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A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2014. OKTÓBER 12.
TISZTELT 

VÁLASZTÓPOLGÁR!
2014. október 12-én kerül sor az általános önkor-

mányzati választásra. 
Minden választópolgár a lakóhelyén szavazhat, az 

értesítőn feltüntetett szavazókörben. Az a választó-
polgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet lé-
tesített, átjelentkezéssel a bejelentett tartózkodási he-
lyén, az értesítőn megjelölt szavazókörben szavazhat. 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet személyesen 
vagy meghatalmazott útján 2014. október 10-én 16 
óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon, 
vagy levélben illetve személyesen a helyi választá-
si irodában.

A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
kocséri tagiskolája szeretettel vár minden érdeklődőt
a XVI. Gábor Áron Napok keretében megrendezendő

SZÜRETI VIGASSÁGRA

A Kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége
meghívja Önt és kedves családját, barátait a

2014. november 29-én 19 órai kezdettel
megrendezésre kerülő óvoda vacsorára.

Helye a kocséri Tornacsarnok.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeptember 27. szombat 
14 órától a Szent István téren 

szüreti felvonulás és táncház 
közreműködnek kocséri és tiszakécskei táncegyüttesek

szüreti játékok, mulatságok
Gyerekdalok és slágerek

Zsapka Attila és Emmer Péter előadásában 
este tábortűz, közös éneklés gitárkísérettel

A rendezvény az  
„Itthon vagy – Magyarország, Szeretlek!”  

program keretében és  
támogatásával valósul meg.
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����  Folytatás aZ előZő oldalról

Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától 19 óráig lehet, ha személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok 
valamelyikével:

a)  lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány;
b)  lakcímigazolvány mellett kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított veze-

tői engedély.

A személyazonosság igazolása után a szavazatszámláló bizottság átadja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a 
névjegyzék aláírásával kell igazolnia. 

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe, tollal írt „X” vagy „+” jellel lehet. Egyéb megjelölés 
nem vehető figyelembe érvényes szavazatként. A szavazólapokat borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt 
az urnába kell dobni. Aki a szavazólap kitöltését elrontja, és ezt még az urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott 
szavazólapot egy alkalommal kicseréli. 

Polgármester választása: kizárólag egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. 
Képviselők választása: Kocsér községben a megválasztható képviselők száma 6 fő, ezért a szavazáskor legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni. 
Aki 6-nál több jelöltre adja le szavazatát, minden szavazata érvénytelen. 
Megyei közgyűlés tagjainak választása: a megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek állíthat-
nak. Kizárólag egy listára lehet szavazni.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a jegyzőhöz vagy keresse fel a 
www.valasztas.hu internetes oldalt. 
Kérjük, éljen választójogával!

Dr. Bicskei Krisztina HVI vezető

Kocsér település polgármester- és képviselőjelöltjei
A Kocséri Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba és sorsolással az alábbi sorrendet állapította meg.  
A jelöltek ebben a sorrendben szerepelnek a szavazólapon. 

Polgármesterjelölt:
 1. Bodnár András Kocsér, Széchenyi u. 4. FIDESZ-KDNP jelölt
 2. Vikartóczki József Kocsér, Széchenyi u. 6. független jelölt
 3. Gulyás Lajos Kocsér, Kossuth L. u. 9. JOBBIK jelölt
 4. Dávid Krisztina Kocsér, Petőfi u. 20. független jelölt

Képviselőjelöltek:
 1. Novák Tamásné Kocsér, VI. d. 16. JOBBIK jelölt
 2. Ádám Zoltánné Kocsér,II. d. 30. független jelölt
 3. Tajti Tibor Kocsér, Móra F. u. 5. független jelölt
 4. Venyingi Zoltán Kocsér, Kossuth L. u. 40. FIDESZ-KDNP jelölt
 5. Csányi Rudolf  Kocsér, Zrínyi u. 1. független jelölt
 6. Hriagyel Csaba Kocsér, József A. u. 33. FIDESZ-KDNP jelölt
 7. Bölcz Mihály Kocsér, VI. d. 25. FIDESZ-KDNP jelölt
 8. dr. Rozsnyói Ferenc Kocsér, József A. u. 29/a FIDESZ-KDNP jelölt
 9. Barabás Ferenc István Kocsér, V. d. 37/a független jelölt
10. Országné Molnár Katalin Krisztina Kocsér, III. d. 42. FIDESZ-KDNP jelölt
11. Csőke Sándor Kocsér, Széchenyi u. 71. független jelölt
12. Csőke Miklósné Kocsér, Petőfi u. 28. FIDESZ-KDNP jelölt
13. Bálint Éva Kocsér, Petőfi u. 18. független jelölt
14. Vinczéné Sápi Mária Kocsér, IV. d. 41. független jelölt
15. Kasza Csaba Lászlóné Kocsér, Szabadság u. 10. független jelölt
16. Nyul László István Kocsér, Vörösmarty u. 2. független jelölt
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Kedves Olvasóink!
Az újság maximális 24 oldalas terjedelme miatt több jelentős eseményről szóló cikk kimaradt ebből a 

számból. Örömteli hír, hogy az elmúlt két hónapban is sok kulturális és egyéb program történt a faluban.  
A következő újságban hiánytalanul megjelennek ezek az írások.

ŐSTERMELŐK, MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK!!
Teljeskörű könyvelési szolgáltatást kínálunk Önöknek a mezőgazdaság egész területére vonatkozóan.

Bizonyára hallottak már róla, hogy 2014.09.01-től a nitrát érzékeny területeken gazdálkodóknak kötelező jelleggel nitrát 
adatszolgáltatást valamint gazdálkodási naplót kell folyamatosan vezetni. Ezen kívül a szántó területeken gazdálkodóknak 5 
éven belül egyszer, egyszerűsített talajvizsgálatot kell végeztetniük.
Mi vállaljuk, ezen kötelezettségeik adminisztrációs részének vezetését, ügyintézését.

Főbb szolgáltatásaink:
– kamarai tagdíjbevallás elkészítése
– gázolaj – jövedéki adó bevallás
– területalapú támogatás elektronikus feltöltése
– személyi jövedelemadó bevallás elkészítése
– főfoglalkozású őstermelők és egyéni vállalkozók esetében TB, EHO, nyugd.bizt ügyintézés
– különféle normatív támogatási jogcímek (AKG, KAT, NATURA 2000, anyatehén támogatás) ügyintézése
– pályázatok figyelése és megírása (pl. tanya felújítási pályázat)
– családi gazdálkodások megalapítása
– lakás, vagyon és életbiztosítások valamint pénzügyi befektetési tanácsadás

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket, kérem hívjanak bizalommal, mindenben segítünk.

Kovács Jánosné
könyvelő

06-30/442-8067

Varga Balázs
agrármérnök

06-70/268-0217

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek, akik

Palya Kálmán
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
 virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 

osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik fiam

Horváth János
temetésén megjelentek.

Sírjára virágot, koszorút helyeztek.

Édesanyja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, 

ismerősöknek, akik

Tóth József
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak  
a rokonoknak, barátoknak,  

szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Id. Birkás Bertalan
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Köszönetünket fejezzük ki dr. Rozsnyói Ferenc 
háziorvosnak és munkatársainak Irénkének és Sárikának, 

akik hónapokon át rendszeresen, lelkiismeretesen 
ápolásában segítséget nyújtottak.

Gyászoló család
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP AUGUSZTUS 16-ÁN 
KOCSÉRON

Ezen a napon délelőtt 10 órától 14 óráig felhőtlen, vidám szóra-
kozás, színes programsorozat várta kicsiket és nagyokat, szórakoz-
ni vágyó gyerekeket egyaránt. Volt itt függőhidas óriás légvár, vi-
dám mintákkal – boldog gyerekarcokkal arcfestés, lufihajtogatás, 
ahol a bohóc a gyerekek kívánsága szerint pillanatok alatt változta-
tott egy lufit kutyussá, virággá vagy akár cicává. 

Egy igazi, vidám rendezvényről nem hiányozhat a bohóc sem, 
aki zenés műsorával szórakoztatta a közönséget. A résztvevő gye-
rekeket dalokkal, közös játékkal vonta be az előadásba. 

Délután 16 órakor a Szent István téren lévő színpadon folyta-
tódtak a programok. Hriagyelné Balla Veronika tisztelettel és 
szeretettel köszöntötte a kedves Vendégeket a kocséri Hagyo-
mányőrző nap alkalmából. Külön köszöntötte: Földi László Or-
szággyűlési képviselőt, Testvértelepüléseink polgármestereit és 
küldöttségét, név szerint: Kálazi Józsefet Udvardról és Bojtos Bélát 
Bácsfeketehegyről, valamint Kis Miklóst Nyársapát Polgármeste-
rét, dr. Bicskei Krisztinát a közös hivatal vezetőjét, Bodnár András 
Kocsér Község Polgármesterét, megjelent képviselőket és vala-
mennyi vendéget, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. 
Majd megköszönte a kocséri Polgármesteri Hivatal és az Általános 
Művelődési Központ dolgozóinak és valamennyi segítőnek a mun-
káját, hogy ez a rendezvény létrejöhetett. Külön köszönetét fejezte 
ki azoknak a családoknak, akik a külhoni vendégek elszállásolásá-
ban segítséget nyújtottak.

Továbbá megköszönte a Kocséri Petőfi Szövetkezetnek, Járvás 
Józsefnek és családjának, valamint Galgóczi Gábornak és család-
jának segítségét, támogatását. 

Átadta a szót Bodnár András Polgármester úrnak, hogy kö-
szöntse az egybegyűlteket, majd felkérte Földi László urat, hogy 
tartsa meg ünnepi beszédét.  

Ezt követően Földesi István dandártábornok, Zágon első dísz-
polgára nevében Bodnár András Polgármester ajándékot adott át 
Földi Lászlónak. 
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A testvértelepülési kapcsolat elmélyítése, ápolása és egymás te-
vékenységének segítése érdekében Bácsfeketehegy Helyi Közössé-
gének Tanácsa képviseletében Bojtos Béla és Kocsér Község Ön-
kormányzata nevében Bodnár András aláírták a két település 
közötti együttműködési megállapodást. 

Ezt követően a Község legifjabb polgárainak köszöntése követ-
kezett. Tóth Zsuzsanna védőnő a színpadra hívta és köszöntötte az 
elmúlt egy évben született babákat szüleikkel együtt. 

Kocsér legifjabb polgárai:
Habon Hanna, Eszenyi Ákos, Ragó Roland Ádám, Járvás Lili, 

Tajti Bendegúz, Nagy Bence, Habon Kristóf, Radics Ferenc, Tóth 
Alexandra Hanna, Bárány Jázmin, Horváth Mirella Zsuzsanna, 
Patonai Boglárka, Balogh Dominik, Szélesi Eszter Angyal, Szabó 
Sebasztian Levente.

Gévai Imre tagintézmény-vezető köszöntötte az első diplomáju-
kat vagy nyelvvizsgájukat megszerző diákokat. 

Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett Gulyás Andrea 
és Hriagyel Bence. 

Öt kocséri frissdiplomást köszönthettünk. Szaszkó Nikoletta 
angol műveltségi területtel szerzett tanítói diplomát a Kecskemé-
ti Főiskolán. Szőke Rita úgyszintén és emellett óvónői végzettsé-
get is szerzett.

Fehér Roland az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett 
informatikus-könyvtáros diplomát.

Végezetül két gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnököt kö-

szönthettünk, Gulyás Andreát és Utasi Imrét. Mindketten a 
Kecskeméti Főiskolán szereztek diplomát.

A Kocséri Híradó szerkesztősége és olvasói nevében mi is gra-
tulálunk!

A kultúrműsor kezdeteként elsőként lépett színpadra az Ud-
vardi testvértelepülés DALÁRDA férfi kórusa. Már 10 éve 
énekelgetnek saját örömükre és szórakozásukra. Csak az el-

múlt három évben kezdek szere-
pelni közönség előtt. Vezetőjük 
Kusy Károly és a Csemadok Udvar-
di Alapszervezetének férfikaraként 
vállalják a fellépést. A csoport min-
den daloskedvű férfia már hosszú 
évek óta a Csemadok oszlopos tag-
ja. A másik közös összekötő szál az 
életükben, hogy valamennyien le-
szolgálták a két év katonai szolgá-
latot. Repertoárjukban megtalálha-
tó a vidám toborzók, a boldogan, 
büszkén hadba induló lelkes fiatalok 
bátor és hősies elszántságát vissza-
tükröző nóták, majd a hosszú és ve-
szedelmes, sokszor szörnyű, lövész-
ároki tapasztalatok alapján született, 
már szomorúbb hangulatú, hazavá-
gyó, babájukat, édesanyjukat elsirató 
katonanóták. Ezeknek a katonada-
loknak van mondanivalójuk! Ezért 

is ragadta meg a Dalárda tagjainak tetszését. Hatalmas taps fo-
gadta őket a színpadon. 
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Második fellépőként köszönthettük a bácsfeketehegyi testvér-
település Árvalányhaj tambura zenekarát. Nemcsak a színpadon, 
hanem az esti program keretében is fantasztikus hangulatot terem-
tettek a vacsorához.  

Következő fellépőként a Kocséri Népkör Vegyeskara lépett a 
színpadra. A Népkör jóhangú énekes tagjai kb. 10 év óta amatőr 
szinten nagyobb ünnepségeken népdalokkal teszik színesebbé a 
rendezvényeket. 

A Csicsergő Néptánccsoport 2010-ben alakult kocséri alsó ta-
gozatos gyerekekből. A csoport létszáma jelenleg 16 fő. Szívesen 
mutatják be táncaikat helyi és környező települések rendezvénye-
in. Nagy megtiszteltetés érte a táncosokat, mert részt vehettek a 
XX. Jász világtalálkozón Jászapátin, ahol nagy sikert arattak A bel-
földi fellépések mellett a külföldi fellépést is meg kell említenünk, 
mert Vajdaságban is járt már a csoport. A táncosokat nagy szere-
tettel várják a tiszakécskei őszi néptánc találkozóra, amire lelke-
sen készülnek a gyerekek. Produkciójukban somogyi lassú és friss 
csárdást, és széki csárdást láthattunk tőlük. A táncokat betanította 
és a csoport vezetője: Kis Orsolya. 

Fellépő gyerekek: Badari Anna, Béres Deák Orsolya, Bretus Ro-
zália, Gévai Eszter, Venyingi Fanni, Farkas Zsolt, Farkas Vilmos, 
Gévai Levente, Godó Attila. 

Őket követte a színpadon a Zágoni testvértelepülés Mikes Ke-
lemen Vegyeskórusa. A kórus karnagy asszonya Bokor Temessy 
Emma megköszönte a településnek, hogy ismét, immár 4. alka-
lommal itt lehetnek, velünk együtt ünnepelhetnek.

Következő fellépő Fehér Miklós Tiszakécskéről, aki citera kísé-
rete mellett magyar népdalokat énekelt. Felkészítő nevelője Sze-
rencsi Zsuzsanna, aki egy dalcsokrot énekelt. 

Kövezető fellépőnk Kiss Eszter Zágonból érkezett, aki a 
kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Liceum 8. osztályos diákja. két 
éve tagja a „Tiszta Szív” diákkórusnak. Szívmelengető, gyönyörű 
dalcsokrot adott elő. 
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Kedves Kocsériak!
Bizonyára sokan értesültek róla, vagy sze-

mélyesen is részesei voltak augusztus 20-án, 
Szent István ünnepén, hogy Önkormányza-
tunk, településünk és nemzetünk zászlóját 
adományozta egyházközségünknek.

Mikor Kocsérra kerültem a mise végén 
ebben a templomban is önkéntelenül a sze-
memmel kerestem a magyar zászlót, hi-
szen gyermekkoromban az én hitoktatóm 
arra tanított, hogy misék végén tekintsünk 
a nemzeti zászlóra, mert az mindig emlé-
keztet arra, hogy magyarok vagyunk. Úgy 
gondolom, a mai világban erre egyre na-
gyobb szükségünk van.

Évek óta foglakoztat ez a gondolat, több-
ször is szóba került polgármesteri munkám 
során, de valahogy ez mindig elmaradt Az 
idén képviselőtársaimnak elmondva ez-

zel kapcsolatos gondolataimat, támoga-
tást, ösztönzést kaptam tőlük. Felkerestem 
Hernádi László plébános elnök urat, aki 
örömmel fogad-
ta kezdeménye-
zésünket. Így ez 
az álmom való-
ra válhatott. In-
nen már egye-
nes volt a zászló 
útja. Megren-
deltük, elkészí-
tették, elküld-
ték, Farkas Pista 
bácsi elkészí-
tette a zászló-
tartót, mi pedig 
meleg szívvel, jó 

szándékkal vittük a templomba. Ajándék a 
kocséri híveknek, államalapításunk, Szent 
István király templomunk védőszentje ün-

nepén. Szent István is egy 
új keresztény államot ala-
pított, valami újat kezdett, 
remélem ezzel a gesztus-
sal mi is új gondolato-
kat nyújthatunk át a hí-
veknek, gyerekeinknek. 
Erősíti a szülőföld, a la-
kóhely iránti kötődésün-
ket. és talán más értelme-
zést kaphat a Himnusz, 
ha zászlóra tekintve éne-
keljük: „Isten áldd meg a 
magyart.”

Bodnár András 
polgármester

A színpadon Lengyel Dorina és Vinc-
ze Karolina következett. A lányok barátsá-
ga óvodás korukra nyúlik vissza. A közös 
munkát, éneklést az általános iskola ének-

karában kezdték meg. 4 éve már hallhatjuk 
őket szólistákként is. 

Hatalmas sikert arattak a lányok! Gratu-
lálunk Nekik! 

Fellépő sztárven-
dégként Komonyi 
Zsuzsát köszönthet-
tük nagy-nagy sze-
retettel a színpadon, 
majd pedig min-
denkit meleg vacso-
ra várt a Szent István 
téren felállított sátor 
alatt. 

 

A hajnalig tar-
tó mulatsághoz, ut-
cabálhoz a zenét 
Szóláth László szol-
gáltatta.
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„Bár elhagytalak titeket, akik szerettek, 
Szívem veletek marad.” (Szt. Ágoston)

Tanárember volt, csupa nagybetűvel

Utassy Miklós nyugalmazott tanár, Kocsér község dísz-
polgára 2014. július 10-én, életének 89. évében betegség-
ben, de mégis váratlanul elhunyt.

Temetésére a kocséri temetőbe augusztus 1-jén pénte-
ken délután a családtagokon, rokonokon túl sok-sok tisz-
telő, tanítvány, egykori munkatárs jött el. Hernádi László 
plébános úr a katolikus egyház szertartása szerint bú-
csúztatta el, Gévai Imre, a kocséri iskola vezetője pedig az 
alábbi szavakkal köszönt el a tanár úrtól.

Tisztelt Gyászolók! 
„Csak akkor leszünk boldogok, ha mindnyájan, a legkisebb 

is közülünk, ráeszmélünk szerepünkre. Csak akkor tudunk 
majd békében élni és békében meghalni, mert ami értelmet ad 
az életnek, értelmet ad a halálnak is.” 

A francia író, Saint-Exupery komoly szavai ezek. S Mikós 
bácsi halála kapcsán talán meg is értettem ezeket a súlyos 
szavakat.

Mióta ismertem Miklós bácsit, számomra mindig úgy 
tűnt, hogy megtalálta a szerepét. Hogy megtalálta és mara-
déktalanul betöltötte a szerepét.

Derűsnek, boldognak, életerősnek láttam mindig, teli al-
kotókedvvel.

Békében élt, és békésen távozott.
Tanított, tevékenykedett egész életében. Ez adott értelmet 

életének.
És nem értelmetlen a halála sem. A tanítása ezzel lett tel-

jes.
Mert élni segít, aki halni tanít. Ez volt az utolsó leckéje a 

tanár úrnak.
Tisztelt Gyászolók, egy olyan embertől veszünk ma bú-

csút, akiről szobrot lehetne mintázni. A falusi tanárember 
szobrát. 

Nem lenne ez nagy szobor, csak olyan életnagyságú. 
És nem kellene nagy, fölénk magasodó talapzat sem, csak 

olyan köztünk járó. 
Mert úgy tudott kiemelkedni a közösségéből, hogy közben 

köztük is maradt.
Kiemelkedett, mert több diplomát szerzett, világlátott, 

művelt emberré vált, akit ismertek, tiszteltek sokfelé, a köz-
ség határain túl is.

De kocséri is maradt mindvégig, hiszen itt élte le az életét, 
szót értett a földművessel, a mesteremberrel, tisztelte a be-
csületes munka minden formáját, és örömét lelte maga is a 
szőlőtőkék, a gyümölcsfák között, a kertben.

Tanár úr lett és Miklós bácsi maradt.
De szobor vissza nem tudná tükrözni azt az elkötelezettsé-

get, amellyel Miklós bácsi viseltetett egész életében szülőfa-
luja, Kocsér iránt. 

Tanárember volt, csupa nagybetűvel. 
Negyedik gyermekként, harmadik fiúként született az 

Utassy-családban, 1925. november 3-án. 
Kicsit mesebeli, a legkisebb fiú, aki útnak indul szerencsét 

próbálni. Útnak indítják, taníttatják, nem kis áldozatokkal. 
Háborús, nehéz évek voltak. Hetedhét országon túlra kellett 
menni, Nagykőrösig, aztán tovább Kiskunfélegyházáig. Itt, 
az Állami Tanítóképző Intézetben szerzett népiskolai tanító 
és kántor oklevelet.

1946. augusztus 1-jén választották meg a kocséri római 
katolikus iskolába kántor-tanítónak.

De jöttek a próbatételek.
’48-ban államosítják az iskolát, a kántori állásról le kellett 

mondania.
A munka mellett a Budapesti Állami Pedagógiai Főiskolán 

matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett 1952-ben.
Aztán meg kellett küzdenie a sárkánnyal. Ifjan olyan tü-

dőbetegség gyötörte, amelyen csak többszöri műtéti beavat-
kozás révén tudott úrrá lenni. Akkor mondta az orvosa: ma-
ga hosszú életű lesz ezen a földön. És igaza lett. Szerencsére. 
Mindannyiunk szerencséjére.

Aztán kicsit mesebeli az is, ahogy 1961-ben egy nyári ki-
ránduláson megismerkedik Grósz Gabriella fiatal tanárnő-
vel. Nem is volt kérdés, rá várt eddig. Rá és senki másra. Ka-
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rácsonykor már férj és feleség. És boldogan éltek. 52 évet, 
csodálatra méltó szeretetben és összhangban.

Mondják, minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő. Itt 
nem így volt. Gabi néni nem mögötte, hanem mellette állt, 
s a jóisten megadta, hogy ott legyen mellette az utolsó pilla-
natokban is…

Két gyermekük született: Katalin és Tibor. 
Katalin pedagógus lett, matematikatanár. Elvitte egy fővá-

rosi gimnáziumba a falusi tanárok elkötelezettségét.
Utassy tanár úr már javakorabeli férfi volt, amikor fia, Ti-

bor megszületett. Így sóhajtott fel, bárcsak megérném, hogy 
leérettségizik. Megérte. 

Sőt, még azt is láthatta, hogy az unokáknak diplomájuk 
van. Meg terveik, álmaik. Neki is volt egy álma: tanító szere-
tett volna lenni a szülőfalujában. S az lett. 

Komoly szakmai sikerek, országos tanulmányi versenyek, 
díjazott dolgozatok mutatják, hogy rendkívül igényes volt a 
munkájában. 

Meg is bízták vezetői feladattal, 1962-ben kinevezték igaz-
gatóhelyettesnek. 

Pontos és precíz volt a munkában, kedélyes, barátságos a 
társasági életben.

És fáradhatatlan. 1973-ban az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi karán pedagógiai diplomát 
szerzett. 

Méltán volt rá büszke, hogy éveken át a járási igazgatói 
munkaközösség-vezetője volt – igazgatóhelyettesként. 

Nagy szerepe volt abban, hogy a hetvenes években új isko-
la épült Kocséron, nagy szerepe volt a napközis iskola kiala-
kításában. 

Megálmodott és a volt tanítványok segítségével megalko-
tott egy olyan korszerű szaktantermet, amelynek híre ment. 
Fizika és fotószakkört vezetett, körültekintő, gondos osz-
tályfőnök volt.

Az utolsó évtizedben ismét tanárként szolgálta a kocséri 
iskolát.

42 éven át, 1946-tól 1988-ig volt megszakítás nélkül a 
kocséri iskola pedagógusa.

Kollégái tisztelték, tanítványai szerették.
Hangos szó nélkül vonzotta a tanítványok figyelmét. 
De jó is volna tudni, mi volt Miklós bácsi titka. Mi a jó pe-

dagógus titka?
A tudás? A pontosság? Az emberség? Búcsúzó egykori 

tanítványok, ti többet tudtok erről. Hát idézzétek fel most 
egy-egy gesztusát, mondatát, mosolyát.

Közelről én már nem leshettem meg a titkot, nyugdíjas 
volt már, mikor Kocsérra kerültem. De a nyugdíjas évek te-
vékenysége is tiszteletet parancsoló.

A rendszerváltás után képviselőként, majd 1994-től a köz-
ség alpolgármestereként segítette Kocsér fejlődését.

Négy éven át megyei képviselőként is tevékenykedett. 
Éveken át fáradhatatlanul szerkesztette a Kocséri Híradót.
Kitalálta és megszervezte 1996-ban az Elszármazottak ta-

lálkozóját – százaknak szerzett ezzel óriási örömet, életre 
szóló élményt.

Életre hívta és vezette a tehetséges fiatalokat támogató ala-
pítványt, amely ösztöndíjjal segíti mind a mai napig az arra 
érdemes középiskolásokat, egyetemistákat. Nem felejtette el, 
hogy milyen áldozatokkal jár elindulni egy falusi fiúnak. Se-
gíteni akart. És tudott is. Sokaknak.

2000-ben jelent meg a nagy gonddal írott Kocsér története 
1977-től 2000-ig című munkája.

2006-ban vette át gyémántdiplomáját. 
2008-ban díszpolgárrá választották. A díj csak megerősí-

tette a község értékítéletét. Köztiszteletben álló ember volt.
Pedig azt tartja a mondás, senki sem lehet próféta a sa-

ját hazájában. Neki sikerült. Tudom, tiltakozna ez ellen. Azt 
mondaná, nem volt abban semmi rendkívüli, amit tett. A 
tanár úr ritkán tévedett, de ebben most nem lenne igaza… 
Rendkívüli személyiség volt. 

Tisztelt Búcsúzók! Miklós bácsi figyelmes ember volt, 
számon tartott mindenkit. Tudta, figyelte, ki hol mire vitte. 
Nagy örömmel, boldogan ment, ha hívták az egykori tanít-
ványok, akadémiai székfoglalóra, kiállítás-megnyitóra, osz-
tálytalálkozóra. 

És ahogy fizikaórára sem ment be felkészületlenül, az osz-
tálytalálkozókra is mindig készült. Egy-egy találkozó előtt 
bejött mindig az iskolába, elkérte a naplót, átlapozta megsár-
gult oldalakat, hogy felidézze az arcokat, az emlékeket. 

Olyan kicsit ez a mai búcsú, mint egy szomorkás, utolsó 
osztálytalálkozó. Miklós bácsi már nem fog névsort olvasni.

Pedig eljöttünk, nézd, tanár úr, szinte mindannyian. 
Szinte mindannyian, akik hálával tartozunk neked. Akiket 
tanítottál, akikkel együtt tanítottál. Akik tisztelnek, akik sze-
retnek, aki őrizni fogják az emlékedet. 

S vajon hányan lennénk akkor, ha mindenki itt lenne, aki 
köszönettel tartozik neked. Egy község több nemzedéke.

Hálás szívvel köszönjük mindazt, amit értünk tettél.
Az utolsó leckét is. Megértettük.
 „Csak akkor leszünk boldogok, …, ha  ráeszmélünk sze-

repünkre. Csak akkor tudunk majd békében élni és békében 
meghalni, mert ami értelmet ad az életnek, értelmet ad a ha-
lálnak is.” 

Isten veled, Miklós bácsi.
GI

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, aki testben – vagy ha nem tudott 

ott lenni, lélekben – ott volt férjem Utassy Miklós tanár úr te-
metésén, és együtt érzett velünk fájdalmas gyászunkban. Kü-
lön köszönet a sírját elborító  koszorúkért, és virágokért.

A gyászoló család
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XX. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ JÁSZAPÁTIN
A Magyar Országgyűlés Jász- és Kun emléknappá nyilvánítot-

ta május 6-át!

„Hazánk e föld, tenyérnyi táj. Nekünk minden Édesanyánk.
Múltunk ősi kürt vigyázza, a jó Isten keze áldja.
Mi vagyunk a szabad Jászok,dolgos, büszke,jó alánok,
Három folyó vize éltet, Magyarország közepében.
Nem akarunk mást,csak élni,nyugovóra itt térni.
Mi atyánkért-fiak értünk-megőrizzük nemzetségünk.”

 (Bánfi Ferenc)

Hogy hogyan fűződik ez a nap Kocsérhoz? Engedjék meg, hogy 
röviden megosszam önökkel az előzményeket! Izgatottan vártam 
ezt a hétvégét, hiszen július 12-13-án lehetőségem nyílt eljutni 
Jászapátiba; mivel a Kocséri Önkormányzaton keresztül a község 
meghívást kapott Pócs János polgármester úrtól a Jász Világtalál-
kozóra, ahol ez alkalomból kiállítást rendezhettünk be, mint jász 
kirajzású, illetve kiemelt település. Az előkészületek részünkről 
már hamarabb elkezdődtek… a közösség szervezők csapata a he-
lyi önkormányzat felkérésére és annak támogatásával igyekezett 
színvonalas, Kocsérról minél színesebb tudástárat elétárni a vi-
lágtalálkozó látogatóinak és résztvevőinek. Ehhez kértük Kocséri 
művészek, amatőr festők-fotósok, gyűjtők segítségét, illetve bemu-
tathattunk hagyományőrző emléktárgyakat, csipketerítőket. Kö-
szönet ezért nekik:

– Damó István festőművész
– Utassy Dóri-festmények
– Utassy György-vadászattal kapcsolatos fényképek
–  Romanek Inka alkotásai/vakok és gyengén látók csodálhatják, 

hisz letapogatva megjelenítődik a kép számukra.
– Horváth Jánosné Farkas Ilona-gobelin, kézimunka
– Bálint Éva-gobelin, kézimunka
– Kiss Istvánné Rózsi néni-tűgobelinek
– Vágó Sádorné gyönyörű csipketerítők
– Dávid – Gambi Anti pop-art festmények
– Kasza Csabáné Irénke-grafitrajzok
– Bodnár Andrásné-kerámia tányér gyűjtemény
–  Vadásztrófeák – Idősebb Tajti Béla bácsi hagyatékából, Vanyúr 

Lajosnak köszönhetően
– Pestiné Mészáros Mónika-rönkfa rajzok, festmények
– Csányi Rudolf fényképek
– Birkás Izabella-emléktárgyak
– Kocséri óvoda (Dósa Kúria képek)
–  Kocséri Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gá-

bor Áron tagintézménye
– Él-Pack Kft.
– Falu múzeum
Az Önkormányzat által készíttetett képeslappal, kiadvánnyal 

készültünk, melyeket egy általunk elkészített totó helyes kitöltése 
után magukkal vihettek a vendégek.

A hétvégi programsorozatot megelőző csütörtöki napon lelke-
sen indultunk  Jászapátira a múzeumunkat berendezni, a gimnázi-
um egyik alagsori termén Temerinnel osztoztunk. „Huhhh! – nem 
lesz kicsi a hely?” néztünk össze, amikor megláttuk a nekünk szánt 
helységet, hisz a tarsolyunkban nagyon sok Kocsérhoz köthető, a 
falu értékes lakóiról árulkodó remekművek szerepeltek. Kreativi-
tásunknak köszönhetően sikerült a termet látványos múzeummá 

változtatni úgy, hogy minden kedves művész remekműveiből íze-
lítőt tudtunk adni több ezer látogatónk örömére. 

Vendégkönyvünkbe erre utaló írásokat is találtunk a hétvége vé-
gére……egy-két gondolat erejéig :……..

„Nagy élmény volt látni a Kocsériak Jász világtalálkozóra hozott, 
gondosan összeállított kiállítását. Kortörténet és a mai élet min-
den jellemzőjét bemutatja. Sok tehetséges, szorgalmas ember őrzi 
az ősök, a jász alapítók emlékét. Megható ez a ragaszkodás a gyö-
kerekhez. Köszönöm a bemutatást Járvás József barátomnak, egy-
kori iskolatársamnak és feleségének Maricának, aki Jászapáti lány 
lévén a feleségem általános iskolai osztálytársa volt. Gratulálunk 
polgármesternek, Antal Domonkosnénak, a Népkör tagjainak.” – 
Balla János Jászkapitány.

„Szavakat nem találunk, igaz szívből, a kiállítás változatos és 
gyönyörű. Isten áldása kísérje életüket.” – Berki Lászlóné, Bolyós 
Erzsébet.

„Nagy élmény volt látni a kocsériak kiállítását. Szívből gratulá-
lok és a Jó Isten áldását kívánom kocséri testvéreimnek.” – Birkás 
Terézia.

A szombati napunk korán kezdődött és a Jászapáti templom-
téren folytatódott, történelmi élőképekben gyönyörködhettünk a 
templomkertben, ahol a Kocséri  Szent Kereszt  Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda Gábor Áron Tagintézményének tüzérei is 
helyet találtak maguknak (1848-49-es szabadságharc és a jászok 
élőkép előtt sorakoztak fel), később parádés bemutatót tartottak a 
közönségnek. 
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Majd 9 órakor megkezdődött az ünnepi mise a Jászapáti 
Kisboldogasszony Római Katolikus templomban dr. Ternyák Csa-
ba egri érsek celebrálásával. Sajnálatomra a jász települések felvo-
nulása elmaradt a bizonytalan időjárás miatt. Látványosan 6 ök-
rös szekér szállította a jászok és kunok ereklyéit, dokumentumait: 
a Hármas Kerületi Nagyládát, a gimnázium kápolnájának egykori 
harangját-utóbbit az iskolapalota felújításakor találtak meg az épü-
let színpada alatt. A szent korona hiteles másolata A Világ Győ-
zelmes Királynője Szent korona Lovagrendje és az Orde Hungarie 
Lovagrend Nagymesterei kíséretében érkezett. Elmondhatatlan 
érzés volt számomra ezt közvetlen közelről látni, miközben a hát-
térben a katonai fúvós zenekar a bevonuló zenéket átélhetően, az 
ünnepiséghez méltó alázattal adta elő. Mindezt a színpad mellett 
elhelyezett óriás kivetítőn is nyomon lehetett követni. 

A gimnázium udvarszínpadán Molnár László színművész és 
Cserháti Ágnes műsorvezető bemutatták bevonulásukkor a részt-
vevő településeket. A Nemzeti Himnusz elhangzása után Pócs Já-
nos polgármester úr – a jászság országgyűlési képviselője köszön-
tőt mondott, gondolatmenetében hangoztatta: ’A jászsági emberek 
tudják, hogy mindennek rendelt ideje van. Tudják mikor van ide-
je versengésnek, erőink összemérésének, és mikor van ideje az ösz-
szefogásnak. Felismertük az összetartozás erejét, a belőle fakadó 
reményt, és azt, hogy együtt a legnagyobb dolgokra is képesek va-
gyunk.’ 

Ezt követően Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés Elnöke a já-
szok és kunok összetartozására hívta fel a figyelmet, majd a test-
vértelepülések polgármesterei mondták el köszöntőiket, köztük 
Bodnár András polgármester úr a következő szavakkal köszöntöt-
te az egybegyűlteket: 

Szeretve tisztelt jász atyámfiai!

Kocsér község polgármestereként tisztelettel köszöntöm a jász vi-
lágtalálkozó valamennyi résztvevőjét.

A megszólítás azonban sántít egy kicsit.
Tartozom egy vallomással, tisztelt ünneplő közösség: én a ma-

gam részéről bizony nem vagyok jász, gyüttmönt vagyok, ahogy ar-
rafelé mondják. Borsodi gyerek lennék, bár több mint 30 éve élek 
Kocséron, a feleségem tősgyökeres kocséri, és egy kicsit már jásznak 
érzem magam, de jász felmenőkkel nem dicsekedhetem.

Tudják, a minap tettem egy rövid sétát a jászapáti temetőben. 
Térdet hajtottam a kálvárián, és sétáltam kicsit a sírok között.

Döbbenetes számomra, akárhányszor is látom, hogy a jászapá-
ti sírokon csupa olyan családnévvel találkozom, mint amilyenek 
Kocséron is gyakoriak. Tajti, Rusvai, Járvás, Csőke… Olvasom a 
sírokon. S ott ülnek körülöttem csütörtökönként a Népkörben is, a 
Tajtik, a Rusvaik, a Járvások, a Csőkék… A Balázs bácsi, a Laci bá-
csi, a Marika néni. 

Tudtam én, persze hogy tudtam, hogy az 1877-ben újjáalakult 
Kocsér első lakói Jászapátiról érkeztek. Tudtam én, persze, hogy 
már az 1745-ös redemptio alkalmával megváltotta Jászapáti az ak-
kor lakatlan Kocsér pusztát is legelőnek. Tudtam én, persze, hogy 
a Kocséri Népkör kezdetektől résztvevője a Jász Világtalálkozóknak. 
Tudtam én mindezt. De valahogy ott vált igazi felismeréssé, hogy 
milyen mélyek itt a gyökerek, a közös gyökerek, Jászapáti és Kocsér 
közös gyökerei.

Teszünk is azért, hogy ezt a kötődést ne felejtsék el a kocsériak!
Gondozzuk, gyarapítjuk a helytörténeti gyűjteményünket. 
Az iskolában felállítottuk azt a harangot, amit még jászapátiról 

hoztak az ősök. 
Gévai Imre a kocséri Gábor Áron Tagiskola tagintézmény-vezetője 

által írt Honismereti tankönyvet adtunk a gyerekeink kezébe.

A Népkör tagjai jász viseletben éneklik a dalaikat.
Utcát neveztünk el a jászokról.
Rendszeresen részt veszünk a Jász Világtalálkozókon, ide Jászapá-

tira pedig különös örömmel jöttünk.
Teszünk mindezt azért, hogy ezt a kötődést, a jász gyökereket ne 

felejtsék el a kocsériak, ne felejtsék el a gyerekeink. Mert minél több 
gyökérrel kapaszkodik egy ember, annál biztosabban áll a lábán.

Tisztelt ünneplő közösség!
A jászok tulajdonságaként szokás emlegetni, hogy öntudatos, 

büszke nép. Tudják, betelepültként nincs bennem elfogultság, de ezt 
magam is megerősíthetem. Dolgos, öntudatos, nyakas emberek a 
falumbeliek is.

Azt viszont negatívumként szokás emlegetni, hogy elzárkózók, 
hogy nehezen fogadnak be idegeneket a jászok. Ám ennek cáfolata-
ként itt lennék jómagam. Nem igaz, hogy a jász öntudat kirekesztő 
lenne. Aki becsületes szándékkal érkezik, azt bizony segítik, befogad-
ják a jászok, az barátokra, otthonra talál köztük. Ez történt velem is. 

Mi becsületes szándékkal, az együtt ünneplés szándékával érkez-
tünk Kocsérról, vagy ahogy a nóta is mondja, Jászkocsérról.

Egy kicsit hazaérkeztünk. Otthonról jöttünk haza. Mert ahogy 
Tamási Áron mondja, „azért vagyunk a világon, hogy valahol ott-
hon legyünk benne”. Ezért fontos nekünk ez a szép ünnep, ez a ta-
lálkozás. 

Hazajöttünk.
Fogadjanak minket meleg atyafisággal!

Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Jász Atyámfiai!
A kocsériak nevében kívánom, hogy adjon Isten szép ünnepet, 

munkánkra áldást, közösségeinkre békességet, s mindannyiunknak 
jó egészséget!

A rendezvény rangosságát jelezve Kövér László a Magyar Parla-
ment elnökének köszöntője következett. 

A Lehel kürtöt a hagyományoknak megfelelően fújták meg.
A Jászságért díj átadására került sor immáron 23. alkalommal, 

melyet dr. Dobos Lászlótól idén dr. Barna Gábor kunszentmártoni 
születésű tanszékvezető egyetemi tanár vehetett át. Területe a val-
lási néprajz - a jászság az ő munkája során került a szakrális nép-
rajz térképére. Fábián József a Jászkun Kapitányok Főkapitánya 
beszédében az idei évet jelentősnek minősítette a Redemptio em-
léknappá -és a jászkun Kapitányi Tanács civil szervezetté nyilvání-
tása miatt. A szervezet egyik célja a jászok és kunok identitásának 
fenntartása és erősítése, történelmükkel, településtörténetükkel 
kapcsolatos ismeretterjesztés különösen a fiatalok körében. Bolla 
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János leköszönő jászkapitány beszéde után Borbás Ferenc jászka-
pitány eskütétele és beiktatása következett. Majd Pócs János átad-
ta a XXI. Világtalálkozó rendezés jogát Szarvák Imrének, Jászalsó-
szentgyörgy polgármesterének.

A díszünnepséget a jászsági polgármesterek galambröptetése 
zárta, jelezve az együttműködés és az összefogás fontosságát. Az 
ebédhez Mága Ernő és zenekara húzta el a nótáinkat. Kora dél-
után a jászsági-és kirajzott települések művészeti, hagyományőr-
ző bemutatkozása folyt. Büszkén néztem végig a Kocséri Csicser-
gők Tánckarát, de nem büszkébben, mint szüleik, rokonaik, akik 
elkísérték őket erre a felemelő eseményre. ’Azt gondolom ők az 
egyik  jövőbeni forrása Kocsérnak ahhoz, hogy megmutathassuk 
magunkat a nagy világ tengerének.’ Illetve nem hagyhatom ki a 
Kocséri Népkört és Vincze Karolina – Lengyel Dorina duónk elő-
adását sem. Le a kalappal! Ahogy a két lány gyönyörű dalát hall-
gattam, egészen libabőrös lettem … és ezzel nem voltam egyedül, 
mint később kiderült. 

Köszönjük szépen a felkészülést és a felkészítést Kiss Orsolyának 
és Juhász Anikónak!...és a tánckaros gyermekek szüleinek, hogy 
hozzáállásukkal lehetővé tették, hogy gyermekük képviselhesse 
Kocsért ott, azon a színpadon is!

A fellépőkkel párhuzamosan a vásártéren lovas és íjász bemu-
tatót lehetett megtekinteni, illetve a Szakképző Iskola aulájában 
Egészségpont címszó alatt különböző mérések, szűrések keretein 
belül mutatkozott be a Jászapáti Városi Vöröskereszt; - alkalmam 
nyílt részt venni és örömmel konstatáltam, hogy minden eredmé-
nyem optimális. 

Ezalatt a templomban Réz Lóránt orgonaművész mutatkozott be 
Kóródi Anikó operaénekes kíséretében. Később a Jászkun Táncgá-
la vette kezdetét néptáncegyüttesek közreműködésében.

A napot a Csík zenekar fergeteges koncertje, majd a tűzijáték 
zárta. Folytatta ezt a Vad Fruttik, majd a Jászmagyarok koncertje 
és az utcabál az Origó együttessel.

A nap folyamán a térségek kiállítótermei folyamatosan látogat-
hatóak voltak, megtiszteltetésként vettük a vendégkönyvünkbe be-
írt megjegyzéseket. Örömet okoztak és megújuló erőt adtak szá-

munkra ahhoz, hogy ez a lelkület 
tovább éljen és azt kívánom minél 
többen legyünk akik ezt így gon-
dolják!  

A vasárnap a Jász Közösség-épí-
tés jegyében telt; míg a Jász ízek 
főzőversenyén ínyenc bablevesek 
rotyogtak a bográcsokban, a vásár-
téren jászsági csapatok sportverse-
nye zajlott, a Jászberényi hivatásos 
Tűzoltóság tűzoltási bemutatóval is 
okította  a jelenlévőket.

Az udvarszínpadon aznap sem 
feledkeztek meg a gyermekekről. 
Interaktív koncertekkel és bábszín-
ház előadással várták az érdeklő-
dőket. 

Majd operetteket hallgathattunk 
Pitti Katalintól.

Végül a záróünnepség kerete-
in belül sor került a Jászok Nagy-
könyvének és a rendezés jogának 
átadására. 

A felemelő hétvégére a Role 
együttes tette fel a pontot.

Sokat mondó, tartalmas három nap volt fiatalabb és idősebb ko-
rú látogatók számára egyaránt. Örülök, hogy én is részese lehet-
tem.

Köszönöm a figyelmet!
Tisztelettel: Országné Molnár Katalin Krisztina
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90. születésnap
90. születésnapját ünnepelte családja, rokonai, ismerősei körében Radics Kálmánné, született Fehér Mária 2014. július 9-én. Ezen a szép na-

pon köszöntötte Bodnár András polgármester úr is, aki személyes jókívánságai mellett átadta a Miniszterelnök úr által küldött emléklapot is. 

A Kocséri Híradó olvasói nevében ezúton szeretnénk születésnapja alkalmából  
sok boldogságot, erőt és egészséget kívánni neki.

Kocséri Emlékek Képekben

Tisztelt olvasók! 
Készítettem a Facebookon egy külön oldalt „Kocséri Emlékek 

Képekben” címmel, amit azért hoztam létre, mert szeretném egy 
oldalon összehozni a régi és mostani Kocsériakat, hogy fotókkal 
emlékezzünk Anyáinkra, Atyáinkra. 

Már korábban is sokan elkezdték gyűjteni a régi Kocsérral, és 
emberekkel kapcsolatos fotókat. Valamint hogy Anno milyen volt 
itt élni. Folytattam a „hagyományt”. Nagyon sok kép összegyűlt 
már. Szeretném még bővíteni. 

Ha esetleg valakinek még van otthon a családi archívumban Ré-
gi Kocsérról, vagy netalántán a Kocséri Emberekről képe, és sze-
retné, de nem tudja feltölteni az oldalra, az juttassa el hozzám, 
vagy esetleg leadhatja a könyvtárban. Lemásolom, és utána visz-
szaadom. 

Szeretném összegyűjteni képekben Kocsér történetét. Ízelítőül 
itt is bemutatunk egy párat. Nagyon várok minden fotót. Remélem 
ebben a tevékenységemben is támogatnak, és segítenek. 

Üdvözlettel : Ifj. Csányi Rudolf
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Cserkésztáborban Zánkán
A Váci Egyházmegye biztatásá-

ra és a kocséri iskola támogatásával 
2014. augusztus 10-15. között cserkésztáborban vehettünk részt 
négyen Kocsérról: Stób Atilla, Szelei Alex, Halasi Krisztián, és 
én, Kasza Csaba.

Az odautazásban szüleim segítettek. Az út hosszú volt, az eső is 
esett, de mire odaértünk a nap is kisütött.

A tábor előtti esőzések miatt a sátrak még száradtak, ezért egy fü-
ves területen pakoltunk le. Azután elvittek minket métázni, ami egy 
nagyon jó, baseballhoz hasonlító játék. A játék után visszamentünk, 
és korcsoport szerint szétosztottak minket. Az osztálytársaktól tel-

jesen külön kerültem. Az egymásnak szimpatikus gyerekek össze-
álltak 6-7 fős csoportokba, és ők alkottak egy őrsöt. Az őrsvezetőnk 
Sárga Csaba lett, aki egy kedves, jószándékú ember. Miután meg-
kaptuk az őrsvezetőnket, játszottunk, hogy megismerjük egymást.

 Heten aludtunk egy sátorban. A mi őrsünk neve Turul Kecske 
volt. A rajunk neve pedig Nyék raj. 

A reggeli, az ebéd és a vacsora is nagyon finom volt. Egy szép, 
nagy étkezőben kaptuk meg az ételt. Rajonként, azon belül őrsön-
ként ettünk és vettünk részt a programokon.

A Balatonban két alkalommal fürödtünk, de akkor nagyon sok 
időt töltöttünk lent. Mindig bementünk 150 cm-ig, és ott szóra-
koztunk a hullámokkal. A Balatonnál sárkányhajóztunk is, és na-
gyon elfáradtunk közben. Rengeteget játszottunk csoportokban. 
Voltak nagyon jó játékok. A gyilkosos játék volt a kedvencem, és 
a labdázás a vízben. A kakasviadal nevű játékban mindig az egyik 
barátom, Bálint és én nyertünk. Az első tábortűznél a tűz nem 
gyulladt meg, ezért a ,,szuperhold” fénye mellett játszottunk. Es-
ténként a sátorban sok jó szerepjáték volt. 

Nem volt nagyon jó időnk, éjjelente viharok is voltak, mégis na-
gyon jól éreztük magunkat. Sok új barátot szereztünk. Nagyon 
gyorsan eltelt ez a hat nap! 

Hazafelé Alex apukája, Laci bácsi hozott minket, Kecskeméten 
meghívott bennünket egy hamburgerre.

Köszönjük Laci bácsi, köszönjük Erzsébet program, köszönjük 
Cserkészszövetség, köszönjük apa és anya!

Remélem, jövőre ugyanitt!!!
Kasza Csaba 8. osztály

A Nyék raj

Szent Borbála nevében: tűz!

Tüzértáborban Komáromban
 2014 júniusában a tüzércsapatunk a 

komáromi Monostori Erődbe látogatott 
egy háromnapos hagyományőrző tábor-
ba, amit mindenki nagyon élvezett. A 
csapat tagjai voltak: Sulymosi Imre, Ka-
sza Csaba, Járvás Milán, Tóth Adrián, 
Farkas Vilmos, Farkas Zsolt és én, Ragó 
Viktor. No meg Imre bácsi, a csapat veze-
tője és Dénes bácsi, a sofőrünk. 

A táborban katonásan fogadtak minket, 
eleinte még fura volt, de meg lehetett szok-
ni: a vaságyakat, a korán kelést, a folyto-
nos ágyú- és fegyverdörgést. A programok 
nagyon jók voltak, az idő kedvező volt, 
és mindent meg tudtunk valósítani, amit 
akartunk. Számos eseményen vett részt a 
csapatunk:

- csatajelenet
- éjszakai ágyúőrzés
- a tábor megtámadása
- múzeumlátogatás
- a kazamaták bejárása
- történelmi előadás
- interjú adása a komáromi tévének
- menetgyakorlatok
Az erőd is nagyon kalandos volt, többek 

közt azok a termek, amelyekben történelmi 

személyeket, kato-
nákat ábrázoltak, 
és korabeli zenék 
szólaltak meg, ha 
belépett az ember. 
Először, jól meg is 
ijedtünk. Két ilyen 
szoba található az 
erődben, az egyik-
ben osztrák-ma-
gyar katonák talál-
hatók, a másikban 
pedig egy szovjet 
fegyverraktár tele 
katonákkal, mert 
egy időben ők 
használták az erő-
döt. Az erőd többi része is gyönyörű.

Számomra a legjobb élmény a tüzérré 
avatásom volt. Már-már egy éve vártam er-
re az eseményre. A tanultak alapján kellett 
lőnöm egyedül, ráadásul egy sokkal na-
gyobb ágyúval, mint a mi iskolai ágyúnk. 
Teljesen egyedül kellett kitisztítani, betöl-
teni és elsütni az ágyút. Másnap reggel az 
avatási szertartás utolsó része az volt, hogy 
inni kellett egy korty vörösbort. A rajtam 

kívül avatottaknak is nagyon tetszett a 
szertartás. 

Nagyon sok hagyományőrző csapat volt 
még ott rajtunk kívül, Gyuláról, Fonyódról, 
Budapestről, Dabasról, a csapatunk szer-
zett új ismerősöket, barátokat. Remélem, 
még fogunk találkozni! Köszönjük a Ko-
máromi Hagyományőrző Egyesületnek a 
meghívást.

Ragó Viktor 7. osztály
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Lelki gyakorlat

Lelkileg is felkészülve

A híres búcsújáró helyen, a Gödöllő melletti Máriabesnyőn kétna-
pos csendes lelkigyakorlattal készült a nevelőtestület az új tanévre. 
A ceglédi nevelőtestülettel közösen, Szecsődi Péter, a nyáron kine-
vezett új ceglédi plébános atya vezetésével kiscsoportos beszélgeté-
seken, előadásokon, szentmisén a keresztény hit, a katolikus peda-
gógia kérdéseiről esett szó. Megismerkedtek a pedagógusok emellett 
a szent hely múltjával, hagyományaival és felkeresték a közelben 
nyugvó Teleki Pál néhai miniszterelnök és cserkészvezető sírját is.

Tanévnyitó
Augusztus 31-én vasárnap délután tanévnyitó szentmisével és az 

első osztályosok köszöntésével kezdődött a tanév Kocséron.

Itt kiderült többek között az is, hogy a kocséri iskola 151 tanu-
lójának többsége – saját bevallásuk alapján, karfeltartással jelezve 
– várta már az iskolakezdést. Ez nem jellemző a nagyobbakra, de 
igaz volt valamennyi első osztályosra, akiket Ragó Ági néni és nap-
közis nevelőként Szécsi Gabriella várt nagy szeretettel.

Udvarrendezés 2014

Minden jó, hajó a vége!
Összefogással, több forrás összehan-

golt felhasználásával az ősz folyamán 
megújul, zöldebb, a gyerekek számára ér-
dekesebb és barátságosabb lesz a kocséri 
iskola udvara.

Tavasszal a Cetelem Bank pályáza-
tán nyert 500 000 Ft-ot az iskola zöldítés-
re, a Váci Egyházmegye oktatási irodája, 
az EKIF is hasonló összeggel támogatja a 
munkálatokat, az iskola szülői munkakö-
zössége vásárolta meg a kalózhajót, az ön-
kormányzat pedig az építőanyagokat és a 
munkaerőt biztosítja, összesen többszáz-
ezer forint értékben. Mindehhez kell még 
azért a szülői segítség is, no meg a gyerekek 

lelkesedése és az iskola szervezőereje is.
Első ütemben egy remek, közel 10 mé-

teres kalózhajó került az iskola udvará-
ra, amely a kisebb gyerekek számára nyújt 
sok-sok játéklehetőséget. Kormánya, ár-

boca, mászókája, 
csúszdája is van a 
hajónak, alá pedig 
biztonságos gumi-
borítást tettek az 
önkormányzat dol-
gozói.

Második lépés-
ként a templom 
felőli betonkerí-
tés környezete fog 
megszépülni. Egy 
kis támfal húzódik 
majd végig, ami 
egyúttal padként is 
szolgál majd a ka-

maszoknak, másrészt elkeríti azt a zöld sá-
vot, amelybe kúszónövényeket, örökzölde-
ket fognak telepíteni. Ide kerül áthelyezésre 
a harangláb is, és kapu biztosítja majd a 
közvetlen átjárást a templom irányába.

Harmadik lépésként a sportpálya lesz ki-
csit rövidebb, viszont több fát is telepítenek 
az udvarra, hogy árnyékosabb, zöldebb, 
barátságosabb legyen.

A tervek szerint szeptember végén, a 

Gábor Áron Napok keretében lesz majd a 
megújult iskolaudvar átadó ünnepsége.

Szeptember végén a kocséri általános 
iskola az idén is megrendezi a hagyo-
mányos Gábor Áron Napokat, melynek 
rendezvényeire szeretettel várja az ér-
deklődőket és segítőket egyaránt.

Gábor Áron Napok - 2014
szeptember 24. szerda: az iskolaudvar 
birtokba vétele, hajóavatással, díszlö-
véssel, zászlószenteléssel
szeptember 25. csütörtök: sportnap, ve-
télkedőkkel
szeptember 26. péntek: tanyatúra, népi 
játékokkal, lovasprogramokkal
szeptember 27. szombat: szüreti felvo-
nulás, mulatság és tábortűz
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2014-es Balatoni Tábor

Tisztán emlékszem július 13-ra. Kicsivel ké-
sőbb, mint reggel fél 8 indultunk a Polgármes-
teri hivatal elől. Nagyon vártam már ezt a na-
pot!

A buszon 40 gyerek, 3 tanár és persze a 
buszsofőr ült. Azért csak 3 tanár, mert Zsuzsa 
néni csak útközben csatlakozott hozzánk. Kb. 
4 órát utaztunk, de nagyon hamar eltelt, mert 
nem unatkozunk! Mikor oda értünk, Anikó 
néni & Gabi néni elment lejelentkezni, majd 
elmentünk a „MI házunkba”. Ott megkap-
tuk a szobákat és birtokunkba vettük. Mi egy 
3 ágyas szobát kaptunk, amin Pesti Laurával 
osztozkodtam. A szomszédunk pedig tanárok 
voltak.  Aznap a csapat egyben volt…látás-
ból ismertünk a többi csoportból embereket, 
de nem beszélgettünk velük. A mi zászlófel-
vonásunk sajnos elmaradt az eső miatt , de 
ettől függetlenül nem unatkoztunk, kipróbál-

tuk, hogy működik-e a füstjelző, Tóth Adrián 
jóvoltából!!!  És az eredmény: működött! Még 
szerencséje hogy nem telt el 10 perc, mert a 
zsebpénze bánta volna! És nem utolsó sorban 
meg tudtuk nézni a Világbajnokság döntőjét! 
– remek volt, csak kár, hogy nem Argentína 
nyert!!  Még mi focit néztünk, addig a kiseb-
bek egy mesejátékot nézhettek meg a színház-
teremben, a „Többsincs királyfit”

A következő napot egy reggeli tornával 
kezdtük jópáran, Viktor bácsi vezetésével! 
Reggeli után egy feladatlapot töltöttünk ki tá-

borismereti kérdésekről pl: Hány madár látha-
tó a táborban található egyik szobron? Járvás 
Milán segítségével számoltuk meg, aki felmá-
szott rá a biztos eredmény érdekében. 

Ebéd után pedig vízi vetélkedőn vettünk 
részt 2 csapattal, valamint egyéni és kiscso-
portos számokban. 
Több számban dobo-
gós helyezettek let-
tünk. Vacsora után 
már kezdett összeis-
merkedni a ház, oldó-
dott a hangulat!

3. napon is volt reg-
geli torna, de csak né-
zőként vettem rajta 
részt.  Reggeli után 
egyből a Kalandpark-
ba vettük az irányt, 

ahol kötélpályákon mentünk végig, ahova a 
mi „lesi fotósaink” is követtek. Aki viszont 
nem szeretett volna feljönni a magaslatokba, 
annak volt lehetősége Airsoft lövészetet vagy 
íjászkodást kipróbálni. Miközben a pályákon 
voltunk, egy hatalmas felhőszakadás kapott el 
minket. Néhányan jócskán bőrig áztunk. Dél-
után lementünk a strandra fürdeni, ahonnan 
szintén egy roppant furcsa viharfelhő kerge-
tett fel a szállásunkhoz. Vacsora után egy igen 
érdekes zenei interaktív koncerten/játékon 
vettünk részt. Etnosound koncert, ahol színes 

műanyag csövekkel zenéltünk, a tenyerünk-
höz kellett ütni, és (színtől) hosszúságtól füg-
gően más-más hangot adott ki!

4. nap délelőtt egy tábori olimpián vettünk 
részt, ahol volt például: helyből távolugrás, 
kötélhúzás stb. Közülünk került ki az 1. legna-

gyobbat ugró lány is, Pesti Laura! Majd egy 
kis fürdés ebéd előtt… Délután vegyülés a 
ház lakóival, mivel ha jól emlékszem, akkor 
éppen esett az eső! (már megint) Este egy 
kis Csoportos pizzázás! Majd vacsora után 
jött az éjszakai bátorság próba! Bár néhá-
nyan a csapatunkban végig reszkettek, sze-
rintem nem volt annyira ijesztő, én az ele-
jén egyszer ijedtem meg NAGYON!

5. nap délelőtt Ki mit tud? ahol a táncos 
lányok taroltak!!! Délután vízibiciklizés …a 
csoport egyik része, mert mindenki az idő 
miatt nem mehetett sajnos  !! A vacsora 
után eljött az eredményhirdetés, zászló le-
vonás, és a záró buli, ami nagyon hangula-
tos, REMEK volt!!!

Utolsó nap délelőtt elbúcsúztunk az ott 
megismert barátoktól, (pakolás, mert saj-
nos indultunk haza ) De még indulás 
előtt voltunk lent a standon, ahol a teg-
nap kimaradtak is tudtak vízibiciklizni, és 
voltunk sárkány hajózni. Az egy felejthe-
tetlen élmény volt, és végül persze egy kis 
fürdés!! Ebédre a tanárok meghívtak ben-
nünket egy hamburgerre, hot-dogra vagy 
sültkrumplira, majd indultunk haza! Út-

közben készültek sorba a „Ki hogyan alszik 
a buszon,”-os képek, mert mindenki fáradtan 
érkezett haza erről az eseménydús nyaralás-
ról… 

Ez egy feledhetetlen tábor marad számom-
ra, számunkra sok emlékkel, élménnyel! 

Köszönjük a támogatásokat, melyek segítsé-
gével még élménydúsabb lehetett ez a hetünk!

Köszönöm, hogy részt vehettem rajta, és re-
mélem jövőre is mehetek ezzel a remek társ-
sággal egy ehhez hasonló remek kirándulásra!

Vágó Kriszti 8. osztály 
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Nem is olyan rendkívüli?

Balaton-átúszás Kocsérról
Egy közösségi portálon sze-

reztünk tudomást arról, hogy a 
32. Balaton-átúszás során egy 
kocséri lakos, iskolánk vezetője, 
Gévai Imre is átúszta a Balatont. 
Kíváncsiak voltunk a részletekre 
is, hát megkérdeztük.

– Az idén – többszöri halasz-
tás után – július 19-én szombaton 
rendezték meg a hagyományos 
Balaton-átúszást, és ennek kereté-
ben úsztam át a tavat Révfülöp és 
Balatonboglár között. Egyébként 

az utóbbi négy évben mindig részt vettem, és Kocsérról nemcsak 
én szoktam, de Nagy Henrietta, Hernáczki Henrik vagy Venyingi 
Zoltán is teljesítette már az 5200 méteres távot az utóbbi években.

– Miért vágott bele azért ebbe a nem mindennapi erőpróbába?
– Négy éve egy kecskeméti barátom tett bogarat a fülembe, ő 

mondta, hogy készül rá. Gondoltam, én is megpróbálom. Én a 
Duna mellett nőttem fel, Adonyban, nyaranta ott rengeteget fü-
rödtünk hol a Kis-Dunában, hol a Nagy-Dunában. Fociztunk, fe-
jeltünk, úszkáltunk. Én nem uszodában tanultam meg úszni, ha-
nem a Dunában. Igazán nem is tudok úszni, de nagyon szeretek. 
Gyorsban elég szabálytalanul kalimpálok, mellben talán jobb a 
technikám, abban szinte elfáradni sem tudok. A nyílt vizet pedig 
kifejezetten szeretem. Persze először nagyon izgultam, a barátom 
végül nem tudott eljönni, így egyedül vágtam neki, minden isme-
retlen volt. Óvatosan, az erőmet beosztva úsztam, és 2 óra 19 perc 
alatt értem át a túlpartra. Élveztem a ritmust, az úszást, ahogy kör-
benéztem pihenésképpen a Balaton közepén. Nagy élmény volt.

A következő évben, gondoltam javítok egy kicsit, most már is-
merem a körülményeket, nem izgulok annyira, kicsit többet is ké-
szültem, beleadtam mindent, és a végén mennyit mutatott az óra? 
2 óra 19 percet! Szinte másodpercre ugyanannyit. Ennyire vagyok 
hitelesítve. De igazából nem is az időeredmény a lényeg. 

A harmadik alkalommal elkísért a családom is, az attól volt em-
lékezetes. Az idén igazán nem is készültem rá, nem is terveztem, 
éppen a kétszeri halasztás miatt tudtam csak egyáltalán elmenni. 

– Hogy zajlik le a verseny?
– Ez egy jó hangulatú és biztonságos tömegsportrendezvény. 

Reggeltől kora délutánig lehet elstartolni Révfülöpnél. Az or-
vosi vizsgálat után a nevezésnél kapunk egy karszalagot, azt 
lecsippantják a startnál. Hajók sorakoznak az úszók mellett, ha 
valaki elfárad, ki is kapaszkodhat egy kicsit, pihenhet nyugodtan. 
Mondjuk, én nem szoktam. Sokan vagyunk már az indulásnál is, 
a túlparton pedig igazi tömeg, családtagok, szurkolók várják az 
úszókat. Ha átérsz, leolvassák a karszalagot, megmondják az idő-
eredményt, aztán kapsz egy kis frissítőt, meg egy pólót emlékül. 
Délután programok, koncertek is vannak Bogláron, vagy hajóval 
visszavisznek Révfülöpre. Aztán néhány nap múlva egy honlapról 
kinyomtathatod a névre szóló, fényképes okleveledet.

– Mennyit kell készülni, edzeni az átúszásra?
– Hát, kicsit hülyén hangzik, de én nem sokat szoktam rá készül-

ni. Illetve úgy mondanám, hogy 15-16 évesen felkészültem már 
rá... Akkor úsztam sokat a Dunában. Legjobb lenne persze most 
is rendszeresen úszni, de ez nem megy. Így néhány alkalommal 

szoktam elmenni nyár elején, hogy kiderüljön, működnek-e még 
az izmok.

– Azért 5 kilométert nem lehet egyszerű leúszni!
– Nem egyszerű persze, de nem is olyan rendkívüli dolog. Évről év-

re 6-8-10 ezer ember nekivág, és alig-alig vannak, akik feladni kény-
szerülnek. Egyébként érdekes, hogy kívülállók olyan nagyra tartják. 
A mai világunkban a sportteljesítmények talán néha még a megérde-
meltnél is nagyobb figyelmet és elismerést kapnak. Szerintem a hét-
köznapokban rengeteg ember tesz hasonló erőfeszítéseket. Egy lázas 
gyerekhez nyolcszor-tízszer felkelni egy éjjel, vagy 12-14 órán keresz-
tül aratni mondjuk, szerintem legalább ekkora teljesítmény. Szeren-
csés géneket örököltem, meg jól tűröm talán a monotonitást.

Nem is a teljesítményt érzem fontosnak, inkább azt, hogy a Ba-
laton-átúszás is az egészséges életmódot, a sportolást reklámozza 
kicsit. És az jó érzés, hogy ha úgy adódik, a gyerekeimmel tudok 
még focizni, tollaslabdázni vagy biciklizni.

– Mik a tervek a jövőre nézve?
– Nem gondolom, hogy így 46 évesen az időeredmény javítását 

kellene megcéloznom. Az viszont nagy öröm lenne, ha egyszer a 
gyerekeim közül valaki mellém szegődne. Mindhárman szeretik a 
vizet, és Eszter már egészen jól úszik.

KH

Balaton-átúszás – 2014. július 19.
5200 méter - Révfülöp - Balatonboglár

Résztvevők száma: 7258
vízhőfok: 24°C 
Először úszók: 37,1% Feladták: 0,8%
Férfiak: 70,7% (Átlag életkor: 37 év) 
Nők: 29,3% (Átlag életkor: 34 év) 
Külföldiek: 4,1%  Külföldi országok száma: 31
Átlagos úszó idő: 2:50:41
(Átlag életkor: 36 év) 
Legjobb női idő: Szücs Bernadett - 1:12:42
Legjobb férfi idő: Rákos Patrik - 1:01:40
Legfiatalabb női úszó: Duschnig Helena - 9 éves
Legfiatalabb férfi úszó: Szekeres Norbert - 8 éves
Legidősebb női úszó: Csabalik Gyuláné - 80 éves
Legidősebb férfi úszó: Bálint Béla - 83 éves

forrás: http://www.balaton-atuszas.hu/
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Gombaüzem lett a borpincéből
Augusztus 5-én kedden Kis 

Miklós Zsolt agrár-vidékfej-
lesztésért felelős államtitkár 
gombatermesztő kisüzemet 
adott át Kocséron. 

A X. dűlőben lévő, a terme-
lőszövetkezet idejében, a 70-
es években borpincének épült 
pincéből ifj. Járvás József fia-
tal gazdálkodó közel 16 millió 
forint pályázati forrásból és je-
lentős önerőből korszerű gom-
batermesztő üzemet alakított 
ki. Az épület évek óta haszná-
laton kívül volt, a borászat, szőlészet fel-
lendítésére kevés esély mutatkozott, így fo-
galmazódott meg az ötlet: érdemes lenne 
gombát termeszteni benne. Az ötletet tájé-
kozódás követte, majd komoly tervezés és 
sikeres pályázatírás, aztán a megvalósítás. 

A pince szinte teljesen átalakult, új bejára-
tot vágtak a hátsó oldalon, és három gom-
batermesztő termet alakítottak ki.

Átadó beszédében Kis Miklós államtit-
kár hangsúlyozta, hogy ez az üzem is jól 
jelzi, hogy Kecskemét környékén mekkora 
agrárpotenciál rejlik. Ez is szerepet játszott 
abban a kormányzati döntésben, amely 

alapján az agrár-vidékfejlesztési államtit-
kárság néhány hónap múlva már Kecske-
méten fog működni. 

A fiatalos kreativitásból és a szülői se-
gítségből szerveződő családi gazdaságok 
szép példájának nevezte az induló vállal-
kozást. Azt pedig az államtitkárság fontos 
feladatának jelölte meg, hogy az ilyen jelle-
gű gazdaságok számára megfelelő forráso-
kat biztosítson, erősítve ezáltal is vidéken 
a munkahelyteremtést, a falvak megtartó 
erejét. 

Az üzem 3 főnek ad állandó, a betakarí-
tás fázisában pedig további 4-8 főnek rend-
szeresen alkalmi munkalehetőséget. 

 

Az üzem bejárása során a vendégek meg-
ismerkedtek a csiperketermesztés legkor-
szerűbb, automatizált technológiájával. A 
három teremben többszintes tálcás rend-
szerrel több mint 700 m2-es termőterüle-
tet sikerült kialakítani. A gombatermesztés 
során igen fontos, hogy állandó hőmérsék-

let és páratartalom legyen a termekben. Az 
öntözés teljesen automatikusan zajlik, szá-
mítógépen keresztül, akár mobiltelefonnal 
is vezérelhető az automatika. 

A vendégek között ott volt Földi Lász-
ló országgyűlési képviselő, Bodnár András 
Kocsér község polgármestere, a kivitele-
zők képviselői, a pályázat irányítói, támo-
gató főiskolai tanárok és Hernádi László 
plébános úr is, aki meg is áldotta az üze-
met.

 
Jelenleg kizárólag csiperke termesztése 

folyik, de a piaci igények alapján más faj-
tákkal lehet majd próbálkozni.

Két teremben megtörtént már az első be-
takarítás is, melynek eredményét ízletes 
gombaételek formájában a vendégek meg 
is kóstolták. 

Az átadásról beszámolt a Petőfi Népe és 
több más sajtótermék is.

GI
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„A művészet nem az, hogy megtudunk-e rendezni egy ünnepet, 
hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.”

(Friedrich Nietzsche)

Múzeumok Éjszakája már Kocséron is!
Értékes pillanatok részesei lehettek, akik ellátogattak a ’Mú-

zeumok Éjszakája már Kocséron is!’ rendezvényre június 21-én, 
szombaton.

Az este 6 órára meghirdetett gyülekezőre Utasiné Terike ke-
mencés kalácsának illata csalogatta az érdeklődőket, akik - nagy 
örömünkre - szép számmal érkeztek. A Faluház udvarán köszön-
töttük vendégeinket, majd néhány mondatban szó esett közösség-
építő kezdeményezésünk céljáról, és ismertettük az est programját.

Miután mindenki elfogyasztotta a kalácsát, amit jófajta házi pá-
linkával öblítettünk le, a tanyai iskolák harangjának hívó szavá-
ra indultunk útnak, hogy megtekintsük a Helytörténeti Gyűjte-
ményt, valamint a temetőben levő Templomromot.

Utasi Imre idegenvezetőket megszégyenítő tudással vezetett 
körbe minket, és számos érdekes történetet és értékes informá-
ciót osztott meg a jelenlévőkkel. A Helytörténeti Gyűjteményben 
egyetlen kérdés sem maradt megválaszolatlan, sőt a hallgatóság is 
bekapcsolódott az emlékek felidézésébe. Megtudtuk például, hogy 
a gyűjteménynek helyt adó épületben valaha fűszerbolt üzemelt, a 
belső helységben pedig gombot árultak.

Innen a temető felé folytattuk sétánkat, ahol először Kocsér tör-
ténelmének korai korszakáról, a tatárok pusztításáról, a falu meg-
semmisüléséről hallhattunk érdekes beszámolót, majd a jászok 
betelepülésének, Kocsér község újjáéledésének történetét ismer-
hettük meg.

A rom bemutatása so-
rán részletes tájékoztatást 
kaptunk az egykori temp-
lom építésének körülmé-
nyeiről, és Imre szemlél-
tető instrukciói alapján 
próbáltuk elképzelni, 
hogy hogyan nézhetett ki 
akkori valóságában. 

Érdeklődéssel hallgattuk, hogy a rom műemléki védelem alatt 
áll, és hogy néhány évvel ezelőtt milyen szakmai irányítás alatt va-
lósult meg a falmaradvány konzerválása. Az idősebbek felidéztek 
még pár mende-mondát 
is a rommal kapcsolat-
ban, amit különösen a 
gyerekek hallgattak él-
vezettel, majd visszatér-
tünk a Faluházhoz, ahol 
csengő hangú kocséri fi-
atalok zenés produkci-
óval várták a program 
résztvevőit.  Vincze Ka-
rolina és Lengyel Dori-
na nagyszerű előadása alapozta meg az est hátralevő részének han-
gulatát, majd tüzet gyújtottunk és a tarisznyák mélyéről nyársra 
került a szalonna és hagyma is. 



20 Kocséri HíradóKRÓNIKA

A gyülekezőről még megmaradt kalács és pálinka is mind elfo-
gyott a közös éneklés és a késő éjszakába nyúló beszélgetések köz-
ben.

A programba később csatlakozók sem maradtak élmény nél-
kül, hiszen a Faluház földszinti nagytermébe ebből az alkalom-
ból összeállított helyi gyűjtők és alkotók kiállítása a rendezvény 
egész ideje alatt megtekinthető volt, és - a vendégkönyv bejegy-
zései alapján - örömteli perceket okozott alkotónak és szemlélő-
nek egyaránt.

Múlt és jelen: gyönyörű festmények, nagyszerű illusztrációk, 
gyönyörű kézimunkák, szenzációs alkotások (modern és klasz-
szikus), szuper fotók, és fantasztikus gyűjtemények mutattak rá a 
kocsériak sokoldalúságára.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazok részére, 
akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez:

Az alkotóknak: Romanek Inka art díjas festőművésznek a hoz-
zájárulását, hogy bemutathattuk festményeit, a festmények tulaj-
donosainak, Csontos Máriának, Bálint Évának, Dr. Rozsnyói Fe-
rencnek, és az Általános Iskolának, hogy a rendelkezésünkre 
bocsátották azokat, Damó István grafikusművésznek illusztráci-
óiért, David Gambianntinak (Dávid Gézának) pop-art stílusú és 
stencilezett technikával készült képeiért, Utassy Dórának modern 
alkotásaiért és kocséri témájú reklámgrafikáiért, Utassy György-
nek természetfotóiért, Csányi Rudolfnak kocséri és természetfotó-
iért, Horváth Jánosné Farkas Ilonának kézimunkáiért és gobelin-
jeiért, Bálint Évának gobelinjeiért, Vanyúr Lajosnak az őzbak fej 
preparátumért.

A gyűjtőknek: Antal Évának bakelit lemezeiért, Patonai Fe-
rencné Marikának 25-30 éves kézimunka újságjaiért, Szrapkó 
Szilviának 15 éves szalvétáiért, és levélpapírjaiért, Országhné 
Molnár Katalinnak, Birkás Izabellának, és Palya Jánosnénak a 
vallási témájú tárgyakért, Vágó-Molnár Melindának nagypa-
pája vad-trófeáiért, Kasza Csabinak a vadászati témájú maga-
zinokért és könyvekért, Bodnár Andrásné Editkének a Dósa-
kúriáról készült fotósorozatért, Gévai Imrének a Helytörténeti 
Gyűjteményből kölcsönzött fotó relikviákért, és kiegészítő tár-
gyakért.

A helyszínt és a technikai feltételeket a Polgármesteri Hivatal 
biztosította, padokról és asztalokról a Népkör gondoskodott. 

Köszönjük még a közfoglalkoztatottak segítségét a takarításban, 
és fűnyírásban, Pásztor Tibornak a hangosítást, Vincze Karoliná-
nak, Lengyel Dorinának, Juhász Anikónak és Csőke Alexandrának 
a remek hangulatot, Utasiné Terikének a finom kalácsot, Bodnár 
András polgármester úrnak a meggypálinkát, Dávid Krisztinának 
a Kocséri Civil Szervezetek Szövetsége általi anyagi támogatást, 
Utasi Imrének a programvezetést, és végül, de nem utolsó sor-
ban Csányi Rudolf fotós barátunknak, hogy minden élményünket 
megörökítette.

A magam részéről szívesen vettem részt a kultúra kocséri ünne-
pének megszervezésében, és hogy a cikk mottójára utaljak: köszö-
nöm, hogy sokan voltak olyanok, akik örültek neki. Jövőre foly-
tatjuk!!!

Kaszáné Irénke
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VUJITY TVRTKO KOCSÉRON!!!

Pokoli Történetek - Mennyei Történetek
avagy két óra alatt a Föld körül Vujity Tvrtko-
val. Filmvetítéssel egybekötött közönségtalál-
kozó a TV2 Pulitzer – emlékdíjas műsorveze-
tő – 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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Karate – BIANKA EURÓPA BAJNOK!
A nagykőrösi Harcosok Klubja karatésai ismét szép eredménnyel tértek 

haza a Máltán megrendezett Gyermek- és Junior Kyokushin EB nemzetkö-
zi versenyről. 

A június 28-án, szombaton megrendezett viadalra erős nemzetközi me-
zőny gyűlt össze. A helyi versenyzők mellett Hollandia, Románia és Ma-
gyarország versenyzői vettek részt, valamint a Kyokushin sportágon kívül a 
Kick box és a Thai box jeles küzdői is megmérkőztek. Közel 100-an mérhet-
ték össze erejüket a viadalon.

A sensei Ábrahám Edit 4 dan-os karate mester által felkészített csapat 
minden tagja érmet szerzett! 

Gratulálunk Farkas Csaba III. helyezéséhez, Khirer Alex II. helyezéséhez, 
Tóth Csenge II. helyezéséhez, és a csapat egyetlen kocséri versenyzőjének, 
Tajti Biankának az I. helyezéssel járó bajnoki címéért!

Birkózás – Sípos Csaba kijutott a Veterán VB-re
A Kocséri Hír-

adó március – ápri-
lisi számában írtunk 
róla, hogy Sípos Csa-
ba Veterán Birkózó 
OB győzelme alapján 
jó eséllyel indulhat a 
veterán VB-n, amit 
idén Szerbia rendez. 

Örömmel számo-
lunk be lapunk olva-
sóinak, hogy az au-
gusztus 26 -31 között 
Belgrádban lezaj-
lott világkupán Csa-
ba szabadfogásban, 
az  „A” korcsoport 69 
kg-os súlycsoportjában, pontozással ötö-
dik helyezést ért el. 

Gratulálunk a szép eredményhez, ami 
annál is inkább figyelemre méltó, mert 
térdsérüléssel küzdötte végig a bajnoksá-
got. Még a bemelegítés során egy szeren-

Köszönetemet sze-
retném kifejezni 
FLOOR AND NETTY 
DE WITH család-
nak a Kocséri Csa-
ládsegítő és Gyer-
mekjóléti Központ 
számára felajánlott 
ruhaadományér t, 
játékokért,  valamint 
Juhász Anikó segítő 
közreműködését. A 
szétosztásra kerülő ruhákkal a kocséri családokat segítették. 

B. Deákné Szakál Anita

csétlen mozdulat következtében húzódott 
meg a térde, így csak szabadfogásban akk-
reditált. Eredeti tervei szerint kötöttfogás-
ban is indult volna.

A KTE színeiben versenyző Csaba el-
mesélte, hogy az orosz, iráni, amerikai és 

grúz versenyzőket felvonultató csoportban 
orosz és iráni birkózókkal küzdött meg. Az 
iráni versenyző lett a veterán világbajnok.

Sérüléséből felépülve természetesen 
folytatni fogja az edzéseket, és már tervezi 
a következő versenyeken való részvételét.
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a Baltazár Színház társulatának előadásában

Álomfogó Alapítvány 

a 100. Könyvkóstoló alkalmából 

Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

Tiszakécske összművészeti ünnepe 2014. október 4-én 18.00 órakor

kabaré

A rendezvény támogatójeggyel látogatható. 
A támogatásokat további kulturális rendezvények létrehozására fordítjuk. 

A támogatójegyek elővételben is megválthatók. 

Férfiak, nők, érzelmek, hangulatok…
Szép Ernő művein keresztül megelevenedik 
a harmincas évek világa, korabeli sanzonok 

csendülnek fel,
s a Múlt a Jelennel ölelkezik. 

Házigazda:

Böszörményi Gyula 
író
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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 kukoricamorzsoló el-
adó. 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
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
Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás 
összkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy te-
lekkel, a falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603
Elcserélném a Kocsér Szabadság úti 43. sz. alatti 
ingatlanomat műúthoz közeli 4-5 hektáros legelővel 
rendelkező tanyára. Érdeklődni: 6-20/458-0838 
vagy 06-20/320-0833

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


