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III. helyen végzett

Szívből gratulálunk a Kocséri Híradó olvasói nevében, további
sikeres sport pályafutást kívánunk!
Hajrá Bianka! Csak így tovább!
Interjú a következő lapszámban olvasható.
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Választási eredményekről tájékoztatás
A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Kocsér községben a választópolgárok száma 1.520 fő volt, melyből 885 fő (58,22%) adta le voksát.
A szavazatok megszámlálása után az alábbi eredmény született:
Polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatok alapján megválasztott polgármester:
Bodnár András

FIDESZ-KDNP

411 szavazattal

További eredmények:
Dávid Krisztina
341
Vikartóczki József	  87
Gulyás Lajos	  37
Képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok alapján megválasztott képviselők:
dr. Rozsnyói Ferenc
FIDESZ-KDNP
453
Hriagyel Csaba
FIDESZ-KDNP
453
Venyingi Zoltán
FIDESZ-KDNP
425
Csőke Sándor
független
361
független
317
Kasza Csaba Lászlóné
Barabás Ferenc István
független
316
További eredmények:
Csőke Miklósné
FIDESZ-KDNP
302
Ádám Zoltánné
független
267
Tajti Tibor
független
266
Vinczéné Sápi Mária
független
264
Országné Molnár Katalin FIDESZ-KDNP
248
Csányi Rudolf
független
180
Bálint Éva
független
171
Bölcz Mihály
FIDESZ-KDNP
136
Nyul László István
független
100
Novák Tamásné
JOBBIK	  97
Megyei listákra leadott érvényes szavazatok száma: 857
589
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
136
MSZP	 56
DK	 29
LMP	 33
EGYÜTT	 14

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A megválasztott polgármester és a képviselők 2014. október 16-án átvették a megbízóleveleiket. A képviselő-testület 2014. október 21-én tartotta alakuló ülését, ahol a kötelező napirendi pontok keretében a képviselők és a polgármester az esküt letették.
A képviselő-testület Hriagyel Csabát alpolgármesternek megválasztotta.
Módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsába a képviselő-testület delegálta Bodnár András polgármestert, helyettesének Hriagyel Csaba
alpolgármestert.
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Kedves Kocsériak!
Mottó: „A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte,
Elég bizakodóak, hogy higgyenek benne,
Elég türelmesek, hogy várjanak rá,
Elég bátrak, hogy megragadják,
És elég erősek, hogy megtartsák.”
(P.Smith)
Október 12-én polgármestert és képviselőtestületet választottunk. Az eredményt már mindenki bizonyára ismeri,
lecsitulhatnak a felborzolt kedélyek és az élet visszatérhet a régi medrébe.
Szeretném megköszönni támogatásukat, szavazataikat, amellyel lehetővé tették, hogy az elkövetkezendő 5 évben
újra én láthassam el a polgármesteri tisztséget, és a képviselőtestület többségét a mi csapatunk tagjai alkothatják.
Azt gondolom így a község lakossága arra is szavazott, hogy azonos értékrendű, együtt gondolkodni tudó testület alakíthassa a község jövőjét.
Köszönjük bizalmukat!
Bodnár András polgármester

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Nagykőrösi Járási Hivatal képviseletében ügysegéd tart félfogadást, aki a Járási Hivatal ügyeinek intézésében nyújt segítséget a Kocséri Polgármesteri Hivatalban, minden kedden 8:00-tól 13:00–ig.
Az ügysegéd az alábbi ügyekben nyújt segítséget a helyszínen:
• Járási szociális ügyek indítása és tájékoztatás:
Alanyi és normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, illetve időskorúak járadékának megállapítása.
• Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos útmutatás:
Személyi azonosító- és lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, diákigazolvánnyal, parkolási igazolvánnyal, egyéni vállalkozói tevékenységgel, útlevéllel valamint közlekedésigazgatási ügyekkel
kapcsolatos útmutatás.
• Földhivatali ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás:
Földhasználat-, művelési ág változás -, valamint ingatlan nyilvántartás változás bejelentéssel kapcsolatos
általános tájékoztatás.
• A Nagykőrösi Járási Hivatal általános működésével kapcsolatos útmutatás.
Ügyfélfogadás minden kedden 8:00-tól 13:00-ig a Kocséri Polgármesteri Hivatalban
Ügysegéd:

Pető Ákos

Elérhetőségei:
Telefon ügyfélfogadási időben:
Telefon ügyfélfogadási időn kívül:
Mobiltelefon:
Email címe:

06-53/359-080
06-53/550-367
06-20/278-6333
peto.akos@nagykoros.pmkh.gov.hu

Ügysegéd távollétében:

Józan Kálmán

Elérhetőségei:
Telefon ügyfélfogadási időben:
Email címe:

06-53/359-080
jozan.kalman@nagykoros.pmkh.gov.hu
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Kiss Istvánné „Pici Rózsi néni”
Augusztus elején nyári, meleg délutánon indulok el Pici Rózsi
1960-ban indult a téeszesítés, mi nem voltunk tsz tagok, saját
nénihez. Már nagyon várnak engem unokájával Évivel együtt. A földünket használtuk, ami azon termett abból éldegéltünk. Tehebeszélgetést közzétesszük a Kocséri Híradó hasábjain is, hogy mi- nünk és lovunk volt, 5 hold földön gazdálkodtunk, dohányt ternél többen ismerhessék meg Pici Rózsi néni nagyon értékes élet- mesztettünk. 1971-1973 között a helyi Tsz-ben dolgoztam, ruháútját.
zati termékeket készítettünk a varrodában (főként női kötényeket,
Kezdjük az elején Rózsika néni. Tessék nekem mesélni a gyer- köntösöket). 1973-ban otthagytam a Tsz-t, hogy vigyázni tudjak
mekkoráról.
két unokámra, Katira és Évire. 1988-ban meghalt szeretett férjem.
1924. április 24-én Kocséron születtem a IV. dűlőben. 6 testvé- Abban az évben nyugdíjba is mentem.
rem volt, mi lányok 5-en voltunk és egy fiú volt a sorban. LegidőMit csinált még Rózsika néni szívesen a kézimunkázás melsebb testvérem Bálint Franciska, őt követte egyszem fiútestvérem lett?
Bálint Mihály, majd Bálint Julianna, utána Bálint Piroska, az ötöA kézimunkázás mellett a másik nagy szenvedély, melyet hosszú
dik én vagyok a sorban Bálint Rozália, legfiatalabb testvérem Bá- évekig végeztem az a tortakészítés volt. Főleg a pörkölttorták kélint Erzsébet.
szítése állt közel a szívemhez.
Szüleim egyszerű paraszt emberek voltak. Mezőgazdasági munHonnan indult ez a szenvedély?
kát végeztek, 21 hold saját földdel rendelkeztek, és azon gazdál1969-ben végzett a budatétényi ipari iskolában Rózsika lányom
kodtak. E mellett jószágot tartottak, paradicsom és paprikater- cukrászként. Ő kezdte itthon a sütemények és cukrászati termémesztést folytattak, melyet értékesítettek.
kek készítését. Lényegében tőle kaptam kedvet a sütéshez, sokszor
Falusi iskolába jártam, 6. osztályt végeztem el. Akkor még az 5. besegítettem leányomnak.
és 6 osztály egy osztályba járt. Ha jól emlékszem Pásztor Turák
Első tortámat a 70-es évek elején készítettem, Vass nevű leány
Imre volt a tanítónk 1. és 2. osztályban. 3. osztálytól Urbán Kál- esküvőjére. Sajnos a nevére már pontosan nem emlékszem. De armánné vett át minket, ő tanított 2 évig. Ott tanultam meg gom- ra igen, hogy Utassy György násznagy lett volna az esküvőben, de
bot varrni, foltozni, azsúrozni. Varrógépen tanultuk a varrást, de 1 héttel azelőtt váratlanul meghalt. Még arra is emlékszem, hogy
természetesen e mellett kézzel is tudni kellett varrni. Innen indult egy malacforma tortát készítettem. Ebben Bátor Istvánné segített
bennem a kézimunka iránti olthatatlan szeretet. Vincze Kálmán, nekem.
aki egyben kántor is volt tanított minket az 5-6 osztályban. IsmétRózsi lányom nem szerette a pörkölttorta készítését, melyre
lő képzés 3 éves volt, oda hetente egyszer szombaton jártam, ezt azonban nagy volt az igény. Ennek elkészítése munkás, gyors kézszintén a helyi általános iskolába tartották, a 6. osztály elvégzése járást igénylő folyamat. Engem érdekelt, így megtanultam és utána
után.
azt készítettem. Több mint 400 pörkölttortát csináltam aktív éveAz iskola befejezése után mit csinált Rózsika néni?
im alatt.
Szerettem általános iskolába járni. Annak elvégzése után a családomnak segítettem az otthoni gazdálkodásban.
21 évesen 1945. december 19-én
férjhez mentem P. Kiss Istvánhoz.
A templomi esküvőnk december
24-én volt. A férjem mezőgazdasági munkával foglalkozott, négyen voltak testvérek. 1945-1947
között
Nyárlőrincen
éltünk
anyósoméknál. Utána elköltöztünk
Szentkirályra, ott 1947-től – 1959ig éltünk.
1950-ben megszületett Rózsi lányom. Haszonbérelt földön laktunk, 35 hold földet munkáltunk
meg. A termést be kellett szolgáltatni, akkor volt a forradalom, nehéz idők voltak, nagyon szegények
voltunk.
Mikor jöttek „haza” Kocsérra?
Szentkirályon tanyán éltünk egy
bérelt ingatlanban ezért is vált fonHázasságkötésük 1945-ben
Pörkölttorta remekművek
tossá számunkra, hogy saját otthonunk legyen és ekkor döntöttünk amellett, hogy veszünk egy házat
1992-ben infarktust kaptam, utána már kevesebb tortát készíKocséron. Rózsika lányom akkor kezdte a 4. osztályt.
tettem, de nem hagytam abba. Több mint 20 évig sütöttem azokat.
1955-ben megvettük Kocséron a Kossuth u. 52. sz. alatti ingatMióta nagy szenvedély a gobelinkészítés?
lant, melybe 1959-ben költöztünk be. Azóta itt élünk.
Már mikor iskolába jártam akkor is kötelező volt kézimunkáz-
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ni. A Bakrakok-nál (zsidó család) voltak nagyon szép kiszínezett
kézimunkák (a mai Művelődési Ház helyén volt az üzletük). Ott
egy idősebb néni mutatta meg nekem a kézimunkázást, a gobelinezést. Abban az időben még gyapjúfonállal fonták, nem úgy ahogyan ma. Már gyermekkoromban is szerettem a gobelinkészítést.
15 évesen készítettem első (virágkosár) gobelin alkotásomat. Még
ma is őrzöm azt.
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Falvédőket, asztalterítőket, függönyöket mindig is készítettem, de
komolyabban nyugdíjba vonulásom után kezdtem el kézimunkázással foglalkozni.
20 évvel ezelőtt karácsonyi
ajándékként kaptam egy talicskás képet, ez a kép indított el engem ezen az úton,
azóta rendszeresen kézimunkázom.
Alapvetően
a családba varrok, eladásra nem készítek. Magam és 20 évvel ezelőtt kezdet, a talicskás
kép – már kész gobelinként
mások örömére teszem ezt.
Úgy hallom, hogy szép eredményei is vannak Rózsika néninek az alkotásaival. Mesélne erről?
Az a megtiszteltetés ért, hogy 2013-ban és 2014-ben Tiszaalpárra az egyik kedves ismerősöm benevezte munkáimat. Fürge ujjak kézimunka és kézműves kiállítás volt mindkét alkalommal. Itt
kaptam elismerő oklevelet is. Nagyon jólesett. Kocséron kiállításom sajnos még nem volt. De az örömmel töltött el, hogy munkáim egy részét Kocsér is bemutatta nem is olyan régen, a júliusban
megtartott Jász Világtalálkozón Jászapátin.

Az első gobelin alkotás 15 évesen, a virágcsokor

A technikája ugyanaz ma, mint korábban volt. Akkor még kézzel varrták, most meg kifeszítve rámán készítik. Ma már ehhez is
többfajta és jobb minőségű cérnát lehet vásárolni.
Ennek egyik változata a tűgobelin készítés. Ez annyiban különbözik a többitől, hogy aprószeműbb. Fiatal koromban még csak
gobelint készítettünk.
Bojtos Tiborné Bálint Julianna „Csöpi nénit” is én tanítottam a
gobelin készítés alapjaira. Örömmel tettem, szívesen tanítgattam.

Rózsika néni az idei tiszaalpári kiállításon. Munkája elismeréseként
oklevelet és virágcsokrot is kapott

Csöpi néni tanulja a gobelinkészítés rejtelmeit – 2008

Idén áprilisban ünnepeltem 90. születésnapomat. Erre kaptam
meg a legújabb képet egy csendéletet. Most ezt készítem. Átlagosan 3-4 hónap alatt készítek el egy képet. 20 év alatt közel 50-60
képet készítettem. Interneten keresgélek, és onnan rendelem meg
azt, amelyik megtetszik.
Mit csinál még szívesen Rózsika néni a gobelinkészítés mellett?
A gobelinkészítés és sütés-főzés mellett néhány éve kezdtem el
olvasgatni. Főleg újságokat olvasok. A Petőfi Népét amióta Kocsérra terjesztik, mindig megveszem.
Szeretek kipróbálni új ételeket. Legutóbb Évi unokám elvitt ebédelni, akkor rakott palacsintát is ettem. Azóta azt már készítettem is. Nagyon szeretek kreatívnak lenni a főzésben is, ehhez nagy
segítség a tévében Laci bácsi konyhája. Ha ott látok valamit, ami
megtetszik én is kipróbálom. Hála Istennek még mindennap meg
tudok főzni a családom részére. Nagyon szeretem a tej - és tejtermékeket, a sajtokat és a krumplit.
Engem nagyon érdekel, hogy vajon mit jelent a Pici név, miért
Pici Rózsi néni a Rózsika néni?
Engem hivatalosan P. Kiss Istvánnéként anyakönyveztek. P. Kiss
István volt a férjem, már több mint 200 éve így hívják a családot.
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Azt gondolom, hogy ez innen ered, és a P. az picit jelenthet. Bár ezt
leírva sehol nem olvastam.
Az interjú készítés során többször más néven is szólította Őt
unokája Évi. Mit jelentenek ezek a becenevek?
Évi mostanában Aranyalmának hív (családi hagyomány nálunk
a becenév használat), de van aki Tücsinek szólít. Nagyon szeretem
ezeket a beceneveket. (az Aranyalma – egy óvodai csoportnévből
született meg).
Rózsika néni mit gondol mi a hosszú élet titka?
Jó egészségügyi állapotnak örvendek, időnként a lábam szokott
fájni, 9 műtétem volt – én már minden napért hálás vagyok.
A legidősebb nővérem Franciska 94 évesen halt meg, Julianna
90 évet élt, Piri néni 88 éves volt, Mihály bácsi 79 éves, Erzsébet 71
éves volt. A legtöbbjüknek szép és hosszú élete volt.
Nincsen titok, kinek mennyi adatik, azt kell elfogadni. Nem vagyok ideges, nem hőbörgök és nem elégedetlenkedem. Azt hiszem
ezek segítenek abban, hogy lelki békében éljek.
Útravalóul mit mondana a mai fiataloknak hogyan éljenek jó
és tartalmas életet?
Fontosak a célok, hogy legyen miért tenni nap mint nap, és ezek
mellett az egészség megőrzése. Azt szeretném mondani a mai fiataloknak, hogy több nyugalmuk, békéjük és szeretetük legyen maguk és egymás iránt. Akkor szépen fognak megöregedni.
Az országunk egyik nagy baja, hogy az emberek régen eltartották a családot, ma meg sokan a pénz miatt veszekednek. Ma a ré-
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giekhez képest nagyon tanultak az emberek, mégsem tudnak elhelyezkedni. Ezért is nehezebb a mai fiatalok élete.
De talán mindegyik közül a legfontosabb véleményem szerint a
megbecsülés. A férfiember becsülje meg a feleségét, a feleség pedig
az urát. (Pici Rózsi néni szeme könnybe lábad erre a mondatra. Férje 26 évvel ezelőtt hagyta itt. Nagy szeretetben és megbecsülésben
éltek együtt, melyet számomra mi sem bizonyíthatna ennél jobban).
A beszélgetés során értékes fotók kerültek napvilágra. Rózsika
néni és Évi sugárzó arccal mesélik a képek történetét, életük fontos pillanatait. Az interjú végén álljon itt néhány Rózsika néni elmondása szerint számára jelentős életesemény kapcsán megörökített fotó.

Családi kép 1986-ból (Urbán Katalin, Urbán Éva, P. Kiss István, Urbán
Lajosné Rózsika, P. Kiss Istvánné Rózsika néni)

P. Kiss István leánytestvérei körében balról Jónás Istvánné P. Kiss
Mária, középen Vörös Lászlóné P. Kiss Julianna

Rózsika néni leánytestvérei körében 2001-ben
(Nagy Lászlóné Franciska, Rózsika néni, Urbán Istvánné Julianna)
Franciska nővére 90. születésnapját ünnepelték

Keresztgyermekekkel – Rózsika néni – B. Deák Kálmánné
Jónás Mária középen – P. Kiss István, Szarvas Sándorné – Jónás Éva
(bal oldali masnis kislány), Jónás Rozália (jobb oldali masnis kislány)

A fotóalbumok egy részének átnézése után lassan elköszönök.
Bár amennyi fotó előkerült azt hiszem, még egy hétig maradhatnék azokban gyönyörködni.
Rózsika néni szívből köszönöm a beszélgetést. Felüdülés volt
számomra az elmúlt 3 óra, melyet Rózsika néni és unokája Évi körében tölthettem. A természetéből eredő öröm, derű és életszeretet legyen mindannyiunk valódi útravalója.
Kívánom, hogy még nagyon sokáig éljen szerető családja körében. Gyönyörködtessen el minket alkotásaival. Jó egészséget, finom
ebédfőzéseket, jó olvasgatást és tartalmas további éveket kívánok.
Azt is megbeszéltük, hogy legközelebb a 100. születésnapján egy
tortával a kezemben készítjük a következő interjút.
Dávid Krisztina
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Épített örökségünk Kocséron – Ismeretterjesztő faluséta
Nagyvárosokban „Mesélő házak” címmel évek óta sikeresen futnak olyan sétaprogramok, amelyek az adott település épületeire,
azok történetére hívják fel a résztvevők figyelmét. A Kocséri Közösségépítőkkel erre az ötletre alapozva hívtuk vendégül a Kocsér
helytörténete iránt érdeklődőket augusztus 24-én délutánra, hogy
olyan részletek nyomába eredjünk, amik mellett nap-mint nap eljárunk, pedig fontos kultúrtörténeti mondanivalójuk van.
Bár az időjárás nem a legkedvesebb arcát mutatta, a szeles, hűvös időben mégis tucatnyian gyűltünk össze a polgármesteri hivatal előtti téren. Programvezetőnk, Utasi Imre komoly helytörténeti
felkészültségének és a résztvevők aktív érdeklődésének köszönhetően igazán tartalmas három és fél óra következett.

Először korabeli térképvázlatok segítségével képzeltük el a falu első házainak elhelyezkedését, majd a mai központ épületeinek
történetét ismertük meg. Szó esett a templomépítésről, az iskolaalapításról, annak bővítésének fázisairól, az első kutak fúrásáról,
az első malmokról, a mai hivatali épület fejlődéséről, és megtudtuk, hogy a park helyén egykor piac működött. A hősök emlékműve mellett a világháborúk kocséri eseményeit idéztük fel, majd sétánkat a Kossuth Lajos utcán folytattuk.

cipészek, borbélyok kínálták szolgáltatásaikat, de volt pálinkafőző,
füstölő, órás, esztergályos, asztalos, sőt még kádár is.
Építészeti szempontból két kiemelkedő jelentőségű épületre hívta fel vezetőnk a figyelmünket. Az egyik a Kossuth Lajos utca –
Táncsics utca sarkán álló „Bátor ház”, aminek homlokzata Kocsér
legszebb népi barokk homlokzata, a másik a Kossuth Lajos utca
– Vörösmarty utca sarkán álló ház, ami a mai napig magán viseli
a település hagyományos építkezéseinek stílusjegyeit. Előbbi magántulajdonban, utóbbi az Önkormányzat tulajdonában van, de
mindkettő helyi védelem alatt áll.

Megtudtuk miért „vízkáros házak” a vízkáros házak, hogy hol lakott a Dósa család szolgálója, melyik házak épültek brigádvezetők
részére, és hogy melyik házban élt a falu „boszorkánya”. A Kossuth
Lajos utcán visszatérve, sétánkat a József Attila utca keleti oldalán
folytattuk. Itt az iskolával szemközti üres területen egykor koporsókészítő háza állt. Néhányan még emlékeztünk a düledező koporsóraktárra, amit azóta már elbontottak. Továbbhaladva a parókia, és a volt egészségház épületeire hívta fel vezetőnk a figyelmet,
majd az utca végén álló tanári lakásról hallottunk pár szót. A temetőben felmentünk a templomromhoz, aminek történetét a Múzeumok Éjszakája programon már részletesen megismertük, ezért
csak néhány mondat erejéig elevenítettük fel azt. Innen pedig a
Szabadság utcán haladva tértünk vissza kiinduló állomásunkra. A
séta végére sok-sok ismerettel gazdagodtunk, és biztosak vagyunk
benne, hogy másképp nézünk egy-egy házra, ha arra járunk.
Kocsér többi utcája is tartogat számos érdekes, és értékes látnivalót, ezért a későbbiekben is tervezünk hasonló sétákat, melyekre szeretettel várunk minden érdeklődőt. További programokkal
kapcsolatban jó szívvel fogadjuk ötleteiket, javaslataikat.
Kaszáné Irénke

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik
Itt szinte minden épületnek volt mondanivalója számunkra. Felsorolni is sok lenne, hogy melyik házban milyen iparos ember élt,
és ma már szinte el sem hisszük, hogy milyen élénk gazdasági élet
volt a faluban. Kereskedők, kocsmárosok, mészárosok, kovácsok,

Csontos József

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
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Kocséron is hódít a ZUMBA!
Alig néhány hónapja, hogy a faluházban bemutatkozott a
„Csutka-Zumba”, máris nagy népszerűségnek örvend a kocséri lányok, asszonyok körében.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy augusztus 8-án Kocsér
adott otthont a térség egyik legnagyobb ZUMBA – eseményének, a
HETED-HÉT FALURA SZÓLÓ rokon – páros ZUMBA ®PARTY-nak.

A tornacsarnok előtti téren közel hatvanan gyűltek össze – Törtelről, Jászkarajenőről, Abonyból, Vácszentlászlóról, Turáról,
Zsámbokról, és Kocsérról – ezen a délutánon, hogy együtt táncoljanak, sportoljanak.
gyó embert, adj hozzá egy mindig mosolygós Jutkát, fűszerezd
meg pörgős latin zenével, ízlés szerint humorral, és egy csipetnyi
kreativitással, és már tálalhatod is. A képek magukért beszélnek:
A csoport megalakulása óta eltelt rövid idő alatt azonban nem a
kocséri volt az első ZUMBA – esemény, ahol zumbásaink szerepeltek. Július 5-én Törtelen, a focipályán forgatta a „Csutka-Zumba”
saját „WE are ONE” videóját, melyben a kocséri lányok és asszonyok is közreműködtek.
Az eseményekről a Mi Abonyunk, és a Heti Hírek is beszámolt.
Köszönet a fotókért Lőrinczy Veronikának és Csányi Rudinak.
Kaszáné Irénke
A résztvevőket még a hirtelen jött eső sem
tántorította el a ZUMBA – élménytől, a művelődési házban folytatták a megkezdett
gyakorlatokat. A nap végén mindenkinek
jólesett a sütemény, a gyümölcs, meg a frissítő, és a tombolasorsoláson is gazdára talált
minden ajándék.
És hogy mitől ilyen népszerű a ZUMBA?
Íme, a recept: Keress sok-sok mozogni vá-

Kocséri Híradó
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SZÜRETI MULATSÁG
A SZENTKIRÁLYIAKKAL
A kocsériak nagy szeretettel fogadták 2014. augusztus
30-án délután a községbe érkező szentkirályi szüreti felvonulókat. A Szent István téren Hriagyel Csaba alpolgármester úr fogadta a vendégeket, majd Szabó Gellért
Szentkirály polgármestere a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket:
Szerencsés jó napot adjon az Úristen
Kérem engedélyük, hogy szólhassak itten.
Szívhajlandósággal jöttünk e faluba,
Hívjuk Kocsér népét közös mulatságra.
Táncospárok jöttek díszes fogatokon
Asszonyok, férfiak túl a gyermekkoron.
De nem gondol mostan egy sem a korával
Hamar táncra perdül ki-ki a párjával.
Sok-sok próba kell, hogy jól menjen a lépés
Tudja ezt mindegyik, nem lehet ez kérdés.
Közös élmény köti egybe tánckarunkat
Egy volt a mestere a táncosainknak.
Van már annak talán több is mint húsz éve
Hogy Pista Bátyánk lett tanárnak felkérve.
Jó magyar táncokat tanítana nékik
Ez volt kívánságuk, erre szépen kérik.
Nem volt már akkor sem fiatal a Mester
De a szíves kérést nem hárította el.
Megvidámult szíve, ha leányok, legények
Táncokat tanulni köré összegyűltek.
Ma már több mint nyolcvan éveinek száma
Hogy ma köztünk lehet, az Istennek hála.
Köszöntjük hát illőn – Kocsér és Szentkirály
A velünk ünneplő Faragó Házaspárt!
A szentkirályi néptánccsoport műsoruk végeztével táncba hívták a kocséri lakosokat.

NÉPKÖRI HÍREK
A népköri beszámolót egy megrázó eseménnyel kezdem. 2014.
július 6-án Birkás Berci bácsi halálesete mindannyiunkat lesújtott.
Berci bácsi oszlopos tagja volt a Népkörnek, őt soha el nem felejtjük, emléke örökké él.

Nyársapáti Lecsófesztivál

A Kocséri Népkör Nyársapát Polgármesterétől és Jegyzőjétől
meghívást kapott a 2014. július 19-ére, a Lecsófesztiválra. A fesztiválon a délután kezdődő kulturális műsorban Népkörünk is műsorral fellépett.

2014. október 4-én szombaton népköri kiránduláson vettünk
részt a Mátrában.
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Szombaton reggel 7 órakor volt az indulás. Az első állomás Gyöngyös volt, innen indultunk énekszóval kisvonattal Mátrafüredig – onnan autóbusszal a Sástói kilátóhoz,
majd Parádsasvárra. A kastély megtekintése után mentünk
Parádra, ahol megnéztük a Kocsi múzeumot, majd a Sissy
kertet. Egy jó séta után hazafelé indulva még megálltunk
Gyöngyösön a borospincénél. Finom bor kóstolgatása után
élményekkel gazdagon tértünk haza.
Felhívással szeretnénk fordulni a falu lakosságához. Mivel népköri tagjaink közül sokan meghaltak, megidősödtek, szeretnénk bővíteni a népköri taglétszámot. Kortól
függetlenül várunk mindenkit a népköri tagok sorába!
Patonainé Vörös Mária
Népkör Elnökhelyettese

Hírlevél
A Kocséri Nyugdíjas Egyesület 2014.
március 21-én megtartotta éves beszámoló- új vezetőségválasztó közgyűlését. A közgyűlésen jelen volt az 56 tag közül 39 fő, 7
tag igazoltan volt távol, 10 tag igazolatlanul.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2013. év eredményeiről és
pénzügyi felhasználásáról
Tevékenységünket nagyban befolyásolta,
hogy a pályázatokon megnyert pénzeket a
felsőbb szervek letiltották annak kifizetését.
2012. évben a lovas napokon (ahol 70 fő
vendéglátásáról gondoskodtunk) felhasznált pénzeszközök is ennek a pályázatnak az
előfinanszírozásnak köszönhetően mínuszos zárással történt.
Valamint megtartottuk a Ceglédi kistérségi csoport (38 fő), ill. Gábor Áron napi
bográcsozási vendéglátásunkat (190 fő) is.
Ezt a megmozdulásunkat a pályázatban leírtak alapján tettük. A három megmozduláson 391 000 Ft-ot költött el az Egyesület.
2011. évben a Pest megyei Önkormányzatnál 300 000 Ft-os pályázatot nyertünk,
melyet 2 év késéssel 2014. február hónapban utalták át az Egyesület számlájára.
2014. január 1-jén induló pénzeszköz
124 886 Ft volt. 2013-as évi pályázatokról
az Egyesületet letiltották, hivatalos indoklás nélkül.
Anyagi terhet jelentett még az Egyesületnek, hogy az Önkormányzat felújítása miatt
másik helységet kellett bérelni 8 hónapon
keresztül melynek havi díja 15 000 Ft volt.
Szükségessé vált új vezetőség választás
megtartása, új szemlélet, új ötletek, valamint megújulás céljából. Ennek megfelelően 2014. március 21-én megtartott közgyűlésre 56 fő részére jelölő szelvényeket
küldtünk ki azzal a céllal, hogy mindenki a
saját véleménye alapján azt a személyt jelölje az Egyesület tisztségviselőjének, akit erre
a megbízatásra a legmegfelelőbbnek tart. A

jelölőszelvények 4 fő vállalásában jutott el a
tagokhoz. A tagok a jelölésének összeszámlálását a Számláló Bizottság összesítette. 31
érvényes, 9 érvénytelen jelölés érkezett. A
legtöbb jelölést kapott tagokat a közgyűlés
megszavazta, az új tisztségviselők a bizalmat megköszönték, és elvállalták megbízatásukat.
Az új Elnökség tagjai: Elnök: Bölcz Mihály, Elnökhelyettes: Laczi Dénes, Ügyvezető Alelnök: Kása Lászlóné, Bizottsági Tagok:
Sáfár Lászlóné, Csató Dénesné, Szabari Sarolta, Ország Józsefné.
2014.05.03-án bejelentési nyilatkozatot
kapott az Egyesület volt Elnöksége.
Bejelentés témája, a jelölések meghamisítása megállapítható volt. Így a közgyűlés
2014.03.21-én tartott szavazásának a tisztasága kérdésessé vált. Ezért a tagság 1/3-a
új vezetőségválasztó közgyűlés összehívását
kérte. Az alapszabály értelmében még a Bíróság által érvényben lévő Elnök összehívta
a tagságot, új vezetőség választó közgyűlés
megtartására, 2014.05.30-án 15 órára, illetve határozatképtelenség esetén 16 órára.
Az Elnök ismertette a tagsággal a közgyűlés összehívásának szükségességét. 3 választási lehetőség áll jelenleg a tagság előtt:
1/ Ismételt szavazással, helyszíni jelöléssel
új vezetőség választás.
2/ Régi Elnökség mandátumának megtartása 2015.03.31-ig
3/ Az Egyesületi csőd bejelentése (az Egyesület felszámolása).
A tagság az új választást nem hagyta jóvá,
a 2014. 03.21-i megbízásokat hatályon kívül
helyezte. A régi Elnökség maradjon a beosztásában, a közgyűlés megszavazta.
Az Egyesületi csőd bejelentését, felszámolását a közgyűlés elutasította.
A régi elnökségi tagok: Csányi Rudolf,
Lendér József, Harnos Andrásné, Kása

Lászlóné, valamint 4 fő bizottsági tag.
Az Elnökség a Bírósági bejegyzés engedélyezését kérte.
Szükséges volt a 2014.03.21-én megszavazott Elnökség munkájának felfüggesztése,
mert költséget nem kímélve olyan beruházást végzett a bérlemény épületén, amelyre
a tagság éves tagdíját költötte el (68.120 Ft),
amelyhez a tulajdonos hozzájárulását sem
kérte.
A május 1-jére meghirdetett rendezvény
bevételéből akarták az elköltött összeget pótolni.
Ilyen rendezvények szervezésére az Egyesületnek nincs engedélye. Így a banki számlán 32.675 Ft maradt. Csőd közelbe került az Egyesület. A tagság között több tag
a megtévesztés miatt lépett ki az Egyesületből.
Az Egyesület Elnöksége szívesen fogadja azokat a közösséget kedvelő, közösségi
munkát vállaló nyugdíjas tagjait, akik haladó szellemben szeretnének eltölteni heti
néhány órát művelődéssel, különböző előadások meghallgatásával. Várjuk azoknak a
személyeknek a jelentkezését, akik régi filmek vetítésén, kártya, ill. sakk klub létrehozásában részt vennének.
Várjuk adományozó civil szervezetek és
azok segítségét, akik anyagi támogatást szívesen adnának a nyugdíjasok megsegítésére, és ezen célok megvalósítására.
Minden ember életében eljöhet olyan pillanat, nehéz időszak, rendkívüli esemény,
egészség romlás, betegség, elhalálozás,
amikor sürgős segítségre van szüksége. Az
Egyesület ezekben az élethelyzetekben tud
támogatást nyújtani.
Mert eljött az idő, hogy támogassuk az elesetteket az Egyesület Alapszabálya értelmében. Anyagi támogatást, szociális segítséget az Egyesület keretén belül igényelhet.
Csányi Rudolf
Kocséri Nyugdíjas Egyesület Elnöke
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„A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes:
a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami
számít.”
Winston Churchill

LEGYÜNK
KOCSÉR
JÓ GAZDÁI
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki
a Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoportunk
nevében az újság hasábjain keresztül is
azoknak, akik október 12-én az urnák elé
járulva RÁNK szavaztak. Külön köszönjük a választást követően felénk közvetített bátorító, támogató, elismerő szavaikat.
A megkezdett munkánkat folytatni fogjuk! A jövőben is azon leszünk, hogy településünk életét, fejlődését lehetőségeinkhez mérten segíthessük. Számos ötlet

Bálint Éva, Ádám Zoltánné Anikó, Dávid Krisztina, Tajti Tibor, Vinczéné Sápi Mária, Kasza
Csaba Lászlóné Irénke, ifj. Csányi Rudolf

megfogalmazódott bennünk, melyekről
folyamatosan beszámolunk a facebook
csoportoldalunkon és a nyomtatott sajtó
hasábjain is.
Buzdítjuk Önöket, hogy kérdéseikkel,
javaslataikkal, amelyeket a jövőben szeret-

nének megvalósítva látni keressenek minket.
Valamennyi megválasztott településvezetőnek eredményes munkát kívánunk az
elkövetkező évekre!
Dávid Krisztina

Rangos elismerés Tajti Lászlónak
2014. augusztus 17 - 20. között Debrecenben rendezték meg a
XXIII. Farmer- Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítást, ahol számos elismerések mellett Dr. Mihók
Sándor a Debreceni Egyetem Állattenyésztési Tanszék Kandidátusa kitüntetéseket adott át a Póni- és Kislótenyésztők részére. Ebben a kitüntetésben részesülhetett Tajti László, akinek a Póni- és

Kislótenyésztők Országos Egyesületének 20 év elkötelezett munkáját ismerték el. Továbbá a hozzá helyezett ménekkel elkötelezetten szolgálta a pónitenyésztés ügyét, miközben a saját és munkahelye állományát egyre jobb minőségűvé alakította.
A póni fogatsport megszállott és kifejezetten eredményes képviselője.
Keze alatt vált a 2025
Nagydorog Zsoldos nevű wels póni mén a legjobb saját teljesítményű
pónivá, miként a 3009
Maashoeven’s Egor is. Ez
utóbbi fogathajtó tehetsége
eredményeként a póni fogathajtó világbajnokságra
is minősült. A rövid ideig
nála lévő 2004 Nagydorog
Gabival és az előbb nevezett két ménnel 100-nál
több csikó megszületése
köthető a fedeztetési állomásához. Ma is nagy gonddal vigyázza a már 30 éves
Nagydorog Zsoldos életét!
Elismeréséhez
szívből
gratulálunk és a továbbiakban jó egészséget kívánunk
Neki!
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„Nem irányíthatjuk, mi történik velünk, de azt igen, ahogyan reagálunk rá”
(Már megint Te című film)

Interjú Balázs Mónikával
Manapság meg sem lepődünk, ha arról értesülünk, hogy egy ismerős, egy családtag, vagy egy barát külföldre megy tisztes megélhetést biztosító munka után, vagy egy jobb élet reményében. Közülük egyre többen vannak azok, akik végleges döntést hoznak,
amikor elhagyják Magyarországot. Azt, hogy egy idegen országot
választanak otthonuknak.
Az utóbbi tíz évben kivándorolt kocsériak közül Balázs Mónikát
kértük meg, hogy meséljen döntésének körülményeiről, magáról,
a munkájáról, és Kocsérhoz fűződő kapcsolatáról.
Mióta élsz külföldön, és miért döntöttél úgy, hogy elhagyod Magyarországot?
Az első okom a költözésre a fiam származása volt. Nem sokan
fogadták el, hogy színes bőrű, ezért 2006 márciusában döntöttünk
úgy, hogy Londonba költözünk. Először egy évig éltünk kint, majd
hazamentünk.

Másodjára pedig – apu 2008-as halála után
– csupán anyagi döntés volt. Idestova 9 éve
élünk Londonban. Annak is a közepén. Szeretünk itt élni. Minden jó, na persze, ha valaki szereti az esőt.
Szoktál-e hazalátogatni? Esetleg tervezed-e,
hogy egyszer hazaköltözzetek Kocsérra?

Régen voltam otthon. Apu halála után eladtam a házat. A mama még ott él, jó egészségnek örvend. Hála az égnek! Mivel szinte minden ide köt, egyenlőre nem tervezem, hogy hazaköltözök a
közeljövőben. Szorosan senkivel nem tartom a kapcsolatot, ezért a
neten figyelem, hogy mi történik kicsi falummal. Szépen fejlődik.
Például a régi iskola zöldítése, füvesítése jó ötlet volt. Tetszett. És a
játszótér is a központban. Sok sikert hozzá!
A felőled érkező hírek arról árulkodnak, hogy nem bántátok meg
a döntést, és jól érzitek kint magatokat. A képek tanúsága szerint hihetetlen változáson mentél át Te magad is. Avasd be kérlek az olvasókat is a titokba!
Mint minden kocséri tudja, világ életemben kövér voltam. Egy
nap meguntam, és elhatároztam, hogy változtatni fogok. Ekkor ismerkedtem meg Schobert Norbival, és ekkor volt a nagy fogyásom. 2007 március és 2008 június között 60 kg-t adtam le.
Az Ő segítségével ment le a még
maradék felesleg. Akkor kezdte el írni az „Utolsó titok” című könyvét,
amikor visszaköltöztem Londonba,
és úgy döntött, megérdemlem, hogy
benne legyek. Kinyomtatva, örökre.
Azóta is tartjuk a kapcsolatot.
Sajnos időközben felszedtem pár
kilót! Nem magától jött! Elhiheted.
A legfőbb ok az, hogy a sport kimaradt az életemből. Sok volt a munka és sajnos idővel egy csúnya betegséget is sikerült csinálni magamnak.
Igen, jól érted! Magamnak csináltam.
Igaz, hogy nem tudatosan, de akkor
is így történt. Álmatlanság, alvatlanság, kimerültség, stressz stb.
Szörnyű egy dolog az irritáló bél
szindróma. Hasgörcsök, puffadás,
pont úgy néztem ki, és éreztem ma-
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gam, mint aki épp 8 hónapos terhes…
Mindig is nagyon szerettem utazni, és szerencsésnek érzem magam, amiért ez év húsvétját Ausztráliában tölthettem. Ott ismerkedtem meg ugyanis a paleo étkezés alapjaival és olyan kedves
emberekkel, akik azóta is támogatnak, ha bármi kérdésem lenne.
Csodás 3 hét volt!
Tehát mivel már nagyon fájt minden – főleg az élet! –, úgy döntöttem, hogy életmódot váltok.
Semmi cukor, semmi glutén, szója, tejtermék, kenyér, liszt, gabona, krumpli, tészta, hüvelyesek stb. Minden kiiktatva. Nem volt
nehéz, mert meg akartam gyógyulni.
És láss csudát! Egy hónappal a diéta kezdetétől máris fájdalommentesen, peckesen jártam. Azóta sem fáj semmim! És a mozgás is visszatért az életembe. Két és fél éve nagy szerelme vagyok a
Zumbának, heti 3-szor űzöm. Zumba, sentao es blast! Hihetetlen
stressz oldó! Nagyon örültem, hogy Kocséron is lehetőségük van a
lányoknak (fiúknak) a táncra.
Ha jól tudom, nem csak saját részre, hanem mások segítésére is alkalmazod az így megszerzett tapasztalatod…
Igen, ez így van. Ekkor jött a különleges ételek sütése, főzése.
Egy barátom, amikor meghallotta, hogy miket NEM ehetek, viccesen rákérdezett, hogy – Akkor most kimegyek a fűre legelni??
– Nem! Szó sincs róla! – mondtam. Hitetlenkedett. Én meg bizonyítottam. Napi szinten. Ínycsiklandozó receptekkel és képekkel.
Akkor még az előző munkahelyemen dolgoztam, és gyakran be-

tértem egy kedves testvérpár kávézójába. Jól összebarátkoztunk, és
egy idő után már hozzájuk is gyártottam sok tej-, cukor-, glutén-,
gabona- és szójamentes sütit. Nemrégiben az egyik híres mesterszakács Marry Berry felkért minket, hogy az országos étel kiállításon (Bake & Cake) részt vegyünk. És mi örömmel tettünk eleget
a felkérésnek! A képen éppen egy előadást tartok a gluténmentes
táplálkozásról.
De a sikeres életmódváltásban nem csak a betegséged játszott szerepet!
Valóban. Egy véletlen úgy hozta, hogy életembe lépett egy CSODÁS dolog, ami nem más, mint az aloe vera! Iszom, eszem, kenem,
azzal mosom a hajam, a testem, a fogam. Isten nem sok nagyszerűbb dolgot teremtett, mint ez a növény!
Sajnos 3 éve egy szörnyű balesetet szenvedtem. Leforráztam a
jobb oldalam. Arcom, nyakam, mellkasom, hasam, vállam, karom,
hátam. Testem 40%-án szenvedtem harmadfokú égési sérüléseket.
Amikor kórházba szállítottak, azt mondta az orvos, hogy sajnos
csúnya hegek fognak maradni. Elkeseredetem, de akkor egy ismeretlen hölgy (szerintem angyal) a kezembe nyomott egy krémet.
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Kérte, hogy azzal kenjem a sebet. Megtettem, mivel más kapaszkodóm sem volt! Veszteni valóm meg egyáltalán! HITTEM abban,
hogy a krém segíteni fog és nyomtalanul gyógyulok. ÍGY LETT!
Ma már senki meg nem mondaná, hogy mi történt velem. Gyö-

nyörűen meggyógyultam, SEMMI NEM LÁTSZIK! Sajnos az a
hölgy, ahogy jött, úgy el is tűnt az életemből.
Ugye a jelenlegi munkád is ennek a sajnálatos, vagy inkább szerencsés esetnek köszönheted?
Májusban megszűnt a munkahelyem (ilyen van itt Angliában is
!!). Végül rátaláltam arra a cégre, amelyiknek a terméke segített
anno a balesetem után.
Egy barátnőm mutatta be a céget és azóta ezzel foglalkozom.
Próbálom minél több embernek eljuttatni a hírt, segíteni, tanácsot
adni. Felhasználva az otthon megszerzett kozmetikusi, és az időközben megszerzett konyhatündéri és egyéb tapasztalataim.
Bízom benne, hogy ez az, amire születtem, ez az, amivel segíthetek embereknek és ezt az önzetlen, tiszta „adni” érzést közvetíthetem a mindennapi életben.
Mert hát tudod: adni jobb, mint kapni…
lejegyezte: Kaszáné Irénke
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XVI. Gábor Áron Napok

Szemnek szép, szívünknek kedves
A hagyományokhoz híven, de azért egy-két újdonsággal fűszerezve zajlott le szeptember végén a kocséri általános iskola rendezvénye, a Gábor Áron Napok eseménysorozata.
Szeptember 24. - Örömteli nap
Szerdán egy kis ünnepéllyel kezdődött a rendezvénysorozat.
A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a játszóhajót az iskolaudvaron, a tüzércsapat pedig büszkén vehette át új, korhű csapatzászlóját.

Az 1848-as honvédzászlók mintájára készült zászlót a községi
önkormányzat nevében Bodnár András polgármester adta át a diáktüzéreknek, a zászlóanya szerepét Kaszáné Palya Irénke töltötte
be. A nemzeti színű fogazattal díszített zászló egyik oldalán a Kossuth-címer látható, a másikon a Boldogasszony képe.
Szeptember 25. - Hobbinap
Csütörtökön a labdáé és
az állatoké volta főszerep. A
négy alsós osztály kis kirándulást tett Nagy Miklósék tanyájára, ahol Mónika néni
nagy szeretettel vezette körbe a gyerekeket, akik több tucat állatfajt csodálhattak meg.
Közben a nagyobbak iskolabajnokságot rendeztek kosárlabdából és fociból. Délután egy kis
kirakodó-bemutató hozta lázba a kisebbeket.
Szeptember 26. Határjárás

Pénteken tanyatúrára indult az Útmenti lakhoz kerékpárral az
egész iskola. Hriagyel Csaba tanyáján ideális környezetben remek népi játékok egész sora várta a gyerekeket. Vera néni egy ötletes parasztolimpiával tette próbára a nagyobbakat. A kisebbek
lovaskocsiztak is egyet a határban, négy ügyes diák pedig lovasbemutatót tartott (Bátori Réka, Gévai Eszter, Járvás Milán, Kasza Csaba).
A szülők közben elkészítették az elmaradhatatlan paprikáskrumplit,
a konyhás nénik egy kis édességről is gondoskodtak.

Szeptember 27. – A vigasság napja

Szombaton a szüreti felvonuláson Tajti Bianka és Gál Lajos lovasok vezetésével vonultak körbe a faluban a pazarul feldíszített fogatok, a nyolc osztályhoz még a Kocséri Népkör is csatlakozott, aztán Kasza Csaba kisbíró megnyitotta a szüreti mulatságot.
Színpadra lépett három(!) kocséri néptánccsoport, a 2. osztályosok, a Csicsergők és
a szülők is. Közben
a komiszabbak meglopták bizony a szóló
szőlőt, de azért csorgott a must is Mészáros Ervin és Rapi
Barnabás keze munkája nyomán.
Újdonság volt a terménymustra, gyönyörű lekvárokat, befőtteket, savanyúságokat, sőt süteményeket lehetett megcsodálni és
megkóstolni – köszönhetően az ügyes kocséri anyukáknak.
Majd felvidéki zenészek, Zsapka Attila és Emmer Péter gyerekdalokkal és örökzöld slágerekkel szórakoztatták a közönséget,
a tombolahúzás után pedig Lengyel Dorina és Vincze Karolina
hozta tűzbe a rajongótáborát.
S ha már forró volt a hangulat, kigyulladt a tábortűz is,
amely körül tovább folytatódott az éneklés, aztán a hamvadó tűznél még szalonnát is lehetett sütni.
A szüreti mulatság az „Itthon vagy – Magyarország Szeretlek” program támogatásával
valósult meg.
A diákok nevében ezúton is köszönetet mondunk a Gábor Áron Napok
támogatónak: Nagy Miklósné Mónikának és Hriagyelné Balla Veronikának a fogadókészségért, a vendégszeretetért, valamint a fogatosoknak, a
polgárőröknek, a konyhás néniknek és a sok-sok aktív támogató szülőnek!
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Mindenki a fedélzetre!

Gyökeres a változás az iskolaudvaron!
Szeptember 24-én szerdán délelőtt a Gábor Áron Napok keretében került sor a megújult iskolaudvar átadására A bensőséges kis
ünnepségen jelen volt dr. Csáki Tibor atya, a váci egyházmegyei
iskolák főigazgatója, Bodnár András polgármester úr, Hernádi
László plébános atya, Rajta László igazgató úr, de a főszereplők a
kocséri diákok voltak. És nemcsak azért, mert a néptáncukkal, a
tüzérbemutatóval, az énekkar produkciójával szép pillanatokat
szereztek, de leginkább azért, mert ezen a napon vehették birtokba a Sulibárkát is, a hetek óta áhítattal figyelt kalózhajót. Önfeledt játékukat öröm volt nézni!

De nemcsak a végeredmény volt szívet melengető, hanem a folyamat is, az a példás összefogás, amely során szülők, nevelők és
gyerekek, önkormányzati dolgozók és közhasznú munkások, egykori diákok és támogató vállalkozók mindent megtettek azért,
hogy barátságosabb, örömtelibb és zöldebb legyen a kocséri diákok második otthona.

A történet úgy indult, hogy a Cetelem Bank májusban pályázatot hirdetett Zöldsuli címmel, 500 000 forint támogatást lehetett
nyerni iskolazöldítésre. Bár több lájkot kaptunk, mint a község lakossága – köszönet minden támogatónak –, mégsem kerültünk a
legnépszerűbb 5 iskola közé. Ám a szakmai zsűri döntése alapján
mégis elnyerte a kocséri iskola a támogatást.
De nemcsak zöldíteni szerettük volna az iskolát, hanem örömtelibbé is tenni. A szülőkkel, a gyerekekkel közösen játszóteret is álmodtunk a betonudvarra. Három cél fogalmazódott meg az átalakítás előtt:
• legyen zöldebb, barátságosabb, otthonosabb az udvar, hiszen a
környezet nevelőerővel bír,

• legyen tere, helye a játéknak, a kisebb gyerekek is találjanak megfelelő játékot maguknak az iskolaudvaron,
• legyen nyitott az iskola a templom felé, az iskola egyházi jellege
szinte kikövetelte, hogy az évtizedes elválasztó betonfalat törjük
át, egy átjáróval, egy kapuval fizikailag is átjárható legyen az út az
iskola és a katolikus templom között.
Mindehhez támogatást kértünk és kaptunk a püspökségtől Vácról és a községi önkormányzattól is. Így vágtunk bele a Gyökeres változást! nevű projektbe. A nyáron az előkészítő munkálatok
(tervezés, választás, megrendelés, szállítás) zajlottak, szeptemberben a megvalósítás, kivitelezés indult meg. Négy, hasonló nagyságú anyagi forrást hangoltunk össze (Cetelem pályázati támogatás,
a fenntartói támogatás, önkormányzati támogatás, a Szülői Munkaközösség felajánlása).
A megvalósítás során
több alkalommal a szülők is aktívan vették ki a
részüket a munkálatokból. Főként a templom felőli támfal megépítésénél
végeztek, sok-sok mun-

kát – igazi csapatépítő jelleggel (alapásás, falazás, ültetés,
gyepesítés).
A pályázásnál, a tervezésnél
és a kivitelezésnél is fontos,
irányító szerepet töltött be
Vincze Béla kertészmérnök,
iskolánk egykori tanítványa, és Venyinginé Tajti Erika, a Szülői
Munkaközösség vezetője, lelkes munkájukat ezúton is köszönjük.
A közösségi honlapon, amelyen a pályázati szavazás is folyt, folyamatosan beszámoltunk az udvarrendezésről, a gyerekek, szülők, partnerek napról napra
ott követték az eseményeket.
Szeptemberben két regionális lap (Heti Hírek, Kőrösi Újság) is beszámolt az iskolánkban folyó munkálatokról. Sőt
október 6-án a ceglédi katolikus Mária Rádióban is interjút készítettek az udvarunk
felújításáról.
Az utómunkálatok még jelenleg is folynak (az átjáró kiépítése, a
padok rögzítése, stb.), teljes szépségükben néhány év múlva fognak zöldellni és virágozni a növények, de a hajónak azóta sincs egy
perc nyugta sem, annyira szeretik a gyerekek…
A kocséri diákok nevében ezúton is köszönetet mondunk az iskolaudvar felújításnak támogatásáért: Cetelem Bank, Váci Egyházmegye EKIF,
Kocsér Községi Önkormányzat, Szülői Munkaközösség, Kaszap Tüzép,
Vincze Béla kertészmérnök, Farkas Pista bácsi asztalosmester, Rapi Zoltán és Ádám István kőműves apukák, Tillinger-család, valamint mindenkinek, aki egy kicsit is hozzájárult a felújításhoz.
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Mezei futóversenyen
A szeptember 30-án Cegléden rendezett kistérségi
mezei futóversenyen a népes, korcsoportonként olykor 30-40 fős mezőnyben
becsülettel helyt álltak a
kocséri diákok.
A legjobb eredményt
Makara Péter (4.o.) érte el,
5. lett a korosztályában. A
legjobb 10 közé került még: Rapi Roland (3.o.), Kenyeres Bálint
(7.o.) és Babusa Richárd (8.o.).

Borzák Bianka, Erdős Bianka, Járvás Milán, Gévai Levente, Molnár Zsuzsanna felkészítő nevelő, Tóth Marcell, Farkas Zsolt, Farkas Vilmos, Szücs Krisztián.

Kocséri Híradó

Nemzeti ünnepünkön

Sok-sok mécses égett
Október 22-én szerdán kora este emlékezett meg a község az
1956-os forradalom kitörésének évfordulójára – az iskola irodalmi színpadának és énekkarának a közreműködésével.

Először a temetőben Utasi Ilonának, a tiszakécskei sortűz kocséri
áldozatának sírjára helyezték el az emlékezés koszorúját a diákok.
A művelődési házban az irodalmi színpad előadása a kivégzett ifjú forradalmár, Manszfeld Péterre alakját idézte meg.. Majd ünnepi beszédet Földi László országgyűlési képviselő mondott.
Az ünnepség után a II. világháborús emlékműnél koszorúzással
és gyertyagyújtással fejeződött be a megemlékezés.
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Mozgalmas őszi napjai voltak, vannak a
Tündérkert lakóinak.
Szeptember 10-én megjöttek a legkisebbek, akik most kezdték megismerni az óvodai életet. Gyorsan, szinte észrevétlenül lettek az Aranyalma csoport tagjai.
Mára már megismerkedtek az óvó nénikkel, dadus nénikkel, társaikkal.

Festettek már őszi fát, készítettek pizzát, teafűből sünikét.
Morzsoltak kukoricát, varázsoltak kukorica csutkával.
A Bóbita és a Csicsergő csoportosokkal együtt részt vettek az első színházi előadáson is, a hódmezővásárhelyi Cibere Meseszínház A kisgömböc című zenés mesejátékát láthatták itt az óvodában.
A Bóbita csoport Bugyi Dénes bácsinál járt, kukoricatörésben
segítkeztek, majd a
letört kukoricát le is
morzsolták Tajti Béla
bácsi morzsolójával.
Köszönjük mindkettőjük segítségét.
Paradicsomot főztek be, hogy egész
télen legyen a levesünkbe önteni.
A Csicsergő csoport Vera néniék tanyájára látogatott,
ahol a lovak életével
ismerkedtek meg.
Ragasztottak őszi
gyümölcsöket, festettek őszi fát, főztek almakompótot,
sütöttek süteményt,
barkácsoltak kemencét, amiben Márton napjára „sütöttek

mindenféle finomságot.”
A Bóbita csoport Lakiteleki Népfőiskola uszodájában megkezdte az úszótanfolyamot, ahol játékos formában sajátíthatták el az
úszás alapjait, a vízben való jártasságot. Az utazáshoz az Önkormányzat biztosította a kisbuszt, köszönet érte.
Egy szép szeptemberi
délelőttön Nagykőrösről
vonattal utaztak Kecskemétre, ahol a Planetáriumban megismerkedtek a csillagok, bolygók
világával, majd az Arborétum növényeinek
szépségében gyönyörködhettek. Nagy Bálint
bácsinak is segítettünk
leszüretelni.
Mindhárom csoport
részt vett egy interaktív színházi előadáson
az Aranyszőrű bárány
mesét nézhették meg, és
játszhattak együtt a szereplőkkel.
Egy szeptember végi
napon, családi délutánon vettek részt a szülők és a gyerekek. Tökökből készítettünk lámpásokat, ötletes, szebbnél szebb alkotások
születtek, ezekkel a kertünket díszítettük, esténként meggyújtot-

tuk bennük a mécseseket. Egy hétig gyönyörködhettünk bennük.
Az anyukák finom süteményekkel kedveskedtek, a gyerekek örömére.
Most készülünk – mint minden évben - az óvoda életében talán
a legnagyobb eseményre, november 29-én este 7 órakor ÓVODAVACSORÁT rendezünk, melynek bevételéből az óvodás gyerekek mindennapjait tudjuk szebbé, színesebbé tenni és ebből a
pénzből juthatnak el minden évben nagycsoportosaink Budapestre.
Szeretettel várunk minden szórakozni vágyó és segíteni akaró
kedves vendéget.
Óvó nénik

KÖZÉLET
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Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány hírei
Kedves Diákok, Támogatók! Kedves Olvasóink!
Megrendülten értesültünk Utassy Miklós tanár
úr gyászhíréről. Távozása rendkívül nagy veszteség számunkra, hiszen Ő volt a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány alapító tagja, és haláláig a kuratórium tisztségviselője. Közel két évtizedig az elnöki teendőket látta el, pár
éve – egészségi állapotára hivatkozva – a kuratórium tagjaként segítette
szervezetünk munkáját.
A tehetséggondozás terén ránk hagyott örökségét igyekszünk méltón
ápolni. A család számára ezúton is szeretnénk együttérzésünket kifejezni.
Sajnos további, az Alapítvány működését hátrányosan érintő eseményről is be kell, hogy számoljunk.
Az új civil törvény életbe lépett rendelkezései lényegesen megszigorították a civil szervezetek közhasznú jogállásának feltételeit. A törvény
kihirdetése óta minden szükséges intézkedést megtettük, annak érdekében, hogy tevékenységünk továbbra is törvényes keretek között működjön. Híradásainkban rendszeresen beszámolunk bevételeink és kiadásaink alakulásáról, így Önök előtt is ismert, hogy az utóbbi években
jelentősen lecsökkentek a bevételeink, ezzel szemben továbbra is sok diák
fordul hozzánk támogatásért, és a feltételek teljesülése esetén senkit sem
utasítottunk el. Ebből következően minden erőfeszítésünk ellenére sem
sikerült a közhasznúság feltételeinek maradéktalanul megfelelnünk, így
a törvény előírásai szerint kérelmeznünk kellett a közhasznú jogállásunk
megszüntetését. Ez a változás számos kérdést vetett fel Alapítványunk további működését illetően.
Augusztus végén megkaptuk az adóhatóság értesítését a 2013. évi szja
felajánlásokról, és rendben beérkeztek a diákok pályázatai is. Az szja kiutalásával kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettségünk miatt – a megváltozott körülményeinkre tekintettel – kértük az adóhatóság állásfog-

lalását. Annak megérkezéséig kértük a pályázók szíves türelmét. Az
állásfoglalás ismeretében fogjuk a 2014/2015-ös tanévre benyújtott pályázatokat elbírálni.
De, hogy ne csak szomorú eseményekről tájékoztassuk Önöket, ezúton
szeretnénk megköszönni támogatóink első félévben nyújtott önzetlen segítségét.
Podmaniczky Gáborné		
Budapest
3.000,- Ft
Birkás Bertalan		
Kocsér
2.000,- Ft
Laszlovszky József és neje
Budapest
5.000,- Ft
Kovács Györgyné		
Nagykőrös
1.500,- Ft
Dr. Pólus Károly		
Budapest
10.000,- Ft
Dr Benyhe Kálmánné		
Budapest
10.000,- Ft
Hornyik Imre		
Ócsa
5.000,- Ft
Czeczon József		
Budapest
15.000,- Ft
Gévai Imre			
Kocsér
4.000,- Ft
Hálásan köszönjük!
Továbbra is legfontosabb célkitűzésünk, hogy egyetlen Kocséri tehetséges
diák se kallódjon el, amihez leginkább anyagi eszközökre van szükségünk.
Kérjük, hogy amennyiben támogatásra méltónak találják tevékenységünket – erejükhöz mérten – egyéni adományaikkal segítsék munkánkat. A
legkisebb összeget is szívesen fogadjuk.
Számlaszám: Pátria Takarékszövetkezet 65100383-10300040
„Segítsenek, hogy segíthessünk”
Ígéretünkhöz híven, a „Sokszínű tehetség” című pályázatunkra érkezett
műveket folyamatosan megjelentetjük a Kocséri Híradó hasábjain. Ebben a
lapszámban Magyar Éva Anna Tehetség című írását adjuk közre, amit Kiskunfélegyházáról küldött el felhívásunkra. Anna 17 éves, hallássérült diáklány, akinek írása egyedülálló módon világít rá a tehetség sokszínűségére.

Sokszínű tehetség” pályázat II. kategória – Magyar Éva Anna pályázata
Tehetség

Csupán egy szó, ami mindenkire egyformán értelmezhető. Egy szó a sportról,
a tanulásról, rajzról, énekről, hangszerekről, írásról, táncról fotózásról és bármiről,
amiben az ember sikereket érhet el. Nyolc
betű, ami magába foglalja az embert. Azt,
akik vagyunk, és amik vagyunk. Az álmainkat, a céljainkat. Ennek oka egyszerű, s
tán nagyszerű is egyben. A tehetség többet
jelent, mint amit mi hiszünk róla. Jelentése
összetett. Nem csupán egyszerű cselekedetek. A tehetség az érzések mélységében rejlik, mert csak abban lehetünk tehetségesek,
amit mi magunk is igazán szeretünk. Abban érhetünk el sikert, amit mi is akarunk,
és amiben hiszünk. Nem akarom ragozni,
bár már rég megtettem.
Minden emberben lakozik tehetség, még
a bűnözőkben is, végül is ez is egy fajta tehetség. Ezt az „áldást” nem fényezzük olyannyira. Nem szeretjük a lopás, hazugság
tehetségét, bár mindenkiben meg van, csak
nekünk van tehetségünk ezt elnyomni is.
Tehetség kell még a megbocsátáshoz, az
önfeláldozáshoz, mint mindenhez, amit
teszünk. Tehetség kell még másnak lenni,

mint az átlag. Olyannak, aki fel meri vállalni önmagát, aki szembe mer szállni másokkal, és megmutatni belső értékét. Mindenki valamivel több önmagánál, ha felfedezi
a magában szunnyadó tehetséget, de kevesebb, ha közben elveszíti önmagát.
Mindezek ellenére hiába vagyunk valamiben tehetségesek, ha közben ezt az adományt, ezt a kis pluszt nem tudjuk valami
jóra felhasználni. Ha nem tudjuk és nem is
akarjuk, csak egy dolgot érünk el: a belső
értékünk csapong, és szép lassan elveszítjük azt a hitet, ami kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk, elérjük a céljaink, valóra váltsuk az álmainkat.
Az ember lehet tehetséges, de ha nem
gondozza azt, idővel megkopik, és talán
örökre feledésbe merül. A tehetséghez értelemnek is párosulnia kell és leleménynek,
valamint a felfedezés örömének, hogy tudjuk hasznosítani ezt az adományt.
Azt is meg kell említeni, hogy lehet egy
célunk, amit el akarunk érni, lehet egy kiinduló pontunk, ami a tehetség, de kell egy
térkép is az utazáshoz, ami a józan ész és
ítélő képesség, hogy közben ne vesszünk el,
és elérjünk a kívánt célhoz.

Én magam nem tudom meghatározni, miben vagyok tehetséges, de talán ezt
is ideje megpróbálnom. Kezdhetjük is…
Siket vagyok, nem hallok. Nem születésem óta van e cseppnyi hiányom, amit én
magam inkább tehetségnek hívnék. Miért? Mert tudok valamit, amit mások nem.
Ki tudom nyitni igazán a szemem, és mélyebbre ásni a látszatnál. Tudok arcból olvasni. Tudok szavak mögött érzéseket keresni, és tudom értékelni azt, amit kapok.
Látok és hallok, csak mindkettőt a szememmel. El tudok képzelni egy saját hangokkal teli világot. Meg tudom érteni, hogy
melyik szín, milyen hangot takarhat. Látom a madárdalt, mikor mások még észre
sem veszik azt. El tudok menni úgy az utcán, hogy felfedezem a bogarakat. Meg tudok állni egy virágnál, és mélyebbre ásni,
mert nekem a virág is énekel. Szavak helyett színekben és illatokban pompázik.
Más a valóságom, és talán más a világom
is. Egy szebb, jobb élettel teli világ. Nekem
ebben fejeződik ki a tehetségem, én ez által
vagyok önmagam, és így találom meg a célom a saját térképemmel.
Számomra ez a tehetség.

Kocséri Híradó
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„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”
(2 Timóteus 7)

Búcsúzunk Utassy Miklós tanár úrtól, osztályfőnökünktől
Szent Pál apostol sorai jutottak eszembe, amikor meghallottam szeretett tanárunk, Miklós bácsi halálhírét. Egész
délután ez járt az eszemben, miközben
osztálytársaimmal beszélgettem, szervezkedtünk, értesítettük egymást.
Emlékek, történetek jutottak eszembe, és az, hogy a jövő évben esedékes találkozón már nem lesz ott. Ha egyáltalán lesz még találkozónk. mit érne az
nélküle? Arra gondoltunk, hogy a temetés és szentmise után együtt maradunk,
emlékezünk rá, de nem volt erőnk. Pedig összejöttünk közelből-távolból, sokan, mint mindig: Járvás Béla Győrből,
Taligás Jóska Nyíregyházáról… Hallgattuk Hernádi László Atya búcsúztató, vigasztaló szavait, Gévai Imre igazgató úr
méltatását- őszinte, igaz, találó volt, köszönet érte. Valóban róla szólt, mi is így
ismertük.
Bár nem maradtunk együtt, biztos vagyok benne, hogy gondolataink Őt idézték. Kérésükre a köszönet, és a hála jeléül igyekszem felidézni alakját, felmutatni
egy villanásnyit abból, milyen szerencsések vagyunk, hogy a tanítványai lehettünk.
Ismét Szent Pál apostolt idézem: „Aki
szűken vet, szűken is arat, s aki bőven
vet, bőven arat.” (2 Kor.6-7.) Nekünk, az
1955-ben végzett 8.A és 8.B osztály tagjainak jutott bőven a vetésből, és az osztálytalálkozókon örömmel hallgattahallgattuk, hogy az aratásból is.
Első találkozásom 1947-ben Kocsérra
költözésünk után történt. Az első osztályt
itt kezdtem, egyházi iskola volt (örömünkre szolgál, hogy ma újra az). Az iskolaudvaron sorakoztunk, onnan indultunk a
vasárnapi szentmisére. Fájt a szívem Pomázért, az otthagyott életünkért. Itt nem
ismertünk senkit, minket sem ismertek.
Nagyon egyedül, elhagyatottnak éreztem
magam. És megszólalt az orgona, a kántor elkezdte az éneket – Pomázon megtanultam az egyházi énekeket, tudtam, énekeltem – és megvigasztalódtam. Hiszen
itt is itthon vagyok! Kijövet Berci testvérem rántotta meg a karomat: „Figyeld! A
kántor az én osztályfőnököm, Utassy Miklós bácsi! Majd téged is tanítani fog!” Erre ugyan még öt évet kellett várni, de va-

lóban: matematikát, fizikát, éneket és
testnevelést tanított. Sajnos, alig kezdtük el a tanévet, beteg lett, kórházba került, tudtuk, hogy a tüdejét fogják műteni.
Nagy kupaktanácsot tartottunk az iskolaudvaron: írjunk neki levelet! Magszavazták: írjam meg, hogy mielőbb gyógyuljon
meg és jöjjön, mert nagyon várjuk vissza.
Így lett.
Hogyan tanított? Mosolyogva, vidáman, nagy lendülettel, jó humorral és
szigorúan követelt. A szemléltető anyagot maga készítette, később minket is
bevont. Vezetésével beszereltük az iskolacsengőt. Mindig volt terve, kezdeményezett, mozgósított. Boriska tanító nénivel (id. Urbán Kálmánné) úgy gondolták,
hogy szükségünk van „megmérettetésre”, ezért „kis érettségit” szerveztek. Tételt
húztunk, magyarból Boriska tanító néni, matematikából Miklós bácsi vizsgáztatott. Baky Nándor osztályfőnökünkkel
tablót tervezett, ez lett az első tabló a végzős tanulókról. A tanyasi iskolából bekerült gyerekekkel külön foglalkozott, hogy
ne maradjanak el a falusi iskolában tanulóktól, a tehetségesebbeknek szakkört
szervezett. Mindenkire volt gondja. Amikor télen a hó miatt késve érkezetteket
a kályhához ültette. Amikor húsvéthétfőn locsolkodás helyett iskolába parancsolt a diktatúra – alig voltunk néhányan, akik nem mertünk otthon maradni
– megmentette a hiányzókat a büntetéstől. Danka Ambrus nem akart nyolcadik
osztályba járni, hogy segíthessen a szüleinek a gazdálkodásban. Kiment hozzájuk
a tanyára. Nem tudjuk, mit mondott, de
Ambri másnaptól nem hiányzott. Az ötvenéves találkozóra New Yorkból repült
haza, örömmel számolt be az életéről, az
ENSZ magyar alkalmazottja volt.
Számos esetben tapasztaltuk meg segítőkészségét, de el kell ismerni, hogy
kiváló tantestületben tehette. Hálásak
akartunk lenni. A bankett még nem volt
ismert, kitaláltuk, hogy teadélutánon
vendégeljük meg tanárainkat. Miklós bácsi közbenjárását kértük, hogy minden
tanárunk elfogadja a meghívást, és eljöhessen Asztalos József atya, a hittantanárunk is. Szót értett az igazgató úrral, a
többi tanárral: mindenki eljött, jól érez-

ték magukat, mi pedig nagyon boldogok
voltunk.
Az általános iskola után is figyelemmel
kísérte tanítványait: bátorított, biztatott,
korholt, ha kellett. Sportkört, énekkart
szervezett, hogy a falu fiatalsága tartalmasan, hasznosan tölthesse azt a kevés
szabadidejét, ami volt. A Népfrontban is
azért vállalt munkát, hogy segítsen ös�szefogni, összetartani a falut. Nagy szerepet vállalt az új iskola megépítésében,
minden követ megmozgatott, hogy jól
felszerelt tantermek, szertárak segítsék,
ösztönözzék a tanulókat minél jobb teljesítményekre. Bár keveset találkoztunk,
az osztálytalálkozókon mindig nagy
örömmel számolt be a történtekről.
A rendszerváltás után bátrabban vállalt aktív közéleti szerepet: önkormányzati képviselő, alpolgármester lett. A Pest
megyei önkormányzatban is igyekezett,
és tett is a községért. Megszervezte és
vezette a Tehetséges Fiatalokért Alapítványt. Akik ebben az ösztöndíjban részesültek, tudják, milyen sokat jelentett
a segítség. Bekopogott, kilincselt- mindig akadt valahol egy-egy tanítványa, aki
egyengette az utat előtte. Tudta, számíthat rájuk. A tanyasi iskolások találkozóinak szervezésében is jelentős szerepet
vállalt, valamint a Kocsérról elszármazottak találkozója előkészítésében. Ez
a rendezvény talán a legsikeresebb volt
mind közül, jó hangulatú, örömteli, emlékezetes. Bekapcsolódott a község történetének megírásába. Volt még egy terve.
Fontosnak tartotta a cserkészetben rejlő
nevelési lehetőségek kihasználását, szerette volna újra megszervezni a fiatalokat. Erre azonban már nem került sor.
Nem vagyok biztos benne, hogy örülne a kezdő sorok folytatásának, de megteszem:
„Készen vár rám az igazság győzelmi
koszorúja, amelyet azon a napon megad
nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki
örömmel várja eljövetelét.”
Ebben a reményben búcsúzunk Tanár
Úrtól a 8.A és B osztály tanulói, hálás tanítványai.
Barabás Klára ny. mérnöktanár
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Elhunyt Bretus Mária kocséri származású
balettművész
Hetvenegy éves korában október 21-én hosszan tartó súlyos betegség után távozott az intézmény professor emeritája - közölte a
Magyar Táncművészeti Főiskola.
Bretus Mária a klasszikus balett művészdiplomájának megszerzését követően gazdag és sikeres éveket töltött el a
Pécsi Balett társulatában mint alapító, balettművész. Az együttes első generációjának tagjaként aktív táncosi minőségben az egyik legmagasabb kitüntetés, a Kiváló Művész birtokosa lett 1985-ben. Művészi pályájának befejeztével 1988-92. között elvégezte a főiskola klasszikus balett pedagógus szakát, majd 1990-ben tanársegédi státuszban kezdte meg oktatói pályáját, amelyen gyorsan haladt felfelé. 2000-ben főiskolai tanár, majd hetvenedik
életévét követően professor emerita lett.
Több cikluson keresztül volt a klasszikus balett tanszék vezetője, az országos tananyag egyik kidolgozója. Zórándi
Máriával, a főiskola egykori rektorával együtt megírta az alapgyakorlatok Vaganova-rendszeren alapuló metodikájának egyik legismertebb hazai jegyzetét: A balett technika alapjait. Táncpedagógiai munkássága elsősorban a
néptánc szakirány klasszikus balett képzésére irányult. Gazdag alkotói és pedagógiai munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: Liszt- és Lőrinc-díjas, Érdemes, és Kiváló Művész, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének birtokosa. Bretus Máriát a
Magyar Táncművészeti Főiskola a saját halottjának tekinti. (forrás: fidelio.hu)
Szülőfaluja és olvasóink nevében megrendülten búcsúzunk a művésznőtől, és a Kocséri Híradó 1990. júniusi számában megjelent interjú újraközlésével tisztelgünk emléke előtt. Az interjút Vincze Ildikó készítette.
Amikor gyerekkoromban az iskolában egy-egy város, falu híres
személyiségeiről beszélgettünk mindig büszkén jegyeztük meg,
hogy Kocsérnak is van neves szülötte, Bretus Mária a Pécsi Balett kiváló szólótáncosa. Most a Népkör alakuló közgyűlésén személyesen is megismerhettük. Budapesti lakásában beszélgettünk:
– Kedves Mária! Mesélj valamit Kocséron töltött gyermekkorodról illetve arról, hogy fedezték fel, hogy rendkívüli mozgástehetséggel bírsz?
– Második osztályos koromig éltem Kocséron. Szüleim, különösen édesanyám aktívan részt vettek az akkori színjátszókör tevékenységében. Egy barátnőmmel közösen nekem is volt egy táncszámom, amit sokszor előadtunk nem csak Kocséron, hanem a
környező településeken is. Egy ilyen előadáson látott meg Lugossy
Emma, aki az akkor alakuló Állami Balettintézet számára keresett
növendékeket. Rábeszélte édesanyámat, hogy felvételizzek és a felvételi sikerült. Ekkor Pestre kerültem kollégiumba. Megkezdődött
a szigorú balettiskolai élet. Szüleim hamarosan Ceglédre költöztek, hogy közelebb legyenek hozzám.
– Ekkor már minden kapcsolatod megszakadt Kocsérral?
– Nem! Amíg a nagyszülők éltek, gyakran hazalátogattunk, különösen augusztus 20-án, búcsúkor. Később inkább már csak a
szüleim jártak haza rokonlátogatóba. Szüleim, testvéreim – öten
vagyunk testvérek – ma is Cegléden élnek. Családcentrikusak vagyunk, a karácsonyt mindig együtt tölti a család, olyankor 21-en
üljük körül az ünnepi asztalt.
– Hogyan alakult pályád a balettiskola elvégzése után?
– 9 évig jártam a balettintézetbe, majd 17 évesen Pécsre kerültem. A teljes évfolyam Pécsre szerződött akkor, Eck Imre vezetésével. Eck Imre európai szintű modernbalett társulatot akart
létrehozni, a balettet megújítva, új formában, új tartalommal megtöltve. A társulat kizárólag modern balettet játszott, klasszikus balett nem is szerepelt a repertoáron. Nagyon sok munkám volt, legalább 150 főszerepet táncoltam el.
– Gondolom, egy ilyen együttes külföldön is sikert aratott?
– Valóban. Sok helyen vendégszerepeltünk, noha a 60-as években ez még nem volt olyan általános, mint napjainkban. A világ

sok országában megfordultunk, Nyugat-Európában, Amerikában,
jártunk Egyiptomban, Indiában, Libanonban és még sok helyütt.
Mindenütt nagy sikert arattunk.
– Mennyi időt töltöttél Pécsett?
– 25 évet. 1985-ben hagytam abba a táncot. Azóta Pesten élek
férjemmel és 16 éves fiammal.
–Férjed, Hetényi János szintén balett-táncos.
– Igen. Annak idején együtt kerültünk Pécsre, de nem mondhatnám, hogy gyerekkori szerelem volt köztünk, csak jóval később
házasodtunk össze. Sok közös szerep is összefűz bennünket.
– Mivel foglalkozol jelenleg?
– Most Pedagógiai Táncfőiskolára járok, másodéves vagyok.
Emellett egy kisszövetkezet manökeniskolájában tanítom színpadi mozgásra a leendő manökeneket.
– Örömmel vettük, hogy sok elfoglaltságod mellett jut időd a
Kocséri Népkörre is. Ezt mutatja, hogy személyesen megjelentél
az alakuló közgyűlésen. Milyen motivációk állnak emögött?
– Mindenkinek meghatározó élménye a gyerekkora. Én a
kocséri évekre szívesen emlékszem vissza, kellemes emlékek fűznek oda, szeretem a falut. A másik ok talán, hogy – ami sajnos ma
ritkaságszámba megy – azt látom, hogy vannak olyanok, akik tenni szeretnének a falu életének megváltoztatásáért, jobbításáért.
– Milyen konkrét elképzeléseid vannak a Népkör tevékenységére vonatkozóan?
– Először is nagyon örültem a Kocséri Híradó megjelenésének.
Remélem, hogy egy közérdeklődésre számot tartó lappá fog fejlődni.
Azt hiszem a Népkör egyik feladata, hogy közelebb vigye az
emberekhez a kultúrát, a művészeteket. Bevezesse őket a művészet különböző ágainak rejtelmeibe, megismertessen és megszerettessen egy csomó eleddig ismeretlen dolgot. Mindezt pedig tegye közérthetően, gyakorlatiasan. Ehhez kell konkrét programot
kidolgozni. Amiben tudok én is nagyon szívesen segítek, hiszen
azért a Kocsér – Budapest távolság nem leküzdhetetlen.
– Köszönöm a beszélgetést és a felajánlott segítséget. Alkalomadtán élni fogunk vele.
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Szakítva az 5 éves osztálytalálkozók hagyományával, mi az 1993-ban végzett
8/B osztály augusztus 23-án ünnepeltük ballagásunk 21. évét. Már korábban eldöntöttük, hogy nem 5 évente, hanem jóval sűrűbben találkozunk. Így ezen a
nyáron is sort kerítettünk egy a tavalyi évhez hasonló alkalomra. Aki eljött az jól
érezte magát. Öröm, hogy az osztály egyre jobban bővül, sokan elhozták csemetéiket is. A faluház udvarán telt az este beszélgetéssel, nyársalással, nosztalgiázással.
Köszönöm Kiss Gyula osztályfőnökünknek és feleségének Évinek, hogy elfogadtátok meghívásunkat, és velünk voltatok. Jókedvben telt az este, örömmel térhettünk haza. Az esti szalonnasütés közben megbeszéltük jövőre folytatjuk!!!
Dávid Krisztina szervező
Pillanatképek az estéről:

30 éves osztálytalálkozó
2014. augusztus 30-án délután az általános iskola 4-es termében
gyűlt össze az A és B osztály egy osztályfőnöki órára Szebényi Judit osztályfőnökkel. Utassy Miklós tanár úr az A osztály osztályfőnöke már nem tudott részt venni a találkozón, fájó szívvel gondoltunk rá.
Jó hangulatban telt az est hátralévő része. Megbeszéltük, hogy
egy közös 45. születésnapot tartunk jövő év márciusában disznóvágással egybekötve.

Balról jobbra felső sor: Király Tamás, Deák Attila, Dr. Nagy Tiborné, Mészáros Tibor, Oláh János
Középső sor: Héda Mária, Seres Sára, Barabás Árpád, Szebényi Judit a B osztály osztályfőnöke, Rapi Anna, Benyus Ferenc
Első sor: Hriagyel Csaba, Hriagyel Tünde, Vágó Sarolta, Palya Erzsébet, Laczkó Erika, Csukás István igazgató úr, Király Dénes, B.
Deák Kálmán
Akik a képen nincsenek rajta: Sopajti Erika és Várkonyi Erzsébet.
Hriagyel Csaba
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VIVIEN – A virágkötő csatár
Mosolygós, fiatal kocséri lány serénykedik mostanság a virágboltban. Ő Vanyúr Vivien, a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és
Vadgazdálkodási Iskola virágkötő, berendező és kereskedő szakos végzős diákja. Itt, Kocséron tölti a szakmai gyakorlatát. Vivien kezei közül nem
egyszerűen
csak
mutatós csokrok és
bokréták kerülnek
ki, hanem szép szakmai
eredménnyel
is büszkélkedhet. A
pár hete megrendezett Vadas Jenő
szakmai napok keretében az előkelő
III. helyezést érte el
a Ki-Mit-Tud-on.
Vivien sporteredményei szintén figyelemre méltóak.
Négy éve a középiskolája női labdarúgó csapatának jobbközép játékosa, és
minden évben részt
vesznek a középiskolások országos bajnokságában. Idén már nem
először nyerte el a csapat legjobb játékosa címet. Az iskolai edzéseken kívül Gyöngyösön is edzett, és ígéretes sport pályafutás előtt
állt. Már folyamatban volt az NBII –be való igazolása is, amikor
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a kedves
Őstermelőknek és Gazdálkodóknak, akik évek óta hasznos
zöldségekkel, gyümölcsökkel támogatták a Konyhát.
Ebben az évben is kaptunk jelentős mennyiségű
(közel 750 kg) burgonyát felajánlásként.
Köszönet érte Rapi Zoltánnak
és családjának.
Hriagyelné Balla Veronika
élelmezésvezető

egy szerencsétlen térd sérülés miatt le kellett mondania a versenysportról. Ez azonban nem szegte kedvét, hiszen a sport fontos része az életének. A lehetőségekhez mérten, mindenképpen folytatni szeretné.
Végzős diákként természetesen a tanulás és a továbbtanulás
most a legfontosabb a számára, és hátravan még két forduló a középiskolai labdarúgó bajnokságból is.
Sok sikert kívánunk!
Kaszáné Irénke
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KIFIZETÉSÉHEZ

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

Támogatásban hátralékos és hátralékkal
nem rendelkező fogyasztók egyaránt részesülhetnek.

Kedves ifj. Járvás József
és Tisztelt Polgármester úr!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
az étkezők részére felajánlott ajándék
gombáért.

egy nyugdíjas étkező

Segítséget kaphatnak az áramszolgáltatásból már kikapcsolt, és az előre fizetős
mérővel rendelkező fogyasztók is. A rendszeresen fizetők szociális helyzetük alapján
részesülhetnek támogatásban.
A pályázaton az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megye,
valamint Pest megye délkeleti része) élő
fogyasztók vehetnek részt. A nyertes pályázóknak önrészt kell fizetniük, az elnyerhető
támogatás az általuk befizetett díjhátralék
összegével azonos mértékű lehet.

A legmagasabb elérhető támogatás 150 ezer
forint. A fogyasztó az önrész megfizetéséhez egyedi részletfizetési megállapodást
köthet, legfeljebb 12 havi és minimum
ötezer forintos törlesztő részlet vállalásával. A hátralékmentes fogyasztók egy
évben háromszor kaphatnak különböző
mértékű jóváírást, amennyiben számláikat
határidőre befizetik.

A pályázat beadásához kérjen segítséget a családsegítő irodában!

A PROGRAM ELÉRHETŐSÉGEI:

telefon: 06-1-3914-757
e-mail cím: halozat@maltai.hu
www.halozat.maltai.hu

Érdeklődni: B. Deákné Szakál Anita családgondozónál
hétfőtől – csütörtökig 8:00-16:00 óra között
Kocsér, Szent István tér 10. Telefon: 53/ 358- 087

K

A
p
c

Tá
n
sü

S
tá
m
sz
ré

A
rü
v
fo
zó
tá
ö

Kocséri Híradó

EZ+AZ

23

50. házassági évforduló

Szüleink Farkas László (született 1943. de
cember, szülei: Farkas István – Tóth Ilona) és
Farkas Lászlóné született Bugyi Irén (1943.
október, szülei: Bugyi Ferenc – Kakuk Mária) 2014. szeptember 19-én tartották az
50. házassági évfordulójukat. Mindketten

Kocséron születtek és éltek. Az esküvő után
1964. szeptemberében költöztek Budapestre. Édesanyánk gyermekgondozóként, édesapánk fémnyomóként dolgozott.
Szűk családi körben ünnepelték meg eme

jeles eseményt.
Farkas Marianna, Farkas Andrea
A Kocséri Híradó olvasói nevében ezúton
szeretnénk további boldog, együtt eltöltött
éveket, erőt és egészséget kívánni Nekik.

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 Irodában 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: 1231
Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:
06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!

Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető 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:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Tel.: 06-53/550-373
8:00-15:00
nincs ügyfélfogadás
15:00-18:00
nincs ügyfélfogadás
8:00-12:00

Földhivatal:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Tel.: 06-53/351-279
13:00-15:30
nincs ügyfélfogadás
8:00-12:00 és 13:00-15:30
nincs ügyfélfogadás
8:00-12:00

Okmányiroda:
Tel.: 06-53/550-380
Hétfő – Péntek: 8:00-20:00
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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
épületekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359375, 06-53/353-936, 06-20/350-4631-es telefon
számon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
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, összkomfortos 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

Kocsér központjában 100 m²-es 3 szobás parkettás
családi ház eladó. A kertben fa kerti játékok gyümölcsfák. A házhoz melléképület és garázs is tartozik. 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.: 06-20-4406643
Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás tehermentes 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 telekkel, 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

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 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
Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ!
„Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 06-76/411-556; 06-20/4545-400

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 0630/375-9483
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