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SULI HÍREK 

Hello London, Bonjour Paris! 

Határtalanul - Erdélyben 

Bronzérmet és kupát szereztek! 

Iskolában Törökmezőn 

Ballagás 

Bizonyítványosztás

Tündérkerti hírek

Konfirmáció és 50 éves
konfirmandus találkozó

Múzeumok éjszakája

Beszélgetés Várkonyiné
Marika nénivel

Előadói est Kocséron

Tartalom

Kérjük az ez évben diplomát, 
nyelvvizsgát szerzett fiatalo-
kat, jelentkezzenek a Polgár-
mesteri Hivatalban, hogy a ha-
gyományoknak megfelelően az 
augusztus 20-i ünnepségen kö-
szönthessék őket! (Bizonyítvány 
másolatát kérjük behozni!)
Ezzel kapcsolatban érdeklőd-
ni, felvilágosítást kérni a Polgár-
mesteri Hivatalban személyesen 
vagy a 359-080-as telefonszá-
mon lehet.

Meg
hívó

Meg
hívó

Tisztelettel meghívjuk Önt

augusztus 20-21-i

Európai Polgárok Testvérvárosi  
Találkozójára

Helyszín: Kocsér, Sportpálya
2015. augusztus 20. (csütörtök)

10:00 Ünnepi szentmise, körmenet
14:00–17:00-ig  OFF ROAD bemutató és ügyességi verseny
17:00  • Újszülöttek, első diplomások és nyelvvizsgások köszöntése 

• Ünnepi beszédet mond Földi László Országgyűlési képviselő 
• Zágoni testvértelepülés MIKES KELEMEN Vegyeskórusa 
• Kocséri Népkör énekkara

18:45 Sztárvendég: KACZOR FERENC
20:00 Vacsora minden megjelent kedves vendégnek
20:30  Bátori Lilla, Lengyel Dorina és Vincze Karolina könnyűzenei összeállítása
21:00 Utcabál

2015. augusztus 21. (péntek)
10:00–14:00-ig

 • Gyermekprogramok (ingyenes légvár, bohócműsor, arcfestés, lufi hajtogatás) 
• Közös Zumbázás a gyerekekkel 
• OFF ROAD-osautóztatás 
• Helyi ízek főzőversenye 
     Jelentkezni az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen lehet:  
     06 70/323-1200, kocsermuszak@gmail.com 
•  Traktoros erőpróba helyi és környező települések gazdái részvételével

14:00  Fórum: Előadó: Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
17:00 Ünnepi műsorok:

•  István a királyból részletet ad elő a kocséri CSICSERGŐ és az ifjúsági 
néptánccsoport és a tiszakécskei Nagy-Tisza néptánc csoport

• Kocséri citerások 
• Nyársapáti asszonykórus
• Bácsfeketehegyi testvértelepülés TAMBURA zenekara
• Udvardi testvértelepülés DALÁRDA férfi kórusa 
• Zágoni testvértelepülés MIKES KELEMEN Vegyeskórusa
• Kocséri Népkör énekkara
   Műsorok után eredményhirdetés (Főzőverseny, Traktoros erőpróba)

20:00 Nagyabonyi Színkör (NEOTON slágerekből összeállított zenés műsora)
21:00 RetroParty

Fővédnök: Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár
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Úti beszámoló Nyugat-Európából

HELLO LONDON, BONJOUR PARIS!
2015. május 16-án kezdetét vette életünk egyik legnagyobb 

kalandja. Hosszú, fárasztó, de élményekkel teli kirándulásnak 
néztünk elébe.

A ceglédi Szent Kereszt Katolikus Iskolában régi hagyomány, 
hogy kétévente utazást szerveznek Londonba a diákoknak, az 
idén először Kocsérról is lehetett jelentkezni. Végül 14 kocséri 
diák jelentkezett. Juhász Anikó néni és Mészáros Ervin bácsi kí-
séretében indultunk el az útra.

A 8 napos utazás során 3 fővárosba (Brüsszel, London, Pá-
rizs) látogattunk el.

Az első éjszakánkat a buszon töltöttük. Másnap Brüsszelben 
ébredtünk ahol megcsodáltuk a Grande Place-t, a Maneken 
Pis-t másnéven a „Pisilő kisfiú”-t. Ellátogattunk a belga királyi 
palotához. Ezek után elbuszoztunk a híres Atomiumhoz. Mind 
ezek mellett a Szent Mihály Székesegyházat is megcsodálhattuk. 
A fárasztó buszozás, és egész napos túránk után végre normális 
ágyban aludhattunk, hiszen aznap este megérkeztünk a 
dunkerque-i tranzithotelbe, ahol nyugovóra térhettünk.

 Bíró Nikolett, Juhász Anikó, Venyingi Fanni, Járvás Milán, Vá-
gó Krisztina, Mészáros Ervin, Hegedűs Roland, Bátori Réka, 

Tóth Adrián, Kenyeres Bálint, Szelei Alex, Pásztor Zsanett, Ka-
sza Csaba, elöl: Laczi Liza, Vas Ákos, Gál Gergő.

Kora reggel a kikötő felé vettük az irányt, és a Csalagúton át-
keltünk a tenger alatt. Angliába érve először a doveri fehérsziklá-
kat és a doveri várat nézhettük meg. És belekóstolhattunk az ang-
liai „fordított” közlekedésbe is. Innen indultunk Canterburybe. Itt 
felkerestük a katedrálist, és szabadprogram keretében szuvenírvá-
sárlásra is volt lehetőségünk. A programoknak még mindig nem 
volt vége, mert az aznapi program keretében még a gyönyörű Le-
eds kastélyba is ellátogattunk. Este már a végleges szálláshelyün-
kön, egy mobil home parkban aludhattunk, Allhallowsban, a Tem-
ze torkolatánál.

A híres panoptikumban a királynővel

A következő napokban Londont és környékét fedezhettük fel 
megkedvelt idegenvezetőnk (Triple B♥) segítségével. London ne-
vezetességei közül nagyon sokhoz ellátogattunk, például: West-
minster és környéke, Buckingham Palota, Trafalgar tér, Oxford 
Street és az Arsenal Stadion. Persze a múzeumok sem maradhat-
tak ki, mindet élveztük és egyiket sem találtuk unalmasnak, kö-
szönhetően a jó múzeumválasztásnak. Ellátogattunk a világ egyik 
legnagyobb múzeumába, a British Museumba, de a lenyűgöző Na-
tural History Museum sem maradhatott ki. Világsztárokkal is fo-
tózkodhattunk (persze csak viaszfiguráikkal) az általunk legizgal-
masabbnak talált Madame Tussauds panoptikumban. 

135 méter magasból tekinthettünk le a Big Benre (később kide-
rült, hogy ez igazából Elizabeth Tower) a London Eye-ról. Hatal-
mas élmény volt számunkra. ☺

 London a lábaink előtt – a London Eye-on
Angliában az utolsó programunk a Tower of London és a Tower 

Bridge volt. Innen a La Manche csatorna felé vettük az irányt, me-
lyen egyórás hajóúttal újra Franciaországba értünk.

Az utolsó napi progra-
munk nem volt más, mint 
Páris♥. Az Eiffel torony 
tetejéről egész Páris a sze-
münk elé tárult. Innen 10 
órás sétával fedeztük fel 
a várost: Napóleon sírja, 
Tuileriák kertje, Champs 
Elysées (Sánzelizé), Dia-
dalív és a lenyűgöző No-
tre Dame-ban egy szent 
misén is részt vehettünk. 
Persze egy kis vásárolga-
tás sem maradhatott ki. 

Este 8 órakor „csupán” 
1555 km-re voltunk Ceg-
lédtől. Buszra szálltunk, 
és hazáig meg sem áll-
tunk. ☺

Köszönjük a lehetőséget szüleinknek és kísérő nevelőinknek.
VISZLÁT BRÜSSZEL, LONDON, PÁRIS!

(Laczi Liza, Venyingi Fanni)

SULI HÍREK

A legjobb dolog az osztállyal 

Határtalanul - Erdélyben
2015. június 1-jén hétfő reggel 5 órakor elindultunk Erdélybe 

a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Iskola 7. c osztályos tanulói-
val. Hosszú, izgalmakkal teli kirándulásnak nézhettünk elébe. 

Szerencsére előtte már volt egy közös ismerkedő délutánunk 
a ceglédiekkel, és a tanórákon is sokat beszéltünk arról, hogy 
milyen látnivalók várnak ránk.

Az első megállónk Királyhágón volt, ahol megcsodálhattuk a gyö-
nyörű kilátást, majd folytattuk utunkat Kolozsvár felé. Megtekintet-
tük a Szent Mihály-templomot és a Mátyás-szobrot, utána szabad-
programban vehettünk részt. Lassan szállásunk felé közeledtünk. 

Első éjszakánkat egy szovátai hotelben töltöttük. Este a 
Medve-tavat sétáltuk körbe. Másnap reggel a parajdi sóbányába 
látogattunk, ami 120 méterrel a felszín alatt van.

Aztán ellátogattunk Korondra, ahol emléktárgyakat vásárolhat-
tunk. Ezek után buszra szálltunk és utunkat Csíksomlyó felé vet-
tük. Ott megnéztük a híres búcsújáró templomot, és felsétáltunk a 
hegytetőre, ahol pünkösdkor a mise szokott lenni.

Este megérkeztünk Tusnádfürdőre, a Csíki Határ fogadóba, ahol 
a hetünket töltöttük. Este megkezdődött az egész héten át tartó 
vicces, de egyben komoly totósorozat, a napközben látottakról. A 
legügyesebbek Dörmi-szeletet kaptak.

Szerda reggel a Szent Anna-tavat látogattuk meg, ahol páran a 
lábukat is megmártották a tóban. Utána az érdekes sétát tettünk a 
Mohos-lápban, medvét nem láttunk, de medvenyomot igen.

Majd megszagolhattuk a torjai kénes büdösbarlangot (záptojás 
szagú). Délután ellátogattunk Kézdivásárhelyre, majd estefelé a 
Nyergestetőre is, ahol megkoszorúztuk az emlékhelyet, ahol 1849-
ben nagy csata volt. Ez a napunk is vidáman és érdekesen telt, sok 
izgalmas program keretében.

Csütörtökön a sepsiszentgyörgyi református vártemplomban 
énekeltük együtt a Titanic betétdalát. Aztán megnéztük a múze-
umban Gábor Áron egyetlen megmaradt ágyúját. Délután ellá-
togattunk Kocsér testvérközségébe, Zágonba, ahol barátságos fo-
cimeccsen vehettünk részt, és megnézhettük a Mikes Kelemen 
Múzeumot is. Emellett mindenki körülnézhetett a településen. 

Pont ezen a napon (június 4-én) emlékeztünk meg a trianoni 
békeszerződés évfordulójáról. 

Utolsó nap hazafelé megálltunk Segesvárnál a Petőfi-emlékmű-
nél, majd a 205 méter magas sziklán épült Déva várát látogattuk 
meg, ahova libegővel jutottunk fel. Déván meglátogattuk a ferences 
kolostort is, ahonnan Böjte Csaba atya vezeti az erdélyi árvaháza-
kat. Átadtuk a számukra Kocséron és Cegléden gyűjtött adományo-
kat. Ezután már csak egy hosszú út és egy közös fagyizás várt ránk. 

Egyszóval az erdélyi út volt a legjobb dolog, ami történt valaha 
az osztályommal. Megismerkedtünk a ceglédiekkel és mondhatni 
az út végére összebarátkoztunk velük. A tájak, amiket láttunk, ed-
dig csak a vágyainkban éltek. 

Köszönjük a Határtalanul programnak, szüleinknek és a kísérő 
nevelőknek, Juhász Anikó osztályfőnöknek, Gévai Imre bácsinak, 
valamint a ceglédi Andi néninek és Magdi néninek, hogy mi is ré-
szese lehettünk e csodálatos kalandnak. ☺

(Nagy Laura, Borzák Bianka, Gévai Eszter,  
Szöllősi Boglárka, Laczi Liza)

Forrásvidéken
– hitünk és múltunk emlékei Erdélyben – 

2015. június
A Határtalanul Program keretében (HAT-
14-01-0455) a projekt. 1 269 400 Ft támoga-
tásban részesült. Az ötnapos kiránduláson 40 diák vett részt 4 
pedagógus kíséretében. A kirándulást előkészítő foglalkozások 
vezették be, és értékelő óra ill., közös témanap zárta le. Az útról 
több alkalommal beszámolt a ceglédi Mária rádió is.
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Mosolyok és sóhajok 

Bizonyítványosztás – jeles
2015. június 19-én pénteken délután a templomban zajlott le az 

iskola tanévzáró ünnepsége. Gévai Imre tagintézmény-vezető fel-
idézte a tanév jeles pillanatait: a hajóátadást, a gólyakamera felsze-
relését, az angliai és az erdélyi utat, a futófesztivált, a kegyes kirán-
dulásokat. Aztán egy megkönnyebbült sóhajra, végezetül pedig egy 
közös mosolyra buzdította a nevelőket és a diákokat.

 151 diák vehette át a bizonyítványát, közülük 144-en teljesítet-
ték a követelményeket, s közülük 30 diák vehetett át kitűnő bizo-
nyítványt és jutalomkönyvet.
Kitűnő tanulmányi eredményt ért el:
1.o.:  Balajti Vanda, Dobos Lili, Király Nóra, Ország Kitti, Radics 

Martin, Vágó József, Zerbes Olivér
2.o.:  Gévai Anna, Karikó Dóra, Laczi Orsolya, Nagyszombati 

Petra, Schors Regina, Venyingi Luca
3.o.:  Barta Szilárd, Kenyeres András, Mészáros Martin, Radics 

László
4.o.:  Bíró Norbert, Kovács 

Máté, Ország Tamás
5.o.:  Bagi Leila, B. Deák 

Orsolya, Fehér Levente, 
Gál Gergő, Gévai Levente

6.o.: Bíró Nikolett
7.o.: Gévai Eszter, Laczi Liza
8.o.: Járvás Milán, Szelei Alex.

A ballagók 
Hátsó sor (balról): Urbán 
József, Tóth Adrián, Babusa 
Richárd, Szelei Alex, Bretus 
Margit, Pesti Laura, Bimbó 
Zoltán, Bágya Nikolett, Oláh 
Krisztián, Gróf Márk,
Elöl: Kovács Zsolt, Halasi 
Krisztián, Kasza Csaba, Nagy 
Gábor, Járvás Milán, Horváth 
Nikolett, Nagy Klaudia, 
Rajta László igazgató Molnár 
Zsuzsanna osztályfőnök, 
Gévai Imre tagintézmény-
vezető, Balogh Ramóna, Stób 
Attila, Székely Hajnalka, 
Vágó Krisztina, Szigeti 
Szabina

Üres az osztály…

Ballagás – 2015
Június 13-án szombaton délután ballagtak el ünnepélyes keretek 

között a nyolcadikos diákok a kocséri iskolából.
Stób Attila verssel, Járvás 

Milán kedves szavakkal kö-
szönt el. Az álmokról szóló 
búcsúdalt Pesti Laura, Szé-
kely Hajnalka és Molnár 
Zsuzsanna osztályfőnök 
énekelte. Gévai Imre tagin-
tézmény-vezető az osztály 
sokoldalúságát, szorgalmát, 
összetartását emelte ki be-
szédében. Végül a temp-
lomban Hernádi László plé-

bános úr áldásával indultak utolsó közös útjukra a ballagó diákok.
 Az ünnepség során elismerésben részesült:

Jó sportoló díj: Bágya Nikolett, Székely Hajnalka, Oláh Krisztián, 
Nagy Gábor,

Jó tanuló, jó sportoló díj: Vágó Krisztina és Tóth Adrián
MLSZ-emlékplakett: Babusa Richárd és Gróf Márk
Diáktüzér emlékplakett (obsit és póló): Járvás Milán, Tóth Adri-

án, Kasza Csaba és Kovács Zsolt
Gábor Áron Emlékplakett (8 éves kitűnő tanulmányi eredmé-

nyért): Járvás Milán és Szelei Alex
Talentum ösztöndíj (alapító: Venyingi Zoltán): Szelei Alex

Iskolában Törökmezőn
Kocséron hagyományosan a hatodik osztály vesz részt az er-

dei iskola programjaiban. Idén is így volt ez, és a Gábor Áron 
Általános iskola hatodikosai a községi önkormányzat pénzügyi 
támogatása jóvoltából öt napot töltöttek a Börzsönyben Mészá-
ros Ervin osztályfőnök és Tajtiné Kasza Anikó pedagógus veze-
tésével.

A törökmezei szál-
lás és étkezés nagyon 
jó volt, a környezet 
csodálatos és az idő-
járás is kellemes ol-
dalát mutatta. A gye-
rekek részt vettek a 
Tanítók, Tanárok, 
Szülők a Tanulókért 
Alapítvány által fi-
nanszírozott programokon, így lehetőségük nyílt megismerkedni 
az íjászattal, a kisragadozókkal és sok nappali és éjszakai túra kere-
tében az erdő lakóival. 

Némelyik kiskamasz most töltött el először hosszabb időt távol 
otthonától, és az osztályközösség szempontjából is fontos volt ez 
az együtt töltött egy hét.

ME

Ezért a pillanatért megérte küzdeni!

Két gólvágó: Nyilasi Tibor (70 szeres válogatott) és Tóth Marci, 
aki a hat meccsen hat gólt lőtt – 5-es létére a 8-osok között!

SULI HÍREK

Bozsik-program – országos tanévzáró labdarúgó fesztivál

Bronzérmet és kupát szereztek!
Május 29-én Telkiben rendezte meg az MLSZ a Bozsik-prog-

ram tanévzáró bajnokságát, ahol a IV. korcsoportban a 16 csapat 
között a kocsériak a remek 3. helyet szerezték meg. 
Végeredmény - fiú IV. korcsoport 
(2000. január 1. után születettek):

1. KGL Kossuth (Tiszafüred)
2. KÁI Verebély út (Tatabánya)
3. Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola (Kocsér)
4. Móricz Zsigmond Okt. Int. (Tiszakécske)
Délelőtt mindhárom csoportmeccsüket megnyerték Babusa Ri-

csiék, így bejutottak a döntőbe. Tóth Adrián remekül védett, Gróf 
Márk elegánsan söprögetett hátul, Babusa Ricsi fáradhatatlanul 
robotolt a középpályán, Tóth Marci sorra lőtte a gólokat, de min-
den cserejátékos is hozzátette a magáét a sikerhez. 

Délután becsúszott ugyan két szoros vereség, de a bronzmecs-
csen ismét győztek a kocsériak, éppen a szomszédos Tiszakécske 
ellen 3:2-re, itt mindhárom gólt Babusa Richárd szerezte. 

A remek körülmények között, neves vendégek jelenlétében (Mé-
szöly Kálmán, Nyilasi Tibor) lezajlott torna felejthetetlen élmény 
marad a fiúknak, s e mellé még egy hatalmas kupát és sok-sok 
ajándékot is nyertek.

 Ádáz küzdelem a műfüves pályán.

A csapat tagjai: (állnak) Szelei Alex, Babusa Richárd, Kenyeres 
Bálint, Gróf Márk, Tóth Adrián, (elöl): Nagy Gábor, Vas Ákos, 
Tóth Marcell és Oláh Krisztián (edző: Mészáros Ervin, kísérő 

nevelő: Gévai Imre).
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Jótékonysági szupermaraton

Déva – Kocsér – Budapest

Június 26-án pénteken Kocséron futottak keresztül a Déváról 
Budapestre tartó maratonfutók, akik azzal a céllal szervezték a fu-
tást, hogy adományt gyűjtsenek Böjte Csaba alapítványa számára.

S ha már erre vezetett az útjuk, egy lelkes kis kocséri csapat be is 
szállt közéjük egy szakaszra. A szentkirályi kereszttől a Határcsár-
dáig futottak velük (5,5 km), de a legkitartóbbak, a Galgóczi-test-
vérek egészen Nagykőrösig kísérték a maratonfutókat, akik aztán 
másnap a Mozgás éjszakáján értek fel Budapestre.

Utóbb kiderült az 5 nap alatt lefutott 500 km kapcsán 5 millió fo-
rint adományt sikerült gyűjteni a Szent Ferenc Alapítvány számára.

Pünkösdváró gyereknap Vácott
Nyolc kocséri diák kapott meghívót az egyházmegyei pünkösd-

váró gyermeknapra Vácra. Május 22-én pénteken kerekedtek fel 
Tajtiné Kasza Anikó hitoktató vezetésével, és Cegléden csatlakoz-
tak a többi szentkeresztes diákhoz.

Badari Anna, Pesti Dóra, Pintér Imre, Laczi Orsolya, Ország 
Tamás, Gévai Levente, Németh Alexandra és Gévai Anna. 

Az időjárás nem volt kegyes a rendezvényhez, a szabadtérre ter-
vezett programokat végül fedett helyeken kellett megrendezni, de 
ennek ellenére emlékezetes, örömteli esemény volt, melyen Beer 
Miklós püspök atya is megjelent.

Pedagógusnap 

Az én kettesem
Június 11-én szerdán délelőtt a művelődési házban köszöntöt-

ték a szülők és a tanulók az iskola pedagógusait egy kis műsorral 
és szép virágokkal. 

Az ötletes, vidám műsor, melyet B. Deákné Szakál Anita szülő 
állított össze, sokszor nevettette meg a tanárokat és a diákokat egy-
aránt, még Byealex slágere is elhangzott – némileg átdolgozva…

AZ ÉN KETTESEM
Az én kettesem egy olyan szám, melyet tanár néni néha, néha,

szomorúan befirkant a digitális e-naplóba, csendesen.
Ő az én kettesem.

 Az én kettesem egy olyan szám, mely matekból és nyelvtanból,
olvasásból és angolból, környezetből szaporodik rendesen.

Ő az én kettesem.

 Mert nekem nincs most más csak kettesem, csak kettesem.
Úgy vágyom rá, kicsit jobb legyen, kicsit jobb legyen.
De mindig rám talál az én kettesem, az én kettesem.

Úgy dúdolnám, ez így rossz nekem, ez így rossz nekem,
ez a jegy….

Kegyes kirándulás

„Jaj, úgy élvezem én a strandot”
A 2. félévben a 2. osztály nyerte meg az iskolában a Kegyes 

versenyt, így ők kirándulhattak június 15-én hétfőn Cegléd-
re az élményfürdőbe tanító nénijük, Szaszkó Sándorné ve-
zetésével. No és persze osztályonként további 3-4 diák, akik 
a legrendszeresebben vettek részt a vasárnapi szentmisén. 

Az idő remek volt, a csúszdák pedig csodálatosak!

TÜNDÉRKERTI HÍREK
Május 19-én a Bóbita csoporttal útnak in-

dultunk, hogy felfedezzük Budapest szépsé-
geit. A konyhás nénik finom úti csomagot 
készítettek, a tízórai elfogyasztása után séta-
hajóra szálltunk és megismerkedtünk a fővá-
ros nevezetes épületeivel, a Duna hídjaival. A 
felfedező út második állomása a Szemlőhe-

gyi-barlang volt, ahol a hűvös félhomályban rácsodálkozhattunk 
a város alatt megbúvó természeti szépségekre. Ezt követően föld-
alattival mentünk az állatkertbe. Körbejártuk, megnéztük azokat 

az állatokat, amikről évközben találós kérdéseket mondtunk. Az 
állatkerti séta után piknikeztünk. Az uzsonna elfogyasztása után 
hazaindultunk, az úton jókat mókáztunk, énekeltünk.

A hónap legvidámabb napja a Gyermek nap volt. Az idén az óvó 
nénik és a dajka nénik kedveskedtek a gyerekeknek a Vajaspán-
kó című mesejátékkal, ami nagy sikert aratott. Nem maradhatott 
el a közkedvelt légvárazás sem. Még mi traktort 
néztünk, horgászjátékban, kupakhorgászatban, 
„kukachordásban” versenyeztünk, az anyukák,  
Ádámné Anikó néni,  Patonai Gabi néni,  Patonai 
Andi néni, Vízi-Nagy Anna néni, Kollerné Csőke 
Szilvia néni, Nagyné Erzsó néni, Vanyurné Tóth 
Kriszti néni finom paprikás krumplit és gofrit ké-
szítettek ebédre, köszönjük nekik. Kollerné Cső-
ke Szilvia minden kisgyereknek lufit hajtogatott, 
a vállalkozó kedvű anyukákat is megtanította er-
re, ezt is köszönjük neki.

Június első péntek délutánján tartottuk a ha-
gyományos évzáró – ballagási ünnepségünket. 
Mindhárom csoport nagy izgalommal készült, 
hogy megmutathassa mi mindent „tanult” meg 
az év folyamán. Az Aranyalmák egy mesebeli 
tópartra kirándultak, a Csicsergők elmesélték a 
Nagytakarítás a Napnál című történetet, amely-
ből megtudtuk, hogy az állatok hogyan keresték 

meg, és tisztították meg a Napocskát. A vidám, táncos műsorok 
nagy tetszést váltottak ki a nézők soraiban, amit sok-sok tapssal 
jutalmaztak. A Bóbiták sok tánccal, napocskával, margarétával szí-
nesített műsora után meghatottan búcsúztak el versekkel, dalok-
kal óvodánktól.

Ballagó óvodásaink: Ádám Viktória Zsuzsanna, Berdó János, 
Bugyi Benita, Cserna Dominik, Fekete Benjámin, Király Anna, 
Lerner Dávid, Pető Róbert, Radics Diána, Rozsnyói Csongor Atti-
la, Sekelj Joshua, Székely Roxána Vanda, Tajti Ramóna, Urbán Má-
tyás, Váradi Máté, Váradi Zsolt.

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

Bodnár Andrásné óvodavezető

Bakonyiné LászLó Veronika

székeLy roxána radics diána Váradi Máté Váradi zsoLt cserna doMinik ádáM Viktória UrBán Mátyás tajti raMóna

Bodnár andrásné jónás HajnaLka

Berdó jános Lerner dáVid rozsnyói csongor Fekete BenjáMin kiráLy anna PetHó róBert BUgyi Benita sekeLj josHUa

tündérkert
óVoda

BúcsúzUnk
2015
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„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják” Mt 5, 8

Konfirmáció és 50 éves konfirmandus találkozó –  
ünnepelt a református gyülekezet

Május utolsó vasárnapján ünnepi isten-
tiszteletre várták a híveket a kocséri refor-
mátus templomba.

A rendhagyó módon délután három óra-
kor kezdődő istentiszteleten Járvás Milán 
és Kovács Zsolt kocséri, valamint Gönczi 
Bence és Pekár Ferenc nagykőrösi konfir-
mandusok tettek konfirmációs fogadalmat 
és  részesültek először az Úrvacsorai közös-
ségben a gyülekezettel együtt.

Az ünnep fényét emelte, hogy Mihályi 
Mária presbiter – a gyülekezet fennállása 
alatt először – 50 éves konfirmandus talál-

kozót szervezett erre a napra, és hazahívta 
az elszármazott híveket.

Sajnos közülük már nem mindenki ér-
hette meg e jubileumi alkalmat, és volt, aki 
egészségi állapota miatt nem tudott részt 
venni a felemelő ünnepségen, mégis öröm-
teli volt a találkozás. 

A találkozóra el-
jöttek: Bugyi Lász-
ló, Halsi József, Mi-
hályi Mária, Mocsai 
Lajos, Pesti Balázs, 
Szabó Ferenc, Tóth 
Irén (Palya Jánosné) 
és Tóth Ernő.

N a g y t i s z t e l e t ű 
Csomós János ige-
hirdetését követő-
en a nagykőrösi egy-
házközség nevében 
Daru Ambrus fő-

gondnok úr köszöntötte az új egyházta-
gokat, valamint a találkozó résztvevőit, és 
örömét fejezte ki, amiért együtt ünnepel-
het falunk református közösségével.

Az ünneplést a nagykőrösi anyaegyház 
kórusának szolgálata tette teljessé, F. He-

gedűsné Particska Ágnes vezénylé-
sével. 

Az istentiszteletet követően a helyi 
gyülekezet kora estig tartó, családias 
vendéglátással fogadta az ünnepelte-
ket, és vendégeiket. 

Istennek hála a konfirmanduso-
kért, az ifjú egyháztagokért! Köszö-
net a szülőknek, a felkészítőknek és 
a közreműködőknek! Dicsőítjük az 
Istent, a jubiláló testvéreink közös-
ségéért! Isten tartsa meg őket to-
vábbra is gondviselő szeretetében!

Fotók: Varga Zsófi
Kaszáné Irénke

A Ceglédi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ Kocséri Idősek klubjában 
történt események

Megérkezett végre a várva-várt jó idő, így az előre tervezett 
programjainkat is meg tudtuk valósítani. Elsőként elsétáltunk a fa-
lu közepén található Helytörténeti Gyűjtemény épületébe. Az ott 
kiállított tárgyak főként a hagyományos paraszti életmód és gaz-
dálkodás eszközei. Régen elképzelhetetlen volt nélkülük az élet, 
ma már a nevüket is alig ismerjük. Pedig alig néhány évtized telt el 
azóta. Volt akinek a régen használatos női viselet (szoknya, blúz) 
tetszett, másoknak az itt kiállított fizető pénzeszközök. 

Megnézhettük az akkor vezetett „Hitelkönyvet”, melybe felírták, 
ha valaki csak hitelben tudott vásárolni, majd miután megadta tar-
tozását, azt is bejegyezték a lap szélére.

A kocséri emberek már akkor megmutatták mi a becsület, mert 
kivétel nélkül rendezték adósságukat, amikor pénzhez jutottak. 

Következő helyszínünk már a távolabb lévő Toma-tóhoz veze-
tett, ahová az Önkormányzat autójával jutottunk ki. A jó levegőn, 
szép napsütésben gyorsan eltelt az idő. A nyarat idéző időjárást ki-
használva még egy kisebb „grillpartyt” rendeztünk, ahol a virsli és 
a szalonnasütés közben egy kis ’lakodalmas’ zenével fűszerezve jól 
éreztük magunkat.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik se-
gítettek programjaink lebonyolításában. Szeretettel várunk to-
vábbra is minden érdeklődőt, aki a Ceglédi Kistérségi Kocséri Idő-
sek klubjának tagja szeretne lenni.

Hétfőn, szerdán és csütörtökön 9 órától szívesen részt ven-
ne programjainkon. Elérhetőségünk: Tel.: 53/358-087 vagy 2755 
Kocsér, Szent István tér 10. Vikorné Tünde

Kocséri fiú a Magyar Rögbi 
Válogatottban

Ismerős arcra figyeltünk fel a Nagykőrösi Önkormányzati Hírek 
cikkében, ami arról adott hírt, hogy a nagykőrösi rögbicsapat négy 
tagja felkérést kapott a Magyar Rögbi Válogatott korosztályos csa-
patában való szereplésre. 

Első szereplésükhöz ezúton gratulálunk mi is a csapat U14-es 
válogatott tagjainak, Király Kevinnek, Farkas Attilának, Barta Dá-
vidnak, és – megkülönböztetett figyelemmel – Pintér Béla, kocséri 
fiúnak! 

Fotó: Törpi Rögbi amatőr sportcsapat facebook oldala
Kaszáné Irénke

Felcseperedtünk
Május elején megszülettünk, azóta ilyen nagyok lettünk, hogy már 
próbálgatjuk első szárnycsapásainkat.

Aggódtatok is ér-
tünk, hiszen egyi-
künk torkára egy 
zsineg szorult. Sze-
rencsénkre sok hívás 
és üzenet érkezett, 
köztük a megmen-
tőnk is Barczi Lász-
ló Kecskemétről egy 
darus kocsival.
Még egyszer köszön-

jük a segítségeket! 
A múltkori támo-
gatói felsorolásból 
sajnálatos módon 
kimaradt Juhász 
Istvánné, ezúton is 
kérnénk elnézését 
és köszönjük fel-
ajánlását!
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Múzeumok éjszakája,  
azaz új hagyomány teremtődik Kocséron

Immár második alkalommal csatlakozott 
Kocsér is a Múzeumok éjszakája országos 
rendezvénysorozathoz. A Népkör jóvoltá-
ból a programoknak ismét a Faluház adott 
otthont. Mi, szervezők nagy lelkesedéssel 
kezdtünk a tárlat anyagának gyűjtéséhez. 
Ebben a munkában az a legszebb, hogy is-
mét felfedeztük, micsoda kincsek vannak 
ezen a kicsiny településen. Végig látogat-
va azokat a személyeket, családokat, akik 
felajánlottak kiállításra családi ereklyé-
ket, gyűjteményeket megelevenedett a tör-
ténelem. Sok-sok érdekes történetet hall-
hattunk a nem is olyan régi múltból. Ezek 
szellemiségét igyekeztünk visszaadni a ki-
állítási terem berendezésekor. 

A délután ötkor kezdődő program kere-
tén belül először a 120 éves fennállását ün-
neplő gyógyszertárba sétáltunk el a népes 
érdeklődők társaságában. Dr. Rimóczi Má-
ria gyógyszerésznő érdekes és alapos elő-
adásban ismertette a szakma és a kocséri 
gyógyszertár történetét. Ezután kis cso-

portokban megtekinthettük azokat a tár-
gyakat, amelyek a közelmúltig mindennapi 
munkaeszközök voltak. Sajnos az 1942-es 
államosítás során tönkretették az igazán 
régi tárgyak többségét az országban, így a 
mi gyógyszertárunkban is. 

Visszatérve a Faluházba Gévai Imre tag-
intézmény vezető úr megnyitotta a kiállí-
tást, ahol a nézelődés mellett Tukacsné Ági 
segítségével mindenki saját kezével készít-
hetett emléktárgyat magának. Az este fo-
lyamán a Csicsergők helyi gyermek nép-

tánccsoport, valamint Lengyel Dorina és 
Vincze Karolina gondoskodtak a résztve-
vők szórakoztatásáról. 

Szerény vendéglátás után,- amit helyi fel-
ajánlásokból tudtunk megvalósítani – késő 
éjszakáig folytatódott a tárlat megtekintése 
és a baráti beszélgetések.

A kellemes időjárás, a jó társaság, a szín-
vonalas programok jó hangulatúvá vará-
zsolták az együtt töltött időt.

Nevünkhöz méltóan igyekeztünk jó gaz-
dái lenni e rendezvénynek. Ennél szebb el-
ső évfordulót nem kívánhattunk volna ma-
gunknak.
Kiállítóink voltak: Dobos Krisztina 
(Kocsér) Miska-kancsó gyűjteménye, Ro-
manek Inka (Budapest) különleges, lá-
tássérültek részére is ’látható’ festményei, 
Damó István (Kocsér) művészkönyvei, 
Greksa Györgyné (Kocsér) régi könyvei, 
és féltve őrzött emlékei, Utassy Miklósné 
Gabi néni (Kocsér) fotó válogatások a 120 
éves gyógyszertárról, és tábori emlékekből, 
ifj. Ádám Zoltán (Kocsér) bélyeggyűjte-
ménye, Mihályi Mária (Kocsér) Aradsz-
ky László relikviái, rajongói gyűjteménye, 
Horváth Jánosné (Kocsér) gobelinek, ké-
zimunkák és régi tárgyak, P. Kiss Istvánné 
(Kocsér) tűgobelinek, Miklós Emőke 
(Szeged) † Miklós Ferenc tanár úr régi 

pénz gyűjteménye, Tukacsné Horkai Ág-
nes (Újszász) gravírozással készült dísztár-
gyak és emléktárgy készítés, Dávid Gézá-
né (Kocsér) régi tárgyak, szakácskönyvek, 
XX. század eleji kötények, hálóruhák, tex-
tilek, Kovács Tibor (Kiskunfélegyháza) 
kártyanaptár gyűjtő: kocséri, mezőgazda-

sági és retró naptár összeállítása, David 
Gambiannti (Kocsér) pop art stílusú al-
kotásai, ifj. Csányi Rudolf (Kocsér) ama-
tőr fotós Kocséron készült fényképei, Bá-
lint Éva (Kocsér) saját készítésű, dekupázs 
technikával készült dísztárgyai, Sopajti 
Istvánné (Szentkirály) féltve őrzött, több, 
mint 100 éves suba, kulacs, kosarak.

A finom vacsorát elkészítette: Rusvai 
László. A gyógyszertárban házigazdáink 
voltak: Dr. Rimóczi Mária, Birkásné Mar-
gitka, Regdonné Irénke.

Kocsér Község Önkormányzatának, a 
köz-foglalkoztatottaknak, a Kocséri Nép-
körnek, a Kocséri Faluvédő Egyesületnek 
és minden kedves támogatónknak nagyon 
köszönjük a segítséget és együttműködést!

Legyünk Kocsér Jó Gazdái

Végezetül megosztjuk önökkel Dr. Rimóczi 
Mária által készített rövid történeti átte-
kintést:

A Kocséri gyógyszertár 120 éves
Az önálló gyógyszerészet kialakulásának 

időpontját európai viszonylatban is csak 
önkényesen lehet meghatározni. Hosz-
szú folyamat, melyben szerepet játszottak 
olyan tényezők,

•  mint az orvoslás elválása a gyógyszer-
készítéstől,

•  kereskedelmi szempontok, melyek kö-
vetkeztében az un. „patikaboltok” áru-
készlete beszűkült gyógyszerekre,

•  valamint a gyógyszerész oktatás terén 
bevezetett reformok,

•  és a földrajzi felfedezések következté-
ben beáramló új gyógyszerek megho-
nosodása.

A gyógyszerkincs nagymértékű bővü-
lését hozta Paracelsus munkássága, aki a 
betegségek gyógyítását kémiai alapokra 
fektette. Új eszközök, új készülékek beve-
zetésével a gyógyszerészeti technológia a 
fejlődés útjára lépett. Az álmokból és vá-
gyakból született megalapozatlan célok-
ra való törekvést (pl.: aranycsinálás, Böl-
csek köve, stb.) felváltotta a tudományos 

célokra törő kutatás. Sok kuruzsló, sarla-
tán, kontár éppen ezért a társadalom szé-
lére szorult. Az egészség helyreállításában 
és a betegség megelőzésében a gyógyszerek 
szerepe a medicina gyors fejlődésével  fel-
gyorsult. 

A patika első formája a kolostori gyógy-
szer-műhely (gyógyszertár) volt. Itt a gyó-
gyító testvér vagy maga állította elő a 
gyógyszert, vagy irányította a gyógyszerké-
szítő patikust. 1015-ben alapították a pécs-
váradi apátságban az első, természetesen 
nem a mai értelemben vett kór-
házat, és ehhez patika is tarto-
zott. A bencések gyógynövény-
-kultúrái meghatározóak voltak 
a modern gyógyszerészet szem-
pontjából, hiszen egészen a 20. 
századig növényi alapú volt a 
készítmények nagy része.

Magyarországon a gyógysze-
részet kérdéseit a 16-17. szá-
zadban egyetlen törvény sem 
szabályozta. A városok meg-
jelenésével a polgári közösség 
már igényelte a nyilvános pati-
kát, amelyet vagy a gazdagodó 
város tartott fenn, vagy enge-
délyezték az erre alkalmas sze-
mélynek a működtetést.

Az első közforgalmúnak tekinthető 
gyógyszertárról Magyarországon 1260-
ból van adat. Budán nyilván az épülő város 
nagyszámú lakossága és a maga idejében 
korszerű városépítési elvei miatt szükséges 
volt az ott élők egészségi állapotáról gon-
doskodni.

1241-ben II. Frigyes rendeletben különí-
ti el egymástól az orvosi és a gyógyszerészi 
hivatást. Addig az összefonódás természe-
tes volt, a két hivatás védőszentjei is egy-
petéjű ikrek voltak, Szent Damján és Szent 
Kozma. A Szent Koronán is szerepelnek 
1-1 zománcképen. Polgári személy részé-
re az első patikaengedélyt 1688-ban Lipót 
adományozta. A gyógyszertár tulajdonosa 
csak a város polgára lehetett. A gyógyszer-
tárak telepítési helye rendszerint a helység 
centrumában volt: templom, községháza, 
és más középületek közelében, a főútvona-
lakon, vásárhelyek mellett.

1644-től a gyógyszerészi szakma önálló-
sodott, szabályozták a gyógyszertárak mű-
ködését és ez az etikus gyógyszertári mo-
dell egészen napjainkig fennmaradt.

1720-ban hazánk területén még csak 
16 gyógyszertár működött, melyek száma 
gyorsan növekedett. Ezek voltak az un. reál 
gyógyszertárak, tulajdonosuk csak gyógy-
szerész lehetett.

1770-től pedig a Mária Terézia által ki-

adott törvénykönyv elválasztotta egymás-
tól hivatalosan, a törvény erejével is az or-
vosi és a gyógyszerészeti tevékenységet. 

A gyógyszerészképzés eleinte a patikák-
ban történt, a tanulók részére a tulajdonos 
állította ki a bizonyítványt, és ez elegendő 
volt az önálló patika nyitására. 1753-ban 
rendelték el, hogy a patikusoknak a városi 
vagy megyei tisztiorvosok előtt vizsgát kell 
tenniük. 1774-től 1 éves egyetemi tanfolya-
mot kellett elvégezni a nagyszombati egye-
temen. 

A gyógyszertárak száma 1770-től gyor-
san emelkedett, akkor 80 db volt, 1850-ben 
már 242 db, 1900-ra 843 db.

Az 1876. évi 14. törvénycikk először mi-
nősítette a gyógyszertárakat állami fel-
ügyelet alatt álló közegészségügyi intézmé-
nyeknek.

Pest megyében az első polgári gyógy-
szertárakról szóló levéltári feljegyzés kb. 
260 évvel ezelőttről szolgáltatnak hiteles 
adatokat. A mai Pest megye Pest-Pilis-Solt-
-Kiskun vármegyéből vált el és lett önálló 
közigazgatási terület. A török kiűzését kö-
vetően a megyében túlnyomó részt parasz-
ti élet folyt. Járványok, szegénység, árvi-
zek tizedelték a lakosságot. A körülmények 
természetes következménye volt az, hogy 
az egészségügyi viszonyok országszerte 
szomorú állapotot mutattak, a megye te-
rületén pedig az ország területeihez viszo-
nyítva még nagyobb volt az elmaradottság. 
A  megnyíló gyógyszertáraknak gyakran 
adták az alábbi neveket:

Szentlélek, Remény, Szent Korona, 
Szent Király, Isteni Gondviselés, Megváltó, 
Szentháromság, Angyal stb.

A közelben Nagykőrösön 1606-ban a Te-
kintetes Nemes Vármegye engedélyezte 
Nagykörös Tanácsának gyógyszertár léte-
sítését, „Megváltó” néven. Ekkor a város-
ban még orvos sem volt, csak sebészmes-
ter. 

Abonyban 1824-ben nyílt gyógyszertár 
„Remény „ néven. 

Jászkarajenőn 1882-ben Keresztúri Fe-
renc folyamodott önálló gyógyszertári jo-
gosítványhoz, és „Szentháromság” néven 
nyitotta meg. Előtte itt az abonyi „Re-
mény”  gyógyszertárnak volt fiókpatikája.

Kocséron 1894-ben Botos Imre kérvényt 
nyújtott be az akkori Belügyminisztérium-
ba, hogy engedélyezzék Kocséron a gyógy-
szertár létesítését. Indokként az szolgált, 
hogy a közelebbi gyógyszertárak tavasszal 

és ősszel a járhatatlan utak mi-
att szinte megközelíthetetlenné 
váltak. 1895-ben személyi jogú 
gyógyszertár létesítését engedé-
lyezték, mely a „Szent István Ki-
rályhoz” nevet kapta. Helyileg 
a Nagykőrösi utca 41. sz. alatt 
nyílt meg.

Addig a község orvosai kézi 
gyógyszertárat tartottak a lakos-
ság részére.

Botos Imre Hajdúböször-
ményben született 1863-ban. 
Tanulmányait a kolozsvári Fe-
rencz József Tudomány Egyete-
men végezte. Itt folytatta fia Bo-
tos Aladár is a szakmát 1950-ig.

1950. július 28-án délelőtt 10 órakor 
mind az 1350 magyar gyógyszertárban 1-1 
háromfős csapat jelent meg, és perceken 
belül államosítottak mindet. Az egykori tu-
lajdonosok másnap már be sem léphettek 
a saját patikájukba, másikba kellett menni 
dolgozni. A gyógyszerészekre az osztály-
idegen és kizsákmányoló jelzőt sütötték, 
őket kényszer költöztették. Nem fogadták 
el a korábban ledolgozott éveket, még leg-
alább 10 évig kellett dolgoznia mindenki-
nek, ha nyugdíjat akart. Sok hetven feletti 
gyógyszerészt a táránál, munka közben ért 
a halál az ötvenes években. A patikai edé-
nyeket be kellett szolgáltatni, mivel a múlt 
részei voltak, összetörték őket.

A gyógyszerészek kárpótlására csak a 
rendszerváltás után került sor. Az államo-
sítás után Törtelről került ide Lautner La-
jos gyógyszerész a megyei központi állás 
betöltésére. 1951-es elhalálozása után For-
gács László gyógyszerész és felesége Ba-
lázsfalvi Márta. 25 évig dolgoztak itt nagy 
megbecsülésben. 1976-ban nyugdíjba vo-
nultak, és Pál Imre gyógyszerész került ide. 
A többi pedig már nem történelem, Fehér 
Marika és az én személyemben.

A gyógyszertárat 1995-ben Fehér Mari-
ka privatizálta.

Én 2009-től vagyok itt, aminek már 6 ke-
mény éve.

Dr. Rimóczi Mária Katalin
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„Csodálatos az, amit egy nő megbír! - Egy nő, aki anya, - egy anya, aki szeret.”
(Jókai Mór)

Várkonyi Balázsné Marika nénivel beszélgettem 
életről, munkáról és az anyaságról

Amikor anyák napja környékén először említettem Marika né-
ninek, hogy szeretnék róla írni a Kocséri Híradóba, határozottan 
próbált eltéríteni szándékomtól, mondván: Ugyan! Senki sem kí-
váncsi Őrá, meg, hogy öreg is, meg, menni sem bír már úgy, mint 
régen! Nincs abban semmi különleges!

Aztán amikor néhány hét múlva becsengettem hozzá, három ve-
hemens házőrző nyomában sietett elém – már amennyire a járóke-
ret sietni engedte – és már készségesen invitált a takaros konyhá-
ba. Hosszan beszélgettünk mindenféléről…

Marika néni 77 éves. Saját bevallása szerint 65 éves koráig egyet-
len orvost sem kellett felkeresnie betegség miatt, azóta viszont 
már volt két infarktusa, két idegösszeomlása, a lábai is fájnak, és 
néhány éve csípőprotézissel él. Bizony, soha sem kímélte magát, 
egész életét keményen végigdolgozta, és még most sem tétlenke-
dik. Most is tele van a baromfiudvar, és éppen a napokban vett két 
malacot is, amiért össze is szidták a gyerekei. Ő viszont azt mond-
ja, akkor lenne igazán beteg, ha abbahagyná a munkát.

Marika néni Nagykőrösön született és nevelkedett. Már 13 éve-
sen az édesapjával járt a Gál-kastélyhoz napszámba, később a gaz-
daságban vállalt munkát. Ott ismerkedett meg a férjével is, majd 
egymás után születtek a gyerekei. Tizenhat! Várkonyi Balázs, Ma-
rika, Jani, Bora, Zsuzsa, Jóska, Ildi, Feri, Erzsi, Zoli, Tibi, Erika, 
Csaba, Tünde, Anita, és a legfiatalabb, Angéla, aki Marika néni 
második kapcsolatából született. A legidősebb gyermeke születé-
sekor még csak 21 éves volt. Kérdésemre, hogy fiatalon is nagy-
családról álmodott-e, határozott „nem” volt a válasz. Azt mondja, 
a sors akarta, hogy így legyen. Akkoriban nagy szegénységben él-
tek, nem gondoltak családtervezésre, és pénzük sem volt, hogy se-
gítséget kérjenek.

Sajnos a férje nem sokat törődött a családdal, jobban érdekel-
te az italos pohár… Amikor pedig emiatt elküldték a gazdaságból, 
Kocséron, a TSZ-ben kapott munkát. Így kerültek Kocsérra, a TSZ 
szolgálati tanyájába. Akkor már 6 gyerekkel érkeztek. A gyerekek 
mellett jószágot tartott, tehenet, disznót, meg baromfit a kertben 
pedig megtermett minden, ami a konyhára kellett. Pihenésre nem 
volt idő. Segítsége nem volt, napszámba járt és közben évente, két-
évente újabb gyerekáldás következett. Zoli például otthon szüle-
tett. Délután még a paradicsomföldön dolgozott, este megszüle-
tett Zoli fia, és reggel már ismét ment paradicsomot szedni, mert 
kellett a pénz. (Ezt ma már el sem tudjuk képzelni!) Abban az idő-
ben, ha nem dolgozott egy hónapban 21 napot, még családi pót-
lék sem járt.

Amikor férjét elküldték a TSZ-ből is, el kellett hagyniuk a szol-
gálati tanyát. Sokgyermekes családanyaként lakásért folyamod-
tak a Tanácshoz. Hosszadalmas ügyintézés után, a Tanács vásárol-
ta nekik azt a házat, amiben most is él. Ez volt az egyetlen segítség, 
amit valaha is kapott. Akkoriban persze nem így nézett ki a por-
ta! A kert olyan laposon volt, hogy nádas volt a kút körül, és a la-
kás is igencsak leromlott állapotú volt. Marika néni kitataroztatta, 

feltöltette a kertet, 25 vontató földet horda-
tott bele, és folytatta a küzdelmet a megél-
hetésért.

A férje hol útépítőknél dolgozott, hol al-
kalmi munkákat vállalt, de amit keresett, azt 
vagy elitta, vagy horgászatra költötte, ha-
za nem adott. Ha ivott, goromba volt, nem 
egyszer kellett a gyerekekkel menekülni elő-
le. Egy ilyen eset után, az akkor 20 éves Ba-
lázs kelt édesanyja védelmére. Apjuk ezután 
hagyta el a családot. Ez ’78-ban történt. 

Marika néni, miután magára maradt, 
sokkal könnyebben boldogult. Elment a 
TSZ-be dolgozni, de nem hagyott fel a gaz-
dálkodással sem. Lovaskocsival még fuva-
rokat is vállalt. Ahogy cseperedtek a gye-
rekek, sorra vették ki részüket a ház körüli 
munkákból. Nem volt különbség lányok 
és fiúk között. Marika néni együtt kaszált 
a gyerekeivel, együtt látták el a jószágokat, 
dohányt meg paprikát termesztettek. Meg-
vásárolta a tanácsi házat és épített hozzá. A 
boldogságot viszont a második társa mel-
lett sem találta meg.

Ildikó lánya tragikusan fiatalon, 20 éve-
sen súlyos betegségben hunyt el. Halálát a 
mai napig sem tudta feldolgozni, csakúgy, 
mint Marika elvesztését, aki 5 évvel ezelőtt 
50 éves korában ment el.

A sok-sok fájdalom, és nehézség ellené-
re Marika néni büszke rá, hogy mindegyik 
gyerekét kiházasította. Mindegyikük dol-
gozik, van, aki külföldön, de ha tehetik, 
meglátogatják. 2000-ben, anyák napja al-
kalmából – hét katonaviselt fiára tekintettel 
– miniszteri kitüntetést vehetett át a Hon-
védelmi Minisztériumban, amiben ez állt: 
„Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki Ön-
nek, hogy gyerekeit szeretetben és tisztesség-
ben; kötelességtudó, hazáját szerető, hűség-
gel szolgáló férfiakká nevelte.” Ettől viszont 
sokkal nagyobb kitüntetés számára, ha csa-
ládja körében lehet, amire sajnos egyre rit-
kábban van alkalom. Már meg sem tudja 
mondani, hogy mikor volt utoljára min-
denki együtt a családból. Örömmel mesél-
te, hogy 32 unokája, 15 dédunokája van, 
és – mert a legidősebb dédunokája már 18 
éves – még az is lehet, hogy megéri az ük-
unokája érkezését.

Arra a kérdésemre pedig, hogy hogyan 
tekint életére, egy percet sem késett a vá-
lasz:

„Sok gyerekem van. Sok unokám. Én 
mindegyiket egyformán szeretem! … de 
nem kezdeném elölről!”

A Kocséri Híradó hasábjain keresztül is 
szívből kívánunk Marika néninek jó egész-
séget, és családja körében töltött nyugodt, 
örömteli éveket!

Kaszáné Irénke

GÉPKEZELŐI OLIMPIÁN 
JÁRTUNK

Június 6-án 12. alkalom-
mal gyűltek össze Baján, 
a Petőfi szigeten az ország 
legjobb rakodógép kezelői, 
hogy a mindennapi mun-
kájuk során megszerzett 
ügyességüket és rutinjukat 
összemérjék a kicsit sem 
szokványos vagy könnyű 
versenypályákon.

A gépek csatáját Gehl ka-
tegóriában 2 pályán 32 ver-
senyző, Manitou kategóriá-
ban 8 pályán 128 versenyző  
vívta, ez utóbbiak között in-
dult a kocséri Kasza Csaba.

Az AXIÁL Kft. meghívásának köszön-
hetően, Csaba idén negyedszer állhatott 
rajthoz a Városföldi Agrárgazdaság Zrt. 
gépkezelőjeként és most is – mint mindig 
– bőven szintidőn belül, a középmezőny-
ben végzett.

A pénteki szabadedzést követően szom-
baton került sor az elődöntőkre, majd az 
évről–évre más ügyességi feladatokat tar-
talmazó olimpiai pályán a végső küzde-
lemben dőltek el a helyezések. Idén a gép 
oldalazó funkcióját kihasználva szűk fo-
lyosón kellett manőverezni, bálafogóval 

autógumiból tornyot építeni, eszközt cse-
rélni, raklapvillával kosárlabdázni és olajos 
hordókat rakodni, végül az eszközt lerak-
va célba érni. 

A szervezők célja, hogy kötetlen hangu-
latú, barátságos és játékos versenyek kere-
tén belül – az általuk forgalmazott gépeket 
vásárló partnereik számára – bemutassák, 
hogy mit tudnak kihozni ezekből a masi-

nákból és közben a versenyzők, kísérőik és 
a rendezvényre látogatók egyaránt kikap-
csolódhassanak.

A futamok között extrém sportolók, 
kaszkadőrök, veterán járművek bemutatói 
szórakoztatták a résztvevőket, a bátrabbak 
pedig ki is próbálhatták az ott bemutatott 
technikai eszközöket.

Természetesen éltünk a lehetőséggel, és 
mi is róttuk a köröket a terepseqway  (ext-
rém és mégis biztonságos, környezetba-
rát közlekedési eszköz) versenypályán, 25 
m magasra emelkedtünk a Manitou kosa-
ras emelővel, részt vettünk az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon, megcsodáltuk a Kis-
kőrösi Dutra Baráti Kör veterán traktora-
it és még Trabantban is szálltunk.

A tikkasztó hőségben rendkívül bará-
ti hangulatú, tartalmas, aktív kikapcsoló-
dást nyújtó programnak lehettünk részesei 
és már alig várjuk, hogy két év múlva ismét 
szurkolhassunk a legjobb gépkezelőknek! 

Kaszáné Irénke
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AFS program
Az AFS olyan programokat kínál diákok számára, melyek kül-

földön 3-tól 11 hónapig terjedő tanulást és tartózkodást tesznek le-
hetővé. A programok idejére a fiatalok fogadó családoknál kerül-
nek elhelyezésre és életkoruknak megfelelő iskolába járnak. Több, 
mint 80 ország közül választható célország, mivel az AFS nemzet-
közi szervezetében a világ minden kontinensén vannak partner 
tagországok. 

Aki ismeri és tudja, hogy hol található Magyarország vagy hal-
lott már a magyar nyelvről, azt állítja, hogy ezt a legnehezebb meg-
tanulni. 

Teljesen eltér a többi nyelvtől fogalmazásban, az ékezeteket, ra-
gokat is nehéz megtanulni és egy szónak lehet akár 4-5 jelentése is.

A következő sorokat egy 17 éves olasz lány írta, aki 1 év eltelté-
vel már társalgási szinten beszél és ír is magyarul. Ginevra cseredi-
ákként érkezett Magyarországra, aki 1 éven keresztül Kocséron, a 
Hriagyel családnál vendégeskedett.

Ginevra vagyok, 17 éves, 
olasz cserediák vagyok és egy 
évig itt éltem Kocséron.

Magyarország nem volt az 
én első válogatottam, de nehe-
zen tudok elképzelni jobb he-
lyet a csere évre, a szívem itt 
maradt és ez a második ott-
honom. Mikor még Olaszor-
szágban voltam és kaptam az 
AFS levelet, hogy Magyaror-
szágra pontosan Kocsérra me-
gyek nagyon aggodalmas vol-
tam, mert nem tudtam semmit 
az országról, a kultúráról és so-
ha nem éltem még kis faluban 

és soha nem gondoltam volna, hogy fogok, de most, egy év után 
megelégedetten haza megyek.

Sok pozitív és érdekes dolgokat tanultam a falu életről, gyakran 
az emberek találkoznak a fő téren és beszélgetnek vagy ünnepel-
nek, valamire isznak, esznek és énekelnek együtt.

Kezdetektől én is éreztem, hogy a falu része vagyok legálabb 
majdnem mindenki ismert engem, tudta mit csináltam a heten 
vagy egyszerűen érdekelte.

Az én szempontomból általában a magyarok zárkózott és nem 

szívesen beszelnek, aki külföldről jött vagy felnek másik nyelvet 
beszelni, de mikor megismernek akkor nagyon nagyon kedvesek, 
tiszteltek es segítőkészek.

Az olasz és a magyar kultúra között van egy par különbségek 
azért furcsa volt mikor, fiatalok között is, a lányokat mindig előre 
engedik, vagy mikor a családommal disznóvágás volt. A minden 
napi életben is van különbségek például a magyarok korábban esz-
nek és nem egy asztalnál, mindenki saját, mikor akar. Sok furcsa 
ételek ettem, mint az édes tészta, gyümölcs leves, de nagyon finom 
is, mint a gulyás leves vagy a birka pörkölt.

Egy dolog, hogy mindig fogok emlékezni, mert nagyon tetszett 
ez, hogy minden este lehet nézni a naplemente.

A legnehezebb az évben volt tanulni a nyelvet, mert nagyon kü-
lönböző, mint az olasz nyelv, de nagyon tetszik. Remélem, hogy 
nem fogok elfelejteni, de biztos vagyok benne, hogy fogok tanul-
ni tovább vagy legálabb beszelni. Soha az életben nem gondoltam 
volna, hogy Magyarországon fogok élni de komolyan mondom, 
nem tudnék elképzelni jobb helyet az én csere évemben. Sok em-
berrel találkoztam, sokat tanultam. Valamikor nehéz volt de újra 
csinálnék mindent meg 1000-szer. Most nekem van két anyukám, 
két apukám, egy nőverem, egy bátyám, barátaim a világ minden 
részéről. A szívem itt Magyarországon maradt. Ha valaki azt hi-
szi, hogy magyar vagyok nagyon boldog vagyok, mert én is érzem, 
hogy részben magyar vagyok.

Ginevra

KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok részé-
re INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással 
kapcsolatos feladataiban. 

A több mint 90 napot meghaladó tartozással ren-
delkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelé-
si tanácsadást biztosítunk. 

Az eladósodott családok részére tanácsadást 
biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd el-
járások során.

Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem 
támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérí-
tési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez ha-
táridős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá 
lehetőség).

Banki és Végrehajtási Károsultak  
Fogyasztóvédelmi Egyesület

70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com 

www.bankikarosultak.hu

Fordulópontok!
Dr. Kiss Edittel és Marcsó Csillával

Élményekben gazdagon térhettek haza azok, akik május 
8-án elfogadták meghívásunkat és meghallgatták Marcsó 
Csilla és dr. Kiss Edit Fordulópontok I. című kötet bemu-
tatóját.

 Mindenki életében vannak sorsfordító-pontok. Ki ho-
gyan éli azt meg, a válság (mint esély és lehetőség) mit hoz 
az életébe az mindig egyéni. Erről, valamint tavaly megje-
lent közös könyvükről beszéltek nekünk vendégeink.

Az ország két különböző pontjáról érkezett hozzánk dr. 
Kiss Edit hálózatos struktúraépítő és Marcsó Csilla életve-
zetési tanácsadó. Megjelenésük, közvetlenségük, erős kéz-
fogásuk már az első pillanatban lenyűgözött minket.

Először Edit kezdett el mesélni Csillával való megismer-
kedésükről, kapcsolatukról, melynek során többször el-
akadt a hangja, hiszen ahogy mondja, Csillának köszönhe-
ti életét. De ebből a kapcsolatból, barátságból születhetett 
meg 2014-ben közös szerzeményük a Fordulópontok I. cí-
mű interjúkötet. A könyv betekintést enged sikeres, 
neves emberek életútjába. Az I. kötet 8 izgalmas in-
terjút tartalmaz. Edit 21 olyan kérdést tesz fel ben-
ne, melyet maga is nehezen válaszolt meg. Ezek a 
kérdések mindig aktuálisak, érdemes újra és újra 
megkérdezni azokat magunktól.

Közben Csilla egy-egy gondolattal egészítette ki 
Edit előadását. Így azt is megtudhattuk hogyan nö-
veljük az önbizalmunkat különféle mozgásos gya-
korlatokkal, testhelyzetekkel, valamint azt is, hogy 
lehangolt állapotunkban, válságainkban születhet-
nek a legjobb döntéseink. 

Rávilágított arra, hogy nagyon fontos saját ma-
gunk számára az a kérdés, ami a könyvben is szere-
pel. Többek között: Mik a céljaink? Írjuk le 5 akár 8 
legfontosabb célunkat, ha sikerül belőle megvalósí-
tani ügyesek vagyunk, húzzuk ki a listából és keres-
sünk másikat. De figyeljünk oda, mert akár a siker, 
akár a kudarc eltávolíthat céljainktól. Nagy lelkese-
déssel beszélt arról is, hogy mindenkinek kell egy 
példakép, akár a szülei, nagyszülei vagy akár a gyermeke, 
mert példaképeinktől tanulhatunk a legtöbbet.

Csilla tanításáról, hogy mennyire fontos mások elfoga-
dása nem rég megjelent könyvében a Meddig még? című 
kötetében olvashatunk, melyet Élete eseményeivel tesz hi-
telessé. Legfőbb mondanivalója: Mindenki Mindenki!

Edit őszintén beszél azokról a nehézségekről, ami szám-
talanszor eléje gördült a könyv kiadása előtt. Ezekkel az él-
ményekkel, tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak az est 
után. A szerzők szándéka, hogy megismerjék leendő olva-
sóikat és ezáltal átadják a könyv mondanivalóját nekik.

Személyes véleményem szerint itt Kocséron ez sikerült. 
Azt kívánják nekünk, hogy legyen erőnk a könyvben sze-
replő kérdéseket megválaszolni. Tudják, hogy mindenki 
számára lesz benne üzenet, bárhol is tart az élete jelenleg.

A mintegy másfél órás estet követően apró vendéglátás-
sal köszöntük meg az aktivitást, a részvételt mindenkinek.

Hamarosan újabb programokkal jelentkezünk. Tovább-
ra is várjuk ötleteiket, véleményeiket mivel színesítsük fa-
lunk kulturális, közösségi életét.
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Vanyúr Lajosné
(szül: Galgóczi Etelka)

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

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

Lakatos Mihályt
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Köszönjük Baloghné Ági gondozónőnek és Szőke Béláné 

Irénkének odaadó, lelkiismeretes munkáját.

Szakál Lászlóné és családja

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL
A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
SEGÍTSÉGÉVEL!

 

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét
Takarék Kiváltó Hitelre!

Nagykőrösi Fiók
Cím: 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 1.
Telefon: 53/ 351-166
E-mail: nagykoros@patriatakarek.hu

Bővebb információ: +36 70 370 7961

Önnek megérné kiváltani?
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban,
Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben és
honlapján érhet el. További, részletes információkért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

2015. augusztusa és 2016. júliusa között 
új sorozattal szeretnénk kedveskedni a kul-
túrakedvelő közönségnek, ezért egy hat 
eseményből álló programsorozatot tervez-
tünk, melynek a Kotta és könyv – zenei fő-
étel irodalmi körettel címet adtuk.

A sorozatba olyan fellépőket hívtunk 
meg, akik irodalmárként már jártak ná-
lunk, ám most picit más arcukat is meg-
mutathatják a közönségnek, s ugyanakkor 
azt is reméljük, így az érdeklődők köre is 
szélesebb lesz, több embert tudunk köze-
lebb hozni mind a zenéhez, mind pedig az 
irodalomhoz.

Illetve két Edith Piaf-produkciót is meg-
hívtunk, így tisztelegve a 2015. decemberé-
ben éppen 100 éve született énekesnő előtt. 
Reményeink szerint a két Piaf-produkció 
keretbe foglalja majd a zenés irodalmat.

Programjaink:
Padam: Kárász Eszter és barátai Edith 
Piaf-estje – 2015. aug. 1. – Arany János 
Művelődési Központ
Nógrádi Gergő író, operaénekes, kántor 
önálló estje
Pianissimo Duo: Szakcsi Lakatos Béla és 
Müller Péter Sziámi közös estje
Háy Come Beck: Háy János író és Beck 
Zoltán (30Y) közös koncertje némi iroda-
lommal fűszerezve
Szó és szaxofon: Esterházy Péter és Dés 

László estje
Varga Klári és Rusz Milán Edith Piaf-estje

A programok pontos dátuma még 
egyeztetés alatt van, kivéve az első koncer-
tet, melyet 2015. augusztus 1-jén tartunk 
az Arany János Művelődési Központban.

Sorozatunk együttműködő partnerei az 
Arany János Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár, valamint a Barack Thermal Ho-
tel és Spa.

A rendezvények támogatójeggyel 

látogathatóak, melyek megvásárolhatóak 
2015. július 8-tól az Arany János Művelődési 
Központban. Rendezvényenként 1000 
Ft-ért lehet támogatójegyet vásárolni, 
ám aki legalább 5000 Ft-tal támogatja a 
programsorozatot, az összes rendezvényre 
érvényes VIP bérletet kap.

További információ: 20/551-3261, illetve 
https://www.facebook.com/kottaeskonyv

Üdvözlettel,
az Álomfogó Alapítvány csapata

Kedves Barátaink, Pályázati felhívás  
a 2015/2016 tanévre

A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány pályázatot ír ki támo-
gatás elnyerésére a 2015/2016 tanévre. 
A pályázat célja: kimagasló tanulmá-

nyi eredményt elérő, és aktív közösségi munkát végző szakmun-
kás-, szakközépiskolai-, gimnáziumi* tanulók, valamint főiskolai 
és egyetemi hallgatók anyagi támogatása.
A pályázat feltételei:
1.  Pályázók köre: Kocséri bejelentett lakóhelyű, önálló keresettel 

nem rendelkező** közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató 
diákok.

2. Kiemelkedő tanulmányi eredmény:
- szakmunkástanulóknál legalább 4,5 tanulmányi átlag
-  szakközépiskolásoknál és gimnáziumi tanulóknál legalább 

4,5 tanulmányi átlag (első évfolyamosok esetében: a 8. osz-
tályban elért kitűnő tanulmányi eredmény)

-  iskolarendszerű, első diplomát adó, nappali tagozatos képzés-
ben résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatóknál legalább jó-
rendű tanulmányi eredmény (3,5-nél jobb átlag, első évfolya-
mosok esetében legalább 4,5 érettségi átlag)

3. Aktív közösségi részvétel Kocsér község életében:
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a pályázó közösségi 
munkát végezzen a község, vagy annak bármely szervezete érde-
kében. Erre figyelemmel a pályázó részletesen mutassa be Kocsér 
kulturális és társadalmi életében végzett tevékenységét, illetve 
ilyen irányú vállalását.
4. Kiemelkedő tanulmányi és egyéb sikerek:
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a tanuló, aki valamely tan-
tárgyból kimagasló tanulmányi eredményt ért el (tanulmányi ver-
seny, OKTV, stb.) valamint aki bármely sport-, illetve művészeti 
ágban ér el sikereket.
5. Szociális szempontok:
Azonos tanulmányi eredmény esetén a gyermekét egyedül neve-
lő szülő, illetve az alacsonyabb jövedelmű család gyermeke része-
sül előnyben.
A pályázathoz szükséges adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hi-
vatalban Venyinginé Tajti Erikánál. 
A pályázat kötelező részei:
- pontosan, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
- a 2014/2015 tanév év végi eredményét igazoló okirat másolata
-  a szülők jövedelem igazolása, vagy nyilatkozata a család jövedel-

méről
-  (ha van) versenyeken elért eredmények igazolása, oklevelek má-

solata 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal címére kell eljuttatni (2755 
Kocsér, Szent István tér 1.), vagy személyesen Venyinginé Tajti 
Erika részére kérjük átadni.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 2015. szeptember 25-ig 
bírálja el, az eredményről 2015. szeptember 30-ig tájékoztatja a pá-
lyázókat. 
*gimnáziumi tanulónak minősül a 4 és 6 osztályos gimnázium tanuló-
ja egyaránt.
**a pályázat elbírálásánál önálló keresetnek minősül a tanuló rendsze-
res, vagy nem rendszeres diákmunka keretében, egy adóévben szerzett 
150.000,- Ft-ot meghaladó bruttó jövedelme. Kétség esetén az Alapítvány 
jogosult a tanuló 2014. évi adóbevallásba betekinteni. Nem minősül önál-
ló jövedelemnek a más szervezettől kapott ösztöndíj.
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JEGYZETTÖMB HELYETT
Polgármesteri Hivatal

 Ügyfélfogadási idő: 
hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs kamarai tanácsadó és Zsiday Pé-
ter 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 
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. hét-
végeken 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 10.00-12.00,  13.00-16.00;

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

A 2015. április 1. napon hatályba lépő jogszabályi változás kö-
vetkeztében a Nagykőrösi Járási Hivatal szervezeti egysége az 
alábbiak alapján módosult:

Pest Megyei Kormányhivatal  
Nagykőrösi Járási Hivatal

Hivatalvezető: dr. Nyíkos Tamás Antal
telefon: 06-53/550-361; mobil: 06-20/432-40-45
e-mail: nyikos.tamas@nagykoros.pmkh.gov.hu
Hivatalvezető-helyettes: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 06-53/550-363; mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu
1. Okmányirodai Osztály
Vezető neve: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 06-53/550-363; mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 7:00–17:00
Kedd: 8:00–18:00
Szerda: 8:00–20:00

Csütörtök: 8:00–18:00
Péntek: 8:00–16:00

2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
Vezető neve: dr. Pásztor Lilla
telefon: 06-53/550-374; mobil: 06-20/270-56-88
e-mail: pasztor.lilla@nagykoros.pmkh.gov.hu
Ügyfélfogadási rend: (szociális ügyek)
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

Ügyfélfogadási rend: (gyámügyek)
Hétfő: 8:00–15:00
Kedd: nincs
Szerda: 15:00–18:00

Csütörtök: nincs
Péntek: 8:00–12:00

3. Földhivatali Osztály
Vezető neve: dr. Sebestyén Gyula
telefon: 06-53/351-279; mobil: 06-20/345-61-16
e-mail: sebestyen.gyula@takarnet.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13:00–15:30
Kedd: nincs
Szerda: 8:00–15:30

Csütörtök: nincs
Péntek: 8:00–12:00

REJTVÉNY MEGFEJTÉSE BEKÜLDHETŐ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR, 2755 KOCSÉR, KOSSUTH L. U 16. SZ. ALATTI POSTA-
LÁDÁJÁBA  A helyes megfejtést beküldők között a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány könyv felajánlását sorsoljuk 
ki. Beküldési határidő: 2015. augusztus 9. Sorsolás: 2015. augusztus 10. (Adja meg megfejtését, nevét és pontos címét!)
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KOCSÉRI HÍRADÓ
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Bodnár András Levélcím: 2755, Kocsér Pf. 9.  ISSN 1789-7564

Szerkeszti: Csőke Alexandra E-mail: kohir@freemail.hu
Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. – Nagykőrös, Béke u. 5. Tel./Fax: 06-53/356-650

APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
61 éves özvegy ember vagyok. Társat keresek 55 és 
63 év között, olyan hölgy személyében, aki hozzám 
költözne. Tisztaság, ápoltság fontos, jogosítvány 
előny. Minden káros szenvedélytől mentes vagyok. 
Tel.: 06-20/551-8136

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 le-
het az esti órákban.

Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari 
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 06-
70/538-1691

Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel 
vagy bácsival. Érd.: 06-30/377-6891

240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000 
Ft Tel.: 06-20/369-3687

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, összkomfor-
tos 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

Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sür-
gősen 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, fürdőszo-
ba, 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 négy-
szögöl zártkert, lakható épülettel (szoba, konyha, für-
dőszoba, pince). Villany, fúrott kút van. Kocséri csere is 
lehetséges. Tel.: 20/5635-053

Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! „Bir-
kás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 5,5 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 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 el-
adó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A lakás-
hoz tartozik 1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár: 
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/645-7317 E-mail: imre.lor-
ant@freemail.hu

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

Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás tehermen-
tes 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 tele-
fonszámon. 

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

Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás 
összkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy telek-
kel, a falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603

Elcserélném a Kocsér Szabadság úti 43. sz. alatti in-
gatlanomat műúthoz közeli 4-5 hektáros legelővel 
rendelkező tanyára. Érdeklődni: 6-20/458-0838 vagy 
06-20/320-0833

Szántó eladó Tel.: 70/514-0541, 53/359-036

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




