlékezett vissza 
arra a testvérpárra, akiket miu-
tán a bíróság határozata alapján 
családjukhoz visszahelyeztek, 
sírva mentek el Kocsérról. 

Előfordult, hogy 7, 8, és 10 
éves testvérek ruha és cipő nél-
kül, betegen érkeztek hozzá, de 
minden nehézség ellenére is 
jószívvel emlékszik vissza a ne-

„A siker, az mítosz. A szeretet az egyetlen érték.
Mikor bevégezzük, csak az fog számítani, hogy

kit és hogyan szerettünk.”
(A te eseted c. film)

ÉLETMŰDÍJ

velőszülői évekre. Sajnálja, hogy 
életkora miatt már több gyerme-
keket nem helyezhetnek el nála.

Igyekszik figyelemmel kísérni 
minden nála megfordult gyer-
mek útját, sajnos mégis van, akit 
szem elől tévesztett, és nem tud-
ja hogyan alakult a sorsa. 

Nagy öröm számára, hogy két 
gyermekkel különösen szoros, 
a mai napig élő kapcsolatot tart 
fenn.

Egyikőjük a most 30 éves Sza-
bó Kati, aki annak idején más-
fél évet töltött Ica néninél. Szak-
mát tanult, leérettségizett, majd 
külföldön vállalt munkát. Baby 
sitterként dolgozik Angliában, 
nyelvet tanult, és sikeres vizs-
gát követően jövőre iskolai ta-
nulmányokba kezd majd. Napi 
kapcsolatban vannak az internet 
segítségével, és ha hazalátogat, 
mindig felkeresi Ica nénit.

Másikójuk Jónás Attila, aki 15 
évesen került Kocsérra, vékony-
ka, szemüveges kissrácként. Ica 
néni hat évig egyengette útját, 
továbbtanult, leérettségizett, jo-
gosítványt szerzett, majd kato-

KÖZÉLET
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nai pályára került. Két éve már, hogy Budapesten a 32-es 
díszzászlóaljban teljesít szolgálatot magas rangú politikusok 
mellett, és állami ünnepségeken.  Ha ideje engedi, mindig 
hazajön Ica nénihez, és a szabadságát is nála tölti. 

Ica néni a nevelőszülői hivatását soha nem érezte munká-
nak, ezért is érte váratlanul, amikor megtudta, Rádiné F. He-
gedűs Terézia nevelőszülői tanácsadó kitüntetésre terjesztet-
te fel. A Fészek Gyermekvédő Egyesület érdi székházában, 
ünnepélyes keretek közt vehette át az Életműdíjat, mellyel az 
Egyesület elismerését fejezte ki évtizedes nevelőszülői mun-
kájáért.

A Kocséri Híradó szerkesztői, és olvasói nevében kitün-
tetéséhez tiszta szívből gratulálunk, a továbbiakban pedig 
sok-sok örömet és jó egészséget kívánunk!

Karate – Sikersorozat! 
Bianka magabiztosan halad 

a cél felé
Lapunk tavalyi utolsó számában számoltunk be róla, hogy 

kocséri „harcos” lány lett a 2013. év Év Sportolója díj I. he-
lyezettje. Címéhez méltón, idén sem múlt el karate verseny 
anélkül, hogy Tajti Bianka ne állt volna dobogóra.

A Kyokushin karate Diákolimpián, az elődöntőből a III. 
helyen jutott tovább a március végén, Veszprémben megren-
dezett országos döntőbe, ahol a II. helyre küzdötte fel magát.

Április 27-én Tarján adott otthont a Speed Kupa nemzet-
közi karate versenynek, ahol nagyszerű küzdelemben, szin-
tén a dobogó II. fokára állhatott. 

Május elején, Szigetszentmiklóson a Kyokushin karatétól 
eltérő, Ashihara stílusban megrendezett Eurasia Világkupán 
mérte össze erejét Bianka 7 ország versenyzőivel. A verseny 

KÖZÉLET
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SEGITSEG SEGITSEG
az áramszámla
KIFIZETÉSÉHEZ

az áramszámla
KIFIZETÉSÉHEZ

A legmagasabb elérhető támogatás 150 ezer 
forint. A fogyasztó az önrész megfi zetésé-
hez egyedi részletfi zetési megállapodást 
köthet, legfeljebb 12 havi és minimum 
ötezer forintos törlesztő részlet vállalá-
sával. A hátralékmentes fogyasztók egy 
évben háromszor kaphatnak különböző 
mértékű jóváírást, amennyiben számláikat 
határidőre befi zetik. 

A pályázat beadásához kérjen segítsé-
get a családsegítő irodában!
A PROGRAM ELÉRHETŐSÉGEI:
telefon: 06-1-3914-757 
e-mail cím: halozat@maltai.hu
 www.halozat.maltai.hu
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉMÁSZ hátralékkezelő 
programja hátrányos helyzetű családoknak, hátralékos vagy már kikap-
csolt fogyasztóknak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉMÁSZ hátralékkezelő 
programja hátrányos helyzetű családoknak, hátralékos vagy már kikap-
csolt fogyasztóknak.

Támogatásban hátralékos és hátralékkal 
nem rendelkező fogyasztók egyaránt része-
sülhetnek. 

Segítséget kaphatnak az áramszolgálta-
tásból már kikapcsolt, és az előre fi zetős 
mérővel rendelkező fogyasztók is. A rend-
szeresen fi zetők  szociális helyzetük alapján 
részesülhetnek támogatásban. 

A pályázaton az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási te-
rületén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megye, 
valamint Pest megye délkeleti része) élő 
fogyasztók vehetnek részt. A nyertes pályá-
zóknak önrészt kell fi zetniük, az elnyerhető 
támogatás az általuk befi zetett díjhátralék 
összegével azonos mértékű lehet. 

Támogatásban hátralékos és hátralékkal 
nem rendelkező fogyasztók egyaránt része-
sülhetnek. 

Segítséget kaphatnak az áramszolgálta-
tásból már kikapcsolt, és az előre fi zetős 
mérővel rendelkező fogyasztók is. A rend-
szeresen fi zetők  szociális helyzetük alapján 
részesülhetnek támogatásban. 

A pályázaton az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási te-
rületén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megye, 
valamint Pest megye délkeleti része) élő 
fogyasztók vehetnek részt. A nyertes pályá-
zóknak önrészt kell fi zetniük, az elnyerhető 
támogatás az általuk befi zetett díjhátralék 
összegével azonos mértékű lehet. 

Érdeklődni: B. Deákné Szakál Anita családgondozónál
Kocsér, Szent István tér 10. Telefon: 06-53/358-087

szabályai annyiban különböznek a „Harcosok” által 
gyakorolt stílustól, hogy ebben megengedett a dobás, 
és 3 másodpercig lehet fogni az ellenfelet. A Románi-
ából, Szlovákiából, Dániából, Üzbegisztánból, Kazahsz-
tánból, Oroszországból, és Magyarországról érkező me-
zőnyben, ifjúsági kategóriában a döntőbe jutott, ahol 
dobásból indított, ügyesen végrehajtott támadásával I. 
helyezést ért el.

A IV. Tadashii Kupa – Nemzetközi karate versenyt 
május végén, Kiskunmajsán rendezték meg, ahol Szer-
bia, Horvátország, Szlovákia, és Magyarország legjobb-
jait utasította maga mögé. Bianka határozott küzdelmé-
vel ezen a versenyen is aranyérmet szerzett.

Bianka június 7.-én a Pünkösdi Kupa országos karate 
versenyen bizonyított legutóbb, ahol klubtársával, Tóth 
Csengével kellett megküzdenie a döntőben. A sportsze-
rű, kiegyensúlyozott küzdelemben végül egy fejrúgással 
szerezte meg Bia az I. helyezést, és ju-
tott a dobogó legfelső fokára.

A kocséri „harcos” lány legközelebbi 
rangos megmérettetése a Máltán meg-
rendezendő Európa Bajnokságon lesz, 
de előtte még egy vizsgára készül a bar-
na övért. Távolabbi célja, hogy ősszel 
részt vehessen Litvániában, szintén Eu-
rópa Bajnokságon. 

A Kocséri Híradó szerkesztői, olva-
sói és minden kocséri nevében szívből 
gratulálunk Tajti Biankának és fel-
készítőjének Sensei Ábrahám Edit 4 
dan-os karate mesternek az eredmé-
nyeikhez és sok sikert kívánunk a kö-
vetkező versenyeken!

Kaszáné Irénke
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Új kezdeményezés – Kocséri 
Közösségépítők

Biztosak vagyunk benne, hogy számos baráti, családi, vagy akár 
egy várakozás közbeni beszélgetésben elhangzott már, hogy „Mi-
lyen jó is volt régen Kocséron!”, „Akkor még volt igazi közössé-
gi élet!” …

Nos, jó hírünk van azok számára, akik visszasírják a régi szép 
időket, ugyanis egy baráti beszélgetés alkalmával megszületett az 
elhatározás, hogy ne csak nosztalgiázzunk és sopánkodjunk, ha-
nem cselekedjünk! 

A világháló előnyeit kihasználva – néhány levélváltás után – má-
jus elején találkozott először egy tettre-kész kis csapat, és elhatá-
roztuk, hogy rálépünk a közösségépítés rögös útjára.

A Bálint Éva és Kasza Csabáné Irénke által elindított kezdemé-
nyezéshez csatlakozott már Dávid Krisztina, Utasi Imre, Ország-
né Molnár Katalin, Vágó Molnár Melinda, és Bodnár Andrásné.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy csoportunk teljes mértékben 
magánkezdeményezés. Találkozóink a Faluházába, közösségi ol-
dalon közzétett felhívások, illetve baráti meghívások által szerve-
ződnek és szívesen látunk minden érdeklődőt. 

Igaz, még nagyon gyerekcipőben jár a kezdeményezés, de már-
is számos ötlet, és javaslat merült fel annak érdekében, hogy pusz-
tán nyitottsággal, tenni akarással hogyan hozzunk létre valamit 
Kocsér, és a kocsériak érdekében.

Bodnár András polgármester úr üdvözölte törekvésünket, és fel-
ajánlotta segítségét, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten 
helyszínt biztosít találkozóinkhoz, programjainkhoz.

Az újonnan alakult Kocséri Közösségépítő csoport szervezésé-
ben elsőként megvalósuló program a „Múzeumok Éjszakája már 
Kocséron is!” rendezvény, melyet az országos programsorozattal 
egy időben, június 21-én tartottunk meg. Az eseményről követke-
ző lapszámunkban fogunk részletesen beszámolni.

Addig is szívesen fogadunk minden ötletet, javaslatot, észrevé-
telt, tapasztalatot, véleményt. Elérhetőségünk: kozossegepitok.
kocser@gmail.com

FELHÍVÁS
2014. szeptember 6-án (szombaton) 16.00 órakor a Falu-
házban várjuk mindazokat – kortól és nemtől függetlenül 
–, akik szeretnének az újonnan megalakuló Civil Szervezet 
tagjai lenni, akik szeretik a közösségi életet és építő szel-
lemben gondolkodnak.

Érdeklődni: 
Bölcz Mihály Telefon: 30/358-2995

Benyus Istvánné Telefon: 20/968-2838

Az összejövetel után várunk mindenkit szeretettel  
egy tál ételre.

Nyeregszemlére lóháton 2014
2014. június 11-én indult 3 lovas egy pici Tolna megyei faluból, 

Páriból. Buzás Dorottya, Buzás Eszter és Steiner Zsófia. A követ-
kező napon Györkönynél csatlakozott két másik lovas. Fodor Gá-
bor és Komár Mariann. Harmadik napon, imrehegyi pihenő után, 
csatlakozott hozzájuk Haszilló Dóra. Negyedik napon elértek Kun-
szállásra és ott eltöltöttek egy pihenőnapot. Kunszállásról átlova-
goltak Kocsérra. Ezen a napon csatlakozott Pásztor András a csa-
pathoz, Kecskemétről. A lovasokat két autó kíséri és egy lószállító.

„A kb. 35 km-es út után megérkeztünk az Útmenti lak neveze-
tű lovas tanyára, ahol a vendéglátók Vera és Csaba finom estebéd-
del várt bennünket. A szép lovas tanyán lehetőség volt egy kis für-
désre a medencében, a lovakat árnyékos fák között helyeztük el, 
akik a friss szénával jóllakottan pihenték ki a nap fáradalmait. A 
birtokon játékos szórakozással elütöttük az időt, strandröplabdá-
val, diótörővel, mű lóval. Nagyon jól éreztük magunkat a tanyán. 
Szívesen töltöttünk itt egy napot. Hétfő reggel folytatjuk utunkat a 
Hortobágy felé.”

Köszönetemet szeretném kifejezni FLOOR AND NETTY DE 
WITH családnak a Kocséri Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ számára felajánlott ruhaadományért. A szétosztás-
ra kerülő ruhákkal a kocséri rászoruló családokat segítették. 

Továbbá szeretném megköszönni Hernádi László plébános 
úr és a hívek által összegyűjtött és felajánlott élelmiszer ado-
mányt, melyek gyermekes családoknak nyújtottak segítséget 
a mindennapi életben.

B. Deákné Szakál Anita
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A Bács Trophy Bajnokság első futama Kocséron
Idén ismét megrendezésre került a 

Bács Trophy Terepjárós Bajnokság, 
melynek kezdő futamát nagy örömünk-
re kis falunkban, Kocséron rendezték 
meg május 9-10-én.

A szervezők már januárban meg-
kezdték a verseny előkészületeit, amit 
azért is kellett korán elkezdeni, mert 
Kocsér terepadottságai sajnos nem 
megfelelőek egy ilyen verseny lebo-
nyolításához, ezért a pályák nagy ré-
szét mesterségesen kellett kialakíta-
ni. Mindemellett az is sok nehézséget 
okozott, hogy az éjszakai 25 km-es, és 
a nappali 60 km-es táv során, amelyet 
a versenyzőknek meg kellett tenniük, 
sok helyen védett területeket érintett. 
Mindezek ellenére sikerült egy nagyon 
színvonalas versenyt szervezni.

Péntek este 9 órakor a sportpályáról 
rajtolt el a mezőny, köztük 56 autó és 
6 quad. 

Éjszaka kettő speciális szakaszt 
kellett teljesíteniük a versenyzőknek, 

egyet Szentkirálynál a homok-
bányában és egyet a helyi lő 
dombnál. Az utolsó terepjáró 
szombaton reggel 5 órakor fe-
jezte be az éjszakai futamot. 

Délelőtt 10 órakor pedig 
kezdetét vette a nappali küz-
delem, ami a péntekinél sok-
kal embert próbálóbb volt. 

Ennek során 3 speciált, és egy TKP-t 
(teljesítmény kontroll pont) kellett telje-
síteni. Ezek a szakaszok a tiszakécs-
kei téglagyár területén lettek kialakítva, 
amely bár ismerős terep volt a mezőny 
nagy részének, mivel az elmúlt évek 
során sokszor rendezték meg itt a ti-
szakécskei versenyt, idén mégis sike-
rült újabb kihívás elé állítani a rutinos 
versenyzőket is.

A mezőny du. 5 óra magasságában 
ért vissza a kocséri táborba, ahol kö-
zös vacsora után az eredményhirde-
tésre került sor. 

Minden résztvevő névre szóló okle-
velet, az első három helyezett pedig 
kupát kapott. Ezeken kívül az ABR és 
az ENEOS jóvoltából ajándékcsoma-
gokat is kaptak a versenyzők.

Úgy gondoljuk, és a versenyzők visz-
szajelzései is azt bizonyítják, hogy egy 
eredményes, sikeres versenyt tudha-

tunk magunk mögött, amely nem jöhe-
tett volna létre Kocsér Önkormányzata 
és a falubeliek pozitív hozzáállása nél-
kül, melyet ezúton is köszönünk. Illetve 
köszönjük mindazoknak, akik bármivel 
is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a ren-
dezvény a megfelelő színvonalon ke-
rülhessen megrendezésre.

Nagy Piroska és Balta Rebeka

Galgóczi Gábor, Quad kategória 
5. helyezettje
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Kedves Kocsériak, tisztelt felnőttek és gyerekek!

Sok-sok évvel ezelőtt községünkbe meg-
érkezett, letelepedett egy gólyapár. A hely, 
amit választott, a mi iskolánk kéménye 
volt. 

 Boldogan figyeltük, hogyan raknak 
fészket, mennyi apró gólyakobak látszódik 
a gallyak között. 

Nagyon megszerettük őket, boldogok 
voltunk, amikor a kitartó, hűséges mada-
rak megérkeztek. Aggódtunk értük hóban, 
esőben, volt rájuk kánikula és zord idő is, 
de mindig kíváncsiak voltunk rájuk. 

Mi, gyerekek a gólyákra már-már iskola-
társként, régi jó barátként tekintettünk. 

Régi vágyunk, hogy a 
fészeklakók mindennap-
jaiba is bepillanthassunk. 
Esetleg azt is éppen meg-
figyelhetnénk, amikor 
egy tojás héja felpattan…

Ehhez kérnénk az 
Önök segítségét! Sok, 
madarakat szerető ember 
összefogására, anyagi tá-
mogatására számítunk, 
mert szeretnénk a fé-
szek lakóit webkamerával 
megfigyelni. A kamera 
beszerelésére kb. 300.000 
forint szükséges, ehhez kérjük minden 
kocséri ember nagylelkű adományát. 

Ha kedves barátainkat, a gólyákat még 
közelebbről, webkamerán megfigyelhet-
nénk, minden falubelinek nagy örömet 

okozna, mi, gyerekek pedig tanulhatnánk 
belőle.

Adományaikat szeretettel várjuk, melyet 
átadhatnak az általános iskolában Dr. Nagy 
Tibornénak. 

Az Iskola Diákönkormányzata 
Dr. Nagy Tiborné és Szécsi Gabriella

90. születésnapját ünnepelte családja, rokonai körében Járvás Balázs

Lassan hagyománya lesz a ke-
rek évfordulók családi megün-
neplésének nálunk. Így történt 
ez tíz évvel ezelőtt is, amikor a 
nyolcvanadikat töltötte, de most 
is, amikor a kilencvenediket is 
átlépte apósom.

Május 31-én az ünnepelt nagy 
meglepetésére összejött a Járvás 
család, hogy köszöntsük a leg-
idősebb hozzátartozónkat, Ba-
lázs papát.

A testvérek közül már csak 
ketten tudták megölelni egy-
mást, a férfiak, de az elhunyt 
lánytestvérek gyermekei, unokái szinte tel-
jes létszámban eljöttek, sőt aktív résztvevői 
voltak a szervezésnek is! Nagyon megha-
tó volt, hogy a mintegy 50 fős nagy csa-

lád, köztük három unokája és három déd-
unokája köszöntötte a Papát, ki virággal, ki 
édességgel, ki szeretetteljes puszival. 

Egy igazi családi ünnep bontakozott ki, 
miután asztalra került a finom ebéd, ter-
mészetesen hangulatjavító itókák is. Az 

ajándékok között szerényen meghúzódott 
egy nagy meglepetés: egykori plébánosunk 
Lessnyovszky Armand Esperes Úr kézírá-
sával bejegyzett születési, házassági anya-

könyvi másolat montázsa. 
Ebéd után hangulatos beszélgetés, sőt 

még egy-két nóta is elhangzott.
Kívánjuk, hogy éltesse az Isten még so-

káig ilyen erőben és aktivitásban.
Király Kálmán

A Kocséri Híradó olvasói nevében ezúton 
szeretnénk születésnapja alkalmából  

sok boldogságot, erőt és egészséget 
kívánni neki!
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VUJITY TVRTKO KOCSÉRON!!!

Pokoli Történetek - Mennyei Történetek

avagy két óra alatt a Föld körül Vujity Tvrtko-
val. Fimvetítéssel egybekötött közönségtalálko-
zó a TV2 Pulitzer – emlékdíjas műsorvezető – 
riporterével.

Ismerje meg a világ legmulatságosabb dikta-
túráját, Csernobil valóságát, Fekete – Afrika 
misztikumát, Észak – Korea hétpecsétes titka-
it, az ölelés hatalmát.
 
Két óra Tvrtkoval, amit soha nem fog elfelej-
teni! 

Helyszín: Művelődési Ház
(Kocsér, Szabadság u. 21.)

Időpont: 2014.11.14.
17.00 óra

Belépés DÍJTALAN! (a terem befogadó képes-
sége miatt a belépés előzetes regisztrációhoz 
kötött! regisztrálni a szervezőknél történő je-
lentkezéssel lehet)

A programot szervezi: 
Kocséri Civil Szervezetek Szövetsége 

Dávid Krisztina (davidkrisztike@gmail.com)
telefon: 20/520-8512

Utasi Imre (utasiimre@gmail.com) 
telefon: 20/293-7552
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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 
Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, 
Szabadság tér 4. szám alatti Területi Iro-
dában 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 
dr. Rozsnyói Ferenc 06-53/359-011 (lakás)
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. 
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 
06-53/350-377, 104

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: 1289

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 Horváth Jánosné, a Népkör elnöke.

Kocséri Nyugdíjas Egyesületet 
Péntekenként (minden hónap 

2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden 

érdeklődőt szeretettel fogadnak!
Közjegyző: Dr. Olasz Márta

Tel.: 06-53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16; 

Kedd 830-1130; 14-16; Szerda 14-16
A Községi Könyvtár nyitva tartása:

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

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

Péntek 13.00-16.00
Internetezési lehetőség a teljes nyitva tartási időben.

PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI 
HIVATALA

Cím: Nagykőrös, Szabadság tér 4.

Ügyfélfogadási rendje

Hatósági Osztály: Tel.: 06-53/550-366
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Gyámhivatal: Tel.: 06-53/550-373
Hétfő: 8:00-15:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 15:00-18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Földhivatal: Tel.: 06-53/351-279
Hétfő: 13:00-15:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Okmányiroda: Tel.: 06-53/550-380
Hétfő – Péntek:  8:00-20:00

Nyári szabadság miatt zárva!

Nyitás: augusztus 21.

Nyaralj velünk
Balatonakalin!
Július 26-27-28

Utazás busszal
Szállás 4-8 személyes faházakban
Reggeli+meleg vacsora

6 év alatt 7.500 Ft
6-14 év 7.850 Ft
14- felett 9.400 Ft

Jelentkezni befizetéssel az alábbi telefonszá-
mokon lehet. Az ár tartalmazza a busz költ-
séget, szállást, reggelit és a meleg vacsorát.

06-20/599-2228  Kocsány Istvánné
06-20/521-4711    Lacziné Kocsány Zsuzsanna
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APRÓHIRDETÉS 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

Kertfenntartást, kertészkedést vállalok. Tel.: 
70/283-6019

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
Patent, farmer gomb, szegecs felrakást vállalok. 
Érd.: Kocsér, Arany J. u. 4. 10-14 óráig
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca 
végén. Érd.: 06-53/715-165
Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkom-
fortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes 
vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
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 
gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy mély, egy 
sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó. 
Érd.: 06-20-515-7975
39 éves, független férfi tartós kapcsolatra keres 27 
és 34 év közötti egyedülálló hölgyet. „Vissza a 
gyökerekhez.” Tel.: 06-20-484-4001
Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul 
sürgősen eladó. Irányár: 50 Ft/db. Érdeklődni: 
06/20/453-5485

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

ELADÓ Lakitelek-Tőserdő Fecske u. 6. szám alatti 
nyaraló. Érd.: 06-53/359-775

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

3 részes szekrénysor, dohányzóasztal eladó. Továb-
bá bontott ajtók, ablakok eladók! Érd: 06-53/359-
691 az esti órákban

Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! 
„Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 6 millió Ft. 
Érd.: 06-76/411-556; 06-20/4545-400

Kocsér központjában 100 m²-es 3 szobás parkettás 
családi ház eladó. A kertben fa kerti játékok gyü-
mölcsfák. A házhoz melléképület és garázs is tarto-
zik. Az ár a konyhabútort is tartalmazza. Irányár 4.5 
m Ft Tel.: 20/375-4440

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.lorant@freemail.hu

Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre 
alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-
6643

Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás teher-
mentes lakás ELADÓ. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 
30/230-6486

Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 szobás 
családi ház ELADÓ. Érdeklődni: 30/925-6795-as 
telefonszámon. 

3 szobás családi ház melléképülettel a Dózsa 
György u. 16. szám alatt ELADÓ ! Irányár: 4 millió Ft. 
Érdeklődni: 20/599-7628

Tisztelt villanybojler,  
elektromos melegítő Tulajdonos!

Készülékét 3 évenként átvizsgálni és tisztítani 
kell, ellenkező esetben vízkövesedés,  

fokozott energiafelhasználás és idő előtti 
tönkremenetel várható!

Rendelje meg az átvizsgálást  
és a tisztítást!

Tel.: 06-53/350-302 vagy 06-30/375-9483


