

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA



26. évfolyam 4. szám

2015. JÚLIUS – AUGUSZTUS

Ára: 120 Ft

Kányádi Sándor

Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyenlőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.
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„EURÓPA A POLGÁROKÉRT” program keretében, a „Testvérvárosi polgárok találkozói” című pályázaton nyert összegből meg tudtuk valósítani a két napos rendezvényünket.

Augusztus 20-21.
2015. augusztus 20-21-én megrendezett falunapunkon az időjárás
ellenére is szép számban megjelentünk!
Augusztus 20-án 17 órakor Bodnár András polgármester köszöntője, valamint Földi László országgyűlési képviselő nyitotta meg
rendezvénysorozatunkat.

Eszenyi Vanessza: 2015.04.05.
Anya: Komlós Mónika
Apa: Eszenyi László
Mészáros József Milán: 2015.03.21.
Anya: Tráj Edina
Apa: Mészáros József
Bene Kálmán Noel: 2015.02.05.
Anya: Bencsik Éva
Apa: Bene Kálmán
Bretus Dániel: 2015.01.25.
Anya: Szűcs Edina
Apa: Bretus József

Tóth Zsuzsanna védőnő a színpadra hívta és köszöntötte az elmúlt
egy évben született babákat szüleikkel együtt.

Karikó Boglárka: 2014.12.21.
Anya: Kiss Anikó
Apa: Karikó György
Szabó Petra: 2014.12.09.
Anya: Béres Deák Mariann
Apa: Szabó Endre
Berecz Klaudia: 2014.10.17.
Anya: Patonai Andrea
Apa: Berecz Sándor
Bereznai Vanda: 2014.09.25.
Anya: Sándor Anett
Apa: Bereznai József
Tapodi Dávid: 2014.12.22.
Anya: Zöldi Éva
Apa: Tapodi Gábor

Lovas Izabella Vanessza: 2015.08.13.
Anya: Máté Terézia
Apa: Lovas Gábor
Mészáros Dorina Dzsenifer: 2015.07.08.
Anya: Schüszler Éva
Apa: Mészáros Zsolt Krisztián
Mogyorósi Bence: 2015.06.03.
Anya: Balogh Mónika
Apa: Mogyorósi Csaba
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Ezt követően Gévai Imre tagintézmény-vezető köszöntötte az első diplomájukat vagy nyelvvizsgájukat megszerző diákokat.
Angol nyelvből középfokú
nyelvvizsgát szerzett: Hernáczki Attila, Magyar Botond, Magyar
Dániel, Vikor Enikő
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monetta, Balla Norbert, Berta Zoltán Sándor
Zenekarvezető: Zoboki Józsefné Ilonka néni
Fehér Miklós, aki ide járt óvodába köszönetet mond Zsuzsi és Erika óvónéninek, Margitka daduska néninek, akik sok, megszámlálhatatlan szeretettel halmozták el. Miklós és kedves szülei is mindent nagyon-nagyon köszönnek.
Az utolsó dalcsokruk a köszönet dala volt.

Diplomások: Berente Zita, Hernáczki Attila

Mint az előző években, így most is az Önkormányzat állófogadás
keretén belül megvendégelte a köszöntötteket.
Zágoni testvértelepüléssel az együttműködési megállapodást aláírta Kis József Zágon település polgármestere, valamint Bodnár
András Kocsér község polgármestere.
A testvértelepülési kapcsolat elmélyítése, ápolása és egymás tevékenységének segítése érdekében.

Tiszakécskéről érkezett Tubarózsa Citerazenekar 2004-ben 6 család gyermekeiből 16 fővel alakult. Életkorban az összetétel nagyon
eltérő volt: 7 évestől a 14 évesig.
Sokan az ország különböző területére elkerültek, így ezen a fellépésükön is kis számban tudtak megjelenni.
Műsorukban kalocsai, csallóközi dalokat játszottak és azt is megtudtuk, amikor a legény házasodni készül, milyen gondjai vannak.
Zenekar tagjai: Bagi Péter, Fehér Miklós, Bagi Mónika, Berta Szi-

Idén is sikerült sztárfellépőt hívni rendezvényünkre Kaczor Ferenc személyében, aki nagyon közvetlen
és barátságos volt. Sajnos az
időhiány miatt gyorsan távoznia kellett egy másik fellépésre, így aki nem kapott
időben észhez, lemaradt a
közös
fényképezkedésről,
valamint az aláírás kérésről.
Már a műsorok alatt készült
a vacsora, három üstben is
főtt a gulyásleves, a „Konyháslányok” közreműködésével pedig mindenkit megvendégeltünk.

A finom vacsora után Vincze Karolina, Lengyel Dorina és Bátori Lilla fél órás pop blokkja következett, akik már több éve Juhász
Anikó segítségével önzetlenül szórakoztatják a közönséget. Nagy
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öröm a falunak, hogy bár
már nem ide járnak iskolába, mégis minden községi
rendezvényen szerepelnek,
ha kell méltán megemlékeznek, ha kell valóban
szórakoztatnak. Műsoruk
után még kérésre 1-2 mulatós számot is improvizáltak, ami meglepte és megnevettette a közönséget.
Hiába, tehetségesek ezek
a lányok, hisz ez a „sóbiznisz”...
A hajnalig tartó mulatsághoz, utcabálhoz a zenét
Mondi Károly szolgáltatta.

KRÓNIKA
Kocséri Vadásztársaság 1.

Kocséri Vadásztársaság 2.

Augusztus 21-én 10 órától kezdődtek meg a programok.
A Helyi ízek főzőversenyére 8 csapat jelentkezett.
Kocséri Népkör

Legyünk Kocsér Jó Gazdái

Kocséri óvoda

Kocséri Önkormányzat

Király Dénes és családja

Kocséri Híradó

Kocséri Híradó

KRÓNIKA

Csipet-Csapat
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Utánuk következtek a kicsik

Gyermekprogramok keretében volt ingyenes légvár, arcfestés, bohóc műsor.
Közös Zumbát Fehér Julianna tartotta – Csutka Zumba –

Kultúrműsorok 17 órakor kezdődtek a főzőverseny eredményhirdetésével.

Idén először tartottunk malacfogó versenyt is, mely 2 fordulós
volt, korcsoportonként 3-3 kismalaccal, aki elkapta haza is vihette nyereményként.
Elsőként a nagyobbak kezdtek

1. K
 irály Dénes és családja –
Kecskepörkölt
(főzte: Birkás István)
2. K
 ocséri Vadásztársaság –
Kakaspörkölt nokedlival
(főzte: Hatvani Zoltán)
3. K
 ocséri Önkormányzat –
Babgulyás
(főzte: Hivatal dolgozói közösen)
A két napos rendezvényt Hria
gyelné Balla Veronika konferálta.
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Elsőként Udvard testvérközségünk Dalárda férfikórusa léphetett a
színpadra, akik 1999-ben alakultak. Huszi Károly vezetésével katonadalokat, honvédnótákat énekeltek.

Újra a Nyársapáti tánccsoport következett egy „modernebb” koreográfiával.

Második fellépőként a Nyársapáti tánccsoport következett, akik
2008-ban alakultak a Nyugdíjas Klub lelkes tagjaiból 8 fővel. Minden évben új tánccal lepik meg a nyársapátiakat különböző közösségi rendezvényeken. Szívesen eleget tesznek más települések
meghívásainak is. Legkedvesebb táncuk az Ülő kán-kán, mellyel a
Békés Megyei Országos Senior Táncversenyen „arany minősítést”
kaptak.

Ötödik fellépőként a Kocséri Rezeda kamaraegyüttes következett,
akik 2015 nyarán alakultak azzal a céllal, hogy ne hagyják a népi
hagyományokat és a népzenét kihalni a falunkban. A zenekarban
jobbára olyan tagok játszanak, akik null kezdőként léptek a csoportba. Gyorsan elérkezett az első fellépésük is, egy jeles napon,
augusztus 20-21-én megrendezett Európai Polgárok Testvérvárosi Találkozóján bemutatkozhattak.
Tagok: Csőke Alexandra, Csőke Miklósné Piroska, Gál Gergő, Juhász Anikó, Kis Orsolya, valamint Tajti Klaudia.
Énekelt: Lengyel Dorina és Vincze Karolina

Harmadik fellépő a Kocséri Népkör énekkara volt.
A Népkört 1898-ban alapította Dósa Imre helyi birtokos és lakos.
1949-ben BM rendelettel az ország többi civil szervezetével együtt
megszüntették. 1990. április 29-én ünnepélyes keretek között, a
jogfolytonosságot figyelembe véve az új egyesülési törvény lehetőségeivel élve újjászerveződött a Kocséri Népkör, amely azóta is
25. éve folyamatosan működik. A Népkör jobb hangú énekes tagjai kb. 10 év óta amatőr szinten nagyobb ünnepségeken népdalokkal teszik színesebbé a rendezvényeket.

Hatodik fellépő a Zágoni „Brödulec” (Fenyőcske)
A tánccsoport 12 éve alakult egy baráti társaságból, először kedvtelésből táncoltak, majd ahogy fejlődött a tánccsoport, helyi ünnepségeken léptek fel, később a környező településeken is megmutatták tudásukat, először voltak külföldön. Büszkék arra, hogy
családtagok együtt táncolnak, átadva tudásukat az ifjabb generációnak. Műsorukban zágoni és Kolozsvár környéki román néptáncokat adtak elő.

Kocséri Híradó
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Végezetül az István a királyból részletet adott elő: a kocséri Csicsergő, Ifjúsági és a tiszakécskei Nagy-Tisza néptánccsoport.

A Csicsergő Néptánccsoport 2010-ben alakult alsó tagozatos gyerekekből. A csoport létszáma jelenleg 13 fő. Szívesen mutatják be táncaikat helyi és környező települések rendezvényein, mint pl.: szüreti felvonuláson, karácsonyi ünnepségen, márc.15-én, óvoda és
iskola vacsorán, vadászbálon, Cegléden, Jász világtalálkozón, Tiszakécskén a lovasnapokon, majálison és néptánctalálkozón. A belföldi fellépések mellett, a külföldi fellépést is meg kell említeni, mert a
csoport már kétszer járt Vajdaságban, ahol nagy sikert aratott.
A kocséri felnőtt néptánccsoport 2014 szeptemberében alakult 8.
osztályos tanulókból és felnőttekből. A táncosoknak heti egy próbájuk van, ahol mindig jó kedvvel, érdeklődően, aktívan vesznek
részt. Első fellépésük a 2014. novemberében megrendezett II. tiszakécskei néptánctalálkozón volt. Majd a helyi március 15-i műsoron a Kutyakaparó csárdánál.
Tiszakécskén 3 néptánccsoport működik az Arany János Művelődési Központ által. A csoportok korosztályokra vannak bontva. Tiszavirág csoportban az ovisok, és alsó tagozatos gyerekek, a
Nagy-Tisza csoportban a felső tagozatos és gimnazista diákok táncolnak. 2014. áprilisában pedig egy felnőtt null kezdő néptánccsoport is alakult, ahová nem csak a táncosok szülei jönnek el táncolni, hanem aki mozgásra, közösségre és jó hangulatra vágyik.
A csoportok éltetik, ápolják, és tovább adják a hagyományokat. Az
elmúlt évek alatt az együttesek sokfelé hírét vitték Tiszakécskének.
A városi ünnepségeik mellett, melyeknek legtöbbször résztvevői,
de néha szervezői is /Május 1. Augusztus 20., Szüret, Lovas napok/, szerepeltek környékük sok más településén, mint pl.: Kecskemét, Szentkirály, Kocsér, Jászkarajenő… A belföldi fellépések
mellett külföldön is bemutathatták táncaikat, kultúránkat (Lengyelországban és Erdélyben).
2013 decemberében a Nagy-Tisza néptánccsoport egy minősítőn
vett részt Harkányban, ahol bronz minősítést kaptak.
A Nemzeti Művelődési Intézet 2015. március 20-án Kiskőrösön
rendezte meg a Gyermek és Ifjúsági Néptáncversenyt és Minősítőt. A versenyen szakmai zsűri értékelte a színpadon bemutatkozó produkciókat. A táncosok megyei ezüst és bronz minősítéssel
tértek haza.
Hogyan alakult ki a barátság a csoportok között?
A kocséri és a tiszakécskei táncosok első közös fellépése 2014.
novemberében volt a II. tiszakécskei néptánctalálkozón, majd a
kocséri március 15-i műsoron a Kutyakaparó csárdánál. A fellépések alkalmával a csoportok tagjai jó barátságot kötöttek egymással,
így szerveztek egy néptánc tábort augusztus 16-19-ig a Vera tanyán, ahol az István a királyból tanultak meg egy részletet. A táncosok nagyon jól érezték magukat a tábor ideje alatt is.
A jövőre nézve is szeretnének közös táborokat szervezni.
A csoportok vezetője és a táncokat betanította Kis Orsolya.
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A műsorok után következett a Nagyabonyi színkör Neoton slágerekből összeállított zenés műsora.

A nap zárásaként hajnalig tartó Retro Party-t Csőke Miklós és
DJ. ZOY szolgáltatta.
A két napos rendezvényünkkel párhozamosan Lázár Péter szervezésével Traktoros erőpróba és OffRoad bemutató szórakoztatta az
érdeklődő közönséget.
Köszönjük a közreműködését.

A Kocséri Híradó hasábjain keresztül is szeretnénk megköszönni
a Polgármesteri Hivatal és az Általános Művelődési Központ dolgozóinak és valamennyi segítőnek a munkáját, hogy ez a rendezvény létrejöhetett.
Külön köszönetünket fejezzük ki a Kocséri Petőfi Szövetkezet elnökének Nyitrai Ferencnek, Járvás József és családjának, ifj. Járvás
József és családjának, Kenyeres Bálint és családjának, Barabás Ferencnek, valamint Galgóczi Gábor pékmesternek és családjának a
felajánlását, segítségét, támogatását.
Mindazoknak, akik egy kicsit is hozzátettek munkájukkal, részvételükkel.
Csőke Alexandra

SULI HÍREK
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Kocsériak a félmaratonon

Átfutottak Budapesten
2015. szept. 13-án vasárnap a budapesti 30. Wizz Air Félmaratonon egész komoly kocséri küldöttség vett részt – főként
Venyingi Zoltán szülő és önkormányzati képviselő lelkes szervezőmunkájának és anyagi támogatásának köszönhetően.

A start és a cél a Városligetben volt, közben pedig Budapest belvárosában futottak a versenyzők: az Andrássy úton, át Budára a
Szabadság hídon, vissza a Lánchídon, a rakpartokon, az Országház előtt, a Hősök terén. Mindenhol szurkolók biztatták, zenekarok lelkesítették a futókat.
Minden kocséri sikerrel teljesítette a vállalt távját (6-12 km), a
váltópontokon is sikerült egymásra találni. Az utolsó néhányszáz
métert pedig a Hősök terétől a célig egy 4 méteres Kocsér feliratú
molinó mögé sorakozva együtt tették meg a kocséri futók.
A célba érkezés után mindenki boldogan vette át az érmet, de a
legnagyobb jutalom maga az érzés, hogy sikerült teljesíteni – legalábbis erről számoltak be a fáradt, büszke futók az őket elkísérő
szülőknek, szurkolóknak.

A vasárnap hajnali induláskor szülők és segítők is kísérték a lelkes csapatot, az utazásban az önkormányzat kisbusza volt segítségükre.

Több mint 15 ezer ember vett részt a jól szervezett eseményen,
sokan a világ távoli országából érkeztek.

Kocsérról három trió és két páros futotta le a 21 kilométeres távot, nagy-nagy gratuláció mindenkinek:
Triók:	Balog Dávid, Vas Ákos, Szabó Attila;
Kenyeres Bálint, Farkas Vilmos, Tóth Marcell;
ifj. Galgóczi Gábor, Galgóczi Gábor, Galgóczi Norbert
Párosok:	Deák Attila, Nagyszombati Zoltán;
Venyingi Zoltán, Venyingi Fanni.

Erzsébet tábor

Kosaraztak a Balaton partján
Július 19-től 24-ig Zánkán tíz általános
iskola lány Molnár Zsuzsanna testnevelő
vezetésével – sikeres pályázatuknak köszönhetően – kosárlabda Erzsébet táborban vehetett részt.
Képzett edzők irányításával, ideális
körülmények között napi több edzésen
ügyesedtek, és persze új ismeretségeket
kötöttek az ország több vidékéről odaérkező kosaras fiatalokkal.

A tábor szakmai vezetője a sokszoros válogatott
kosárlabdázó, a pályafutását épp
most lezáró Báder
Márton volt, aki többször személyesen irányította a jó hangulatú edzéseket, bátorító
szavai, dicséretei büszkévé tették a kocséri lányokat és az edzőjüket,
Zsuzsa nénit is.
Persze azért a hűsítő
Balatonban is megmártóztak a lányok – nem
is egyszer.
Örök élmény – egy közös csapatkép:
Molnár Zsuzsanna testnevelő, Székely Hajnalka, Pesti Laura, Báder Márton szakmai

vezető, Ildikó néni edző, Bágya Nikoletta,
Vágó Krisztina, Erdős Bianka, elöl: Urbán
Alisa, Pesti Mónika, Nagy Laura, Sebők Brigitta, Drotár Izabella.

SULI HÍREK
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Becsengettek

Tanévnyitó - szentmisével
2015. augusztus 31-én hétfőn ünnepélyes szentmisével kezdődött a tanév a kocséri katolikus általános iskolában. A Veni Sancte (Jöjj Szentlélek) szentmise keretében Hernádi László plébános
atya Több is telik tőled! jelszóval buzdította lelkes tanulásra a diákokat. Kenyeres Andris 4. osztályos tanuló pedig bemutatta, mit
tanult a nyáron: villámgyorsan kirakta a Rubik-kockát.

Újdonság az iskola életében, hogy a hitoktatást már nem ceglédi
pedagógusok végzik, hanem az 1-5. osztályban Tajti Lászlóné hitoktató, a 6-8. osztályban pedig Hernádi László plébános atya.

ECDL-vizsgák

138 tanuló foglalt helyet a padokban, köztük a legizgatottabban
a 15 első osztályos kisdiák, akiket Győriné Virág Ildikó tanító néni és Szécsi Gabriella napközis nevelő fogadott szeretettel. Az új
diákok nyakkendőjét Rajta László igazgató úr és Gévai Imre tagintézmény-vezető kötötte fel. Elsős diákok: Ádám Viktória, Berdó János, Bugyi Benita, Cserna Dominik, Fekete Benjámin, Király
Anna, Pető Róbert, Radics Diána, Sárközi Levente, Sekelj Joshua,
Székely Roxána, Tajti Ramóna, Urbán Mátyás, Váradi Máté, Váradi Zsolt.

Július közepén 9 volt 8. osztályos diák tett sikeres ECDL-
vizsgát szorgalmuknak és nem kis részben Sági Lajos informatikatanár felkészítésének köszönhetően. A nemzetközi
számítógép-használói bizonyítvány megszerzése során szövegszerkesztésből, táblázatkezelésből, PowerPoint ismeretekből tettek vizsgát a tanulók.
Olyan tudással ballagtak el a kocséri általános iskolából, amely
még a középiskolákban sem természetes!
Sikeres vizsgát tettek: Pesti Laura, Szigeti Szabina, Vágó Krisztina,
Babusa Richárd, Járvás Milán, Kasza Csaba, Tóth Adrián, Szelei Alex,
Oláh Krisztián.
A vizsgaköltségekhez az iskolai alapítvány is minden tanulónál
jelentős mértékben járult hozzá.

Mezőgazdasági szakkör az iskolában

Kis kertészek – nagy tervekkel
Szeptembertől kertészszakkör indult
az iskolában: hétfő délutánonként szorgos diákokat lehet látni a plébániakertben. Szaszkó Sándorné Marika néni és
Mészáros Ervin tanár úr vezetésével kapálnak, locsolnak, ültetnek, és reméljük,
később majd betakarítani is lesz mit.
S hogy miért indult a szakkör? Több oka,
célja is van annak. Manapság már a falusi gyerekek sem nagyon ismerik a kertészkedés fogásait, pedig kár lenne elfelejteni. A családok
egy része már nem művel konyhakertet. A
plébániakert évek óta parlagon hever, pedig
valamikor megtermett benne minden, ami a
konyhára kellett. Valaha a tornacsarnok helyén volt az iskolakert, de amióta felépült a
tornaterem, nincs már iskolai kertészkedés.
Egy ideje már gondolkodott a nevelőtestület azon, hogy miképpen lehetne a kertészkedést beilleszteni az iskola tevékeny-

Ezek után hirdette meg az iskola a szakkört,
és szerencsére jelentkezőkben sem volt hiány,
alsósok, felsősök egyaránt jöttek kertészkedni.
(fotó: Ádám Zoltánné)

ségébe, mikor megérkezett tavasszal Beer
Miklós püspök atya felhívása: az iskoláknak szóló levélben szorgalmazta, hogy ahol
erre mód van, indítsanak az intézmények
mezőgazdasági szakköröket. Ehhez a püspökség segítséget, szakmai támogatást, eszközöket is szívesen biztosít. Hernádi László
plébános atya és a kocséri egyházközség vezetői is örömmel fogadták a kezdeményezést. Bodnár András polgármester úr ígéretet tett, hogy a kezdeti nagy munkáknál a
közhasznú dolgozók is be tudnak segíteni.

Jelenleg komposztálót építenek a nagyobbak, a kisebbek dísznövényeket ültettek, locsolnak, de tervezik gyümölcsfák
telepítését, és a polgármester úrtól eperpalántákat is kaptak már. Több szülő is felajánlotta már a segítségét, úgy fest, igazi
összefogás alakul a kis kertészek körül.

OVI HÍREK
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
Még szinte be sem fejeződött
a tavalyi nevelési év mi már az új
év indítását terveztük, szerveztük.
20 kisgyermek iratkozott be óvodánkba, a gyermekek szüleinek
már júniusban szülői értekezletet
tartottunk. Ekkor részletesebben
megismerkedhettek az óvoda nevelési programjával, szokásrendszerével és kiválaszthatták gyermekiknek a jelüket.

hogy Te is meg tudj ismerkedni Tündér Lilivel. Azt megsúgjuk,
biztosan örülne, ha rajzolnál neki valami szépet ajándékba
Veca óvó néni, Edit óvó néni
Rita néni, Hajni néni és Tündér Lili
Csütörtök délután érkezetek is a rajzok Tündér Lilinek, megismerkedtünk egymással, Lilivel. Majd a szülőkkel együtt ölbeli játékokat játszottunk. Vidám, felejthetetlen óra volt, amit együtt töltöttünk, öröm volt látni a csillogó szemeket, amikor Lili előbújt az
asztal mögül és köszöntötte a gyerekeket.

Augusztus végén levéllel kerestük meg az újonnan érkező kis
lurkókat:

Készülnek a vigasztaló kavicsok az „új társaknak”.

HALIHÓ……Kata………….!
Sok-sok szeretettel köszöntünk abból az alkalomból, hogy szeptembertől óvodás leszel, az Aranyalma csoport tagja.
A nagy nap szeptember 7-én hétfőn lesz, reggel 8 órától
várunk.
Addig még pár napnak el kell telnie, de mi már nagyon várunk,
már elkészítettünk mindent, amire szükséged lehet az oviban, van
már kisszéked, tányérod, kisbögréd, a jeledet is felragasztottuk a
polcodra.
Már biztosan te is készülődsz, ha jöttök az anyával, hozd el magaddal azt a játékot is, amivel aludni szoktál.
De képzeld el mi történt! Az egyik napon bementünk a mi szobánkba és egyszer csak halk sírdogálásra lettünk figyelmesek. Elkezdtük keresgélni honnan jön a hang. Benéztünk az asztal alá, a
szekrénybe, a babaszobába és egyszer csak a sarokban rátaláltunk
egy kis tündérre.
• Hát Te ki vagy – kérdeztük.
• Tündér Lili a nevem –válaszolta.
• Honnan jöttél és mit keresel itt?- kérdeztük tőle.
• Azért jöttem – szipogta – mert azt hallottam, egy kismadártól
az erdőben ahol eddig éltem, és nem volt játszótársam, hogy itt
sok kedves, vidám, játszani szerető kisgyerek van. De itt sem
találtam senkit brü-hü-hü sírdogált tovább Lili.
Vigasztaltuk, vigasztaltuk, de végül akkor örült meg, amikor elmondtuk neki, hogy hamarosan megérkeztek Ti is és játszotok vele.
Ezért várunk szeretettel:
szeptember 3-án, csütörtökön du. 4 órára
egy ismerkedő–dalolgató délutánra,

2015-16-os nevelési évet megkezdtük, rengeteg feladat és
program vár bennünket az idei nevelési évben.
Férőhelyek száma:
66 fő
Beíratottak száma:
74 fő
Tanköteles korú gyermekek
29 fő
száma:
Speciális foglalkoztatást igénylők 8 fő
száma:
Csoportok száma:
3
Csoportok létszáma:
27 fő Aranyalma csoport
23 fő Csicsergő csoport
24 fő Bóbita csoport
A gyermekekkel foglalkozó
6 óvodapedagógus,
felnőttek száma:
1 pedagógiai asszisztens, és
3 dajka
Egyéb alkalmazottak:
-
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A 2015-2016-os nevelési évet felkészülve a feladat ellátására
megkezdte az óvoda alkalmazotti közössége.
Mind három csoportba érkeztek új gyermekek. A csoportok kialakításánál figyelembe vettük a gyerekek életkorát, fejlettségét,
óvodában eltöltött idejüket.
Az idei nevelési évben Molnárné Pekár Erika visszatért dolgozni, a törvény által biztosítva a gyes mellett.
Habon Imréné dajka 40 éves odaadó munkája után nyugdíjba
vonult, jelenleg felmentési idejét tölti.
Tiszta, esztétikus foglalkoztatókba, öltözőkbe vártuk a gyerekeket, akik mostanra már megbarátkoztak az új helyzetekkel.
Az évkezdés problémamentes. Minden csoportban megkezdődhet a fentebb említett, gondosan megtervezett munka.
A nevelőtestület augusztus 31-én tartotta tanévnyitó értekezését, amelyen az előttünk álló tanév előre tervezhető feladatairól
esett szó.
Az Oktatási Hivatal értesítése alapján 2016-ban a vezető tanfelügyeleti ellenőrzésére kerül sor, melyet megelőz egy belső önértékelés.
Az első szülői értekezleten, szeptember 8-án tájékoztattuk a szülőket a tervezett programokról, kikértük véleményüket ezekről.
Szükségünk volt az étkezésekhez használatos eszközök pótlására, ennek ügyében a pénzügyi lehetőségek tükrében beszerzésre
kerülhettek ezek az eszközök.
A kormány döntése értelmében, 2015 szeptemberétől a 1997.évi
XXXI. törvény alapján gyermekétkeztetési normatív kedvezmény
igénybevételét nyilatkozat kitöltésével vehetik igénybe a szülők és
így ingyenes étkezésben részesülhetnek a gyermekek. Óvodánkban a 74 beírt kisgyermekből 71 részesül ingyenes étkezésben.

A 2015-16-OS NEVELÉSI ÉV
ÜNNEPÉLYEI, JELES NAPJAI,
PROGJAMJAI
Folyamatosan egész évben mind 3 csoportban megünnepeljük a születés- és névnapokat.
Szeptember – Október – November
•	Kiscsoportosok befogadása
•
Családi délután: őszi kézműves tevékenységek
•	Őszi munkák, betakarítások: középső és nagycsoport szüret, diószedés, töklámpás készítés
•
Természet megfigyelő séták mind 3 csoport
•	Kirándulás Kecskemétre, utazás vonattal, látogatás
Planetáriumba, Arborétumba – nagycsoport
•	színházi előadás
•	Megemlékezés október 23-ról
•
Márton nap
•
Ősz búcsúztató Alma-bál mind 3 csoport
•
Óvoda vacsora
December, Január, Február:
•
Mikulás ünnepély
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•

Adventi készülődés:
Luca napi búzavetés,
Adventi koszorúkészítés
Mézeskalácssütés - nagymamákkal
Betlehem megtekintése a templomban
Ajándékkészítés, teremdíszítés
•
Idősek karácsonya
•
Karácsonyi ünnepély
•
Természet megfigyelő séták – mind 3 csoportban
•	Téli örömök: szánkózás, hóemberépítés, csúszkálás
a jégen
•
Színházi előadás
•
Farsang: fánksütés, kisze bábkészítés, égetés
Március- Április- Május:
•
Megemlékezés március 15-ről
•
Kistérségi Oviolimpia
•
Húsvét: tojásfestés, locsolkodás
•
Családi délután: virágültetés
•
Anyák napja
•
Természet megfigyelő séták: mind 3 csoportban
•
Budapesti kirándulás
•
Gyermeknap: óvodai, községi
•
Nemzeti összetartozás napja
•
Tanévzáró – Ballagás
Ezek programok még kiegészülhetnek a gyermekek, szülők és az óvodapedagógusok ötletei, spontán lehetőségek figyelembevételével.
Fentebb említett feladataink, terveink megvalósításában
nagy segítségünkre vannak a szülők, akik minden nap annak reményében engedik el gyermekeik kezét, hogy esztétikus környezetben, hozzáértő szakemberek segítségével boldoggá tegyék gyermekeik mindennapjait. Hiszen a gyerekek
szeretetben fejlődnek a legjobban. De tudják, karöltve milyen nagy dolgokat lehet megvalósítani.
Bodnár Andrásné
óvodavezető

Kedves Szülők!

Hasznos tippek az óvodai
befogadáshoz
• Az óvodaérettség egyik jele, ha azt tapasztaljuk, hogy a
gyermekünk szívesen tölt el egy kis időt tőlünk távol. Ha
örömmel megy el a nagyszülőkhöz, vagy szívesen játszik
a szomszédban az ott lakó kisgyerekkel, akkor vélhetőleg könnyebb dolgunk lesz, mint ha azt éljük át, hogy a
gyermekünk még szinte minden percet velünk akar tölteni.
• A gyerekek jelentős része 4-5 éves korában már igazán
élvezi a közösségi játékokat, a 3 éves gyermekek inkább
még egymás mellett játszanak.

12

OVI HÍREK

• A gyermek akkor tudja megszokni az óvodát, ha a szülő maga sem bizonytalankodik. Tudja, hogy jó az óvoda,
az óvó néni amiben, és akikben maximálisan megbízhat.
(Még viccesen se fenyegessük az óvodával, óvó nénivel!)
• Nem baj, ha sír a gyerek! Ha nem fogadjuk el a sírást,
mint fontos érzést kifejező megnyilvánulást, a gyermek
nemcsak az elválás szomorúságával, hanem a sírás vis�szafojtásával is szembekerül. Ilyenkor nyugodtan mondhatjuk: Tudom nehéz neked még reggel, nekem is szokatlan ez, lassan meg fogjuk szokni.
• Segít, ha hozhat kedvenc játékot, plüsst, ami az otthon
biztonságára emlékezteti.
• Sose figyeljük, hogy a másik gyerek mit tesz. Nem versenyzünk, a cél nem a minél gyorsabb, hanem a biztos
beszokás. Ezért, ha van rá lehetőségünk, ne ösztökéljük,
sürgessük a gyereket.
• Csak kis lépésekkel haladjunk, ha azt látjuk, hogy gyermekünknek erre van szüksége.
• Ha a fokozatossággal elértük, hogy le tud válni az anyáról, akkor már lehet szakaszokra bontani az ott tartózkodást. Első a délelőtti tevékenységek elfogadása, utána
kapcsolódik hozzá a déli étkezés majd az ott alvás. Természetesen, ha azt tapasztaljuk, hogy gyermekünk ennél
jobban bírja a terhelést, nyugodtan alkalmazkodjunk az
ő ritmusához.
• Az elköszönés mindig határozott legyen. A többszöri elbúcsúzás és elszakadási kísérlet csak azt az érzetet erősí-
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ti benne, hogy rossz dolog történik vele, nincs biztonságban, mivel az anya is bizonytalan és határozatlan.
• Ha valami gondunk, kérdésünk van, bátran keressük
meg vele az óvó nénit. A félreértések sokszor bizalmatlanságot, kellemetlenséget okoznak.
• Otthon foglalkozzunk sokat az óvodával. Beszélgessünk
róla, hallgassuk meg a gyereket. Sokat tudunk ezzel segíteni, hogy legyőzze félelmeit, szorongásait. Meséljünk
ilyen történeteket. (pl. Anna, Peti, Gergő)
• Az első hetekben igyekezzünk korán menni érte. A megbeszélt időre mindig érjünk oda, mert ha elkésünk, azzal gyengítjük a biztonságérzetét. Ezeket az érkezéseket
tevékenységhez kössük, mert nem automatizálódott ebben a korban még az időérzékük. (pl. uzsonna után jövök érted)
• Miután gyermekünk már megszokta az óvodát, akkor is
előfordulhat, hogy a búcsúzás fájdalmas neki, és az elválásnál még sír. Ha az óvó néni arról számol be, hogy
távozásunk után a gyermekünk hamar megnyugszik és
játszani kezd, akkor valószínűleg nincs okunk az aggodalomra. Fontos, hogy ne essünk kétségbe, mert ha azt
látja, hogy szinte együtt sírunk vele, akkor úgy érezheti,
hogy mi is veszélyesnek tartjuk, ha ott marad nélkülünk.
• A beilleszkedés folyamatát akkor tekintjük befejezettnek,
amikor azt tapasztaljuk, hogy a szülő és a gyermek viselkedésében már megfigyelhetőek az elfogadás jelei (személyek, környezet).

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
Augusztus utolsó szombatján igazán szívmelengető köszöntőn
vettem részt. Jónás Istvánné 95. születésnapját ünnepelte családja
és kedves ismerősei körében. A család meghívására
vehettem részt a Vadászháznál rendezett ünnepségen, ahol jókívánságaim mellett, Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntő
oklevelét is átadhattam az
ünnepeltnek.
Jó volt látni, hogy jó
egészségben, jó kedvvel
és humorral éli még ma
is mindennapjait Marika
néni, akit nagy szeretettel
vesz körül családja.
Kedves Marika néni!
Jó egészséget, sok erőt, jó
kedvet kívánok az újság
hasábjain keresztül is.
Ahogyan megbeszéltük:
találkozunk 5 év múlva!
Bodnár András
polgármester

Bodnár Andrásné
óvodavezető

Köszönjük szépen Lázár Vilmosné Rózsika néni alma felajánlását, amit az óvodások uzsonnára kaptak meg.
Köszönettel Konyha dolgozói
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KRÓNIKA

Tesztúton – Kocséron – a MegaLux

Augusztus végén, a 4613 számú úton –
Kocsér térségében – furcsa, már-már sci-fi jelenetbe illő járművel találkozhattak az
arra járók. Héda Károly kerékpáros barátunk a Kutyakaparó csárda előtt lencsevégre is kapta a nem mindennapi járgányt. Rövid utánajárást követően megtudtuk, hogy
a Kecskeméti Főiskola GAMF járműépítő
csapatának legújabb fejlesztésű napelemes
autója, a MegaLux tesztelése zajlott. Korábban a csapat szintén ugyan ezen az úton
tesztelte a Megaméter nevű üzemanyag takarékos járművét, ami 3.082 km/liter-es
fogyasztással a világ egyik legkisebb fogyasztású benzinüzemű járműve.
A Kutasi Zoltán tanszéki mérnök által vezetett 14 tagú csapat a napelemes autók legnagyobb világversenyén, az ausztráliai World
Solar Challenge-en indul idén októberben.
A verseny útvonala a forró ausztrál sivatagot szeli át észak és dél között 3.020 km
hosszan. A járművek átlagsebessége 80-95
km/óra. A főiskolák és egyetemek által delegált csapatok közül az nyer, aki elsőként
ér a célba.

A MegaLux négykerekű, rendkívül alacsony légellenállású futurisztikus jármű.
Nagyrészt szénszál-kompozitból készült,
mindössze 160 kilogramm tömegű, képes
akár óránkénti 130 kilométeres sebességre
is. A projekt előkészületei két éve kezdődtek, a megvalósítás pedig több mint egy
évet vett igénybe. A csapat célja, hogy járművükkel végig tudjanak menni a távon.
Ehhez naponta reggel 8 és délután 5 között
minimum 60 km/óra sebességet kell majd
tartaniuk.
A versenyautó augusztus 17-i hivatalos
bemutatóját követően mindössze két hete
maradt a fejlesztőknek, hogy az utolsó finomításokat is elvégezzék rajta. Szeptember 7-én már az Ausztráliába tartó repülőgépen lesz a MegaLux.
Gratulálunk a jövőbemutató fejlesztéshez, és sok sikert kívánunk a csapatnak!
Honlapjuk: www.mega-gamf.hu
Köszönjük az információkat és a fotókat
Maróti Jozefinának a MegaLux-csapatból
és Héda Károlynak.
Kasza Csabáné
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Kilométerfalók
a kocséri határban
Hőségriadó ide, hőségriadó oda, vannak még a rónaságban olyanok, akiket
ez nem riaszt vissza attól, hogy drótszamárra pattanjanak és letekerjenek egy-két százast a mozgás jegyében.
De fordítsuk komolyra a szót! Két
kecskeméti fiatalember, Ádám és Balázs a biciklizést választotta, mint mozgásformát. Honlapjukról (www.kilometerfalok.hu) kiderül, hogy közös és
egyéni túrákat egyaránt tesznek. Igyekeznek bejárni Magyarország minden
települését. A mozgást kulturális élményekkel fűszerezik. Végig látogatják a
kistelepüléseken fellelhető, sokszor feledésbe merült látnivalókat. Az ezekről
készült úti beszámolókat megosztják
oldalukon, így hozván be azokat a köztudatba. Mindez idén januárban kezdődött. Igen aktív félévet zártak. Elsősorban Bács-Kiskun megyei településeket
tűztek ki úti célul, de a térkép tanulsága szerint, amerre kedvük tartotta, arra vitt útjuk: ha a Balatonban szerettek
volna fürödni, akkor azon a környéken
bringáztak, ha a listáról hiányzó céltelepülések útvonala arra vitt, más megyékben is barangoltak… Fő a spontaneitás! A mozgás öröme a cél! És az,
hogy mások is csatlakozzanak ehhez a
kezdeményezéshez, így fedezzük fel hazánkat újra!

Kocsért útba ejtették a srácok a Tiszabög, Tiszaug felé vezető úton. Megtekintették a felújított faluközpontot, a
világháborús emlékműveket, a templomkert Szt. István szobrát. A teljesség
igénye nélkül próbáltam pillanatképet
adni a település múltjáról és jelenéről.
A templomrom megtekintése után tovább kerekeztek Tiszakécske felé.
Jó utat nektek, fiúk!
Sápi Mária

IN MEMORIAM

14

Kocséri Híradó

Dr. Rozsnyói Ferenc
Kocsér Község háziorvosa, a település díszpolgára, közéleti személyiség,
férj, édesapa, nagypapa
2015. szeptember 12-én lett
volna 45 éve, hogy Doktor úr
átvette egyetemi diplomáját.
Ezen jeles ünnep alkalmából
fogadják Dr. Rozsnyói Ferenc
életútjának bemutatását. Ezzel méltóképpen tisztelgünk
munkássága előtt!
Dr. Rozsnyói Ferenc 1943.
január 5-én született Budapesten hivatalnok szülők gyermekeként. Édesanyjáék somogyiak, édesapjáék svábok voltak.
Általános iskolai tanulmányait Kőbányán végezte, majd a
Szent László Gimnáziumban
érettségizett. Latin-görög szakos osztályba járt a gimnáziumban, nagyon szerette az intézményt, azt a nevelést amit
ott kapott. Egyik nyáron azt a
feladatot kapták, hogy őszre mindenki válasszon egy ókori görög és egy ókori római
példaképet magának. Ő a görögtől Szókratészt, a rómaiaktól Marcus Vipsanius Agrippa-t választotta. Akkor még nem is gondolta, hogy ez milyen sokszor visszaköszön
életébe és meghatározza azt.
Az egyik tanítás, melyet példaképeitől
tanult el: Barátságot mindig úgy kössél,
hogy ismerd meg, fürkészd ki, akit barátodul szánsz, ha ez megtörtént fogadd barátodul, majd higyjél benne. Iskolai feladatból választott példaképei meghatározták
életét és gondolkodásmódját.
Azt vallotta: Emberségbe, tisztességbe
amit 14-18 év között megtanulhat valaki,
azt viszi magával. Emberileg ez a legfogékonyabb kor, ha ekkor olyan tanárai vannak akiktől ezt megtanulhatja akkor már
nagyon szerencsés az ember. Ezért kellenek a jó pedagógusok! Neki ilyenek jutottak! Példaképeink és pedagógusaink meghatároznak minket!
A gimnázium elvégzése után a Debreceni Orvostudományi Egyetemen tanult,
27 évesen lett orvos. Az ígéretes egyetemi
karrier helyett háziorvosi szolgálatot vállalt, Szatmárba került kezdő orvosként. A
települési körzeti orvosi feladatok ellátása
mellett még további 6 falut kapott helyettesítésre. Gyakorta reggel 4-5–től este 10-ig
dolgozott. Cigánylakta vidék volt, alig kezdett el dolgozni, 1 hét után meghívta ma-

gához a cigányvajda, nagyon örült, hogy
lett orvosa a térségnek. Azt mondta mindenben segíti. Sem előtte, sem utána soha semmi gondja nem volt a cigánysággal.
Ő mindenkiről a legjobbat feltételezte – ez
volt az elve!
Dolgozott műtőasszisztensként is. Egy
műtét során szólt neki a beavatkozást végző orvos, hogy adjon a betegnek Dumalgont. Ő akkor, fiatal rezidensként elkezdte
keresni, de sehol nem találta. Aztán kiderült, hogy a Dumalgon ugyan hatékony
gyógyszer, de nem kapható a patikákban,
sem vényre sem a nélkül. Annyit jelent,
hogy: „Beszéljen hozzá!” Mert a pacienssel
gyakorta ezt kell tenni. Az emberek 90%a erre a Dumalgonra vár – azt szeretnék
érezni, hogy Ők fontosak!
Akire igazán idő kell, arra rá kell szánni az időt. Nemcsak az időt hanem a szeretetet! A szeretet egy olyan holmi amit adni kell, adni kell. Nem szabad azt figyelni
kapsz-e vissza. Adni kell! Ha egy pici vis�szajön már jó. Az orvosnak önmagát kell
adnia. A beteg úgyis ráérez arra, ha színlelsz – mondta a Kossuth Rádiónak adott
interjújában.
Kocséron 1973-tól kezdődően látta el
a háziorvosi teendőket a település akkor mintegy 3700 főt számlált. Bár a falu lakossága folyamatosan csökkent, mégsem érezte azt, hogy feladatai fogynának.
Sőt a változó világ egyre komolyabb kihívások elé állította őt és segítő munkatár-

sait is. A növekvő
munkanélküliség,
a nehezedő megélhetés
rányomja bélyegét az emberek életére, ami
kihat egészségükre. Akit lelki nehézségek, bajok gyötörnek az testileg is
beteg lesz. A munkanélküliség demoralizálja az embert.
A munka visszaadja az önbecsülést, a
tartást. Ezért is fontos, hogy dolgozzanak az emberek. Az
hozzájárul növekvő
egészségükhöz.
Istenhívő, gyakorló katolikus volt. Nagyon jó viszonyt
ápolt a község valamennyi papjával. Számára a harangszó nagyon meghatározó
volt, gyermekként még harangozott is. Harang, ebéd, ima ez szent volt régen családjában. Nagy tiszteletben tartottak minden
ünnepet, ez fontos része volt az életüknek.
Közéleti szerepet is vállalt, több mindenre felkérték. A sport nagyon közel állt
hozzá, hosszú éveken keresztül focizott,
és szervezte is a helyi sportéletet. Minden
olyan felkérést örömmel elvállalt amiben
valóban tevékeny lehetett, látszat szerepek
nem érdekelték.
Óvakodjál fiam a politikusoktól, és a fizető pincérektől – mondta neki édesapja,
jótanácsként!
Rozsnyói doktor ezt nem teljes mértékben fogadta meg, a rendszerváltáskor a
Nemzeti Parasztpárt tagja volt és Kocséron
is szervezte a pártéletet. 380 tagjuk volt itt
a faluban. Végignézte hogy melyik gazdaság mit csinál, látta az emberek nehéz, verejtékes életét. Sokan anyagilag is és emberileg is tönkrementek. Nem érte meg
állatot tartani, paprikát, zöldséget termeszteni. Ezért akart segíteni, és kezdett el politizálni. Majd rájött, hogy a rendszerváltás
az nem az volt, amit annak hitt.
Kocsér Község Önkormányzata Képviselőtestületének több cikluson át tagja volt,
1990-1994 között alpolgármesterként is tevékenyen kivette részét a közéletből.
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Kocséri Híradó
Boldog házasságban élt, felesége Anikó
az önkormányzat dolgozója volt. Két gyermeket neveltek fel, fia tanári és jogi diplomát szerzett, lánya a helyi általános iskola pedagógusa lett. Három szép unokával
büszkélkedhet.
2005-ben Kocsér Község Önkormányzata Díszpolgári címet adományozott számára közéleti és szakmai munkájának elismeréseként.
Szeretett mindent, ami szép: a festészet,
irodalom nagyon közel állt hozzá. Ebből
töltekezett sokat.
Sok helyen járt a világban – de Kocséron

volt otthon benne. Nem tudott volna máshol élni és dolgozni!
Kedvelte és ismerte a betegeket. Bárki felkereshette nemcsak orvosként, hanem egy jó szóért, segítő tanácsért is. Úgy
ismerte a kocséri embereket, mint a saját
családját. Tudta mindenki szociális, családi, egészségügyi helyzetét. Senkit nem hagyott ellátatlanul. Mindenkire odafigyelt.
Tavaly ősztől fellépő betegségét türelemmel, alázattal viselte. Önmagát háttérbe
szorítva továbbra is gyógyított, dolgozott,
szolgált. Még akkor is adott amikor már
szinte neki sem volt miből. Tette mindezt

Mindig a jók mennek el! /Máté./

Nekrológ

Emlékezés Dr. Rozsnyói Ferenc körzeti és
háziorvosra!
A kocséri krónikában 2013. január-februári számában jelent
meg Dr. Rozsnyói Ferenc szakorvos emlékeinek részletezése. Csak tiszta, rendezett lélekkel lehet másokon segíteni - címmel.
1973-ban került családjával Kocsérra. Kocsér akkor lélekszámban
3700 számolt, jól prosperáló község volt. A kezdés minden alkalommal szokatlan, hiányos volt, de körülvették a közvetlen munkatársak, a lelkiismeretes, odaadó, a doktorában hívő betegek. Az
első 5-7 év fő célja a betegek barátok, segítők megismerése. A bő
40 év ritka szolgálat, egy községben, melyben minden napi mozzanatáról lehetne mesélni, regényeket írni. Tehát 1970-es évek az
építkezés időszaka volt. 2000-es évben az egészségi állapota kicsit
megroppant, és beleesett abba hibába hogy a saját egészségét háttérbe szorította a betegei javára. Elkövetkezett az a szomorú nap
amikor ez az igaz ember eltávozott közülünk a kiváló orvos, a gondos és tehetséges szakember, a barát, az ember. Megtanulta, hogy
az orvosnak a gyógyítás folyamatában nem csak az orvosságot kell
receptre felírni, hanem teljes önmagát is adni kell. Betegségét türelemmel és nagy emberi méltósággal viselte, tudata az utolsó hónapokig tiszta volt. Ebben támasza volt a meleg családi háttér.
Gyógyító munkája során mindig az a meggondolás vezérelte,
hogy a mindenkor elérhető legmodernebb orvostechnológia alkalmazása mellett a BETEG EMBERT állítsák tevékenységük fókuszába és ez által tegyék a kezeléseket, a beavatkozásokat, emberibbé.
A váratlan és súlyos megbetegedését hatalmas önfegyelemmel és
élni akarással viselte. A szellemi aktivitása az utolsó napokig széles körű, hibátlan és eleven volt. Bölcs figyelemmel, megértéssel,
megfontoltan, de szókimondóan követte a körülötte zajló eseményeket. Mindenekelőtt a betegeit szolgáló az emberi méltóságot
megillető tisztelettel kezelte, nem voltak ellenségei, közszeretetnek örvendett. Halálával óriási veszteség érte Kocsér községet, annak egészségügyét. Egy kiváló orvost, igaz barátot és egy csodálatos embert vesztettünk el. Nagy szomorúsággal vettük tudomásul,
hogy egy igaz ember elment közülünk. Az Egyesület tagsága, Elnöksége nevében családjának őszinte részvétünket, fájdalmukba
enyhítést– Isten akarata szerint, az elhunytnak örök békés pihenést kérünk – Isten akarata szerint.
Az örök Világosság Fényeskedjék neki.
Az Egyesület nevében
Csányi Rudolf Nyugdíjas Egyesület Elnöke
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értünk betegekért!
Dr. Rozsnyói Ferenc halálával egy 42
évig tartó korszak községünk életében lezárult, egy nagyon értékes emberrel, kiváló
szakemberrel lettünk kevesebben.
A Kocséri Híradó hasábjain keresztül valamennyi kocséri nevében köszönjük, amit
áldozatkész szolgálata alatt ezért a településért, értünk tett! Isten nyugosztalja Doktor úr! Hiányozni fog!
A kocséri temetőben a sírja előtt állva
mondjuk el egy imát, köszönetünk és hálánk jeléül!
Dávid Krisztina

XX. Inter-Art, Aiud (Románia)
kocséri résztvevővel

26 ország 42 művésze – köztük a Kocséron élő Damó István grafikusművész - hagyta hátra újabb névjegyét az immár 20. alkalommal
megrendezett Inter-Art alkotói táborban, a romániai Nagyenyeden.

Az augusztus 10–től 25–ig tartó tábor hangulatát most is, mint
mindig, a viszontlátás öröme határozta meg. A megjelent művészek nem most találkoztak először, általában vissza-visszatérő vendégek vagyunk. – számolt be róla István. Van, aki 20 éve minden
alkalommal jelen van.
A helyi művelődési központ nagytermét alakították műteremmé, így egy légtérben dolgoztunk sokan. Színes csapat volt a javából! - hiszen a világ majd minden tájáról érkeztek alkotók: Maláj-földről, Nepálból, (igaz ő Párizsban él) Dél-Koreából, Afrikából
(Kenya, Ghána), Egyiptomból, és természetesen Európából: Franciaországból, Németországból, Nagy-Britanniából, Lengyelországból, Spanyolországból, Horvátországból, Szlovéniából, Macedóniából, Szerbiából, Magyarországból, Oroszországból és a
vendéglátó Romániából.
Az alkotás mellett, közös programokat is szerveztek nekünk, valamint a tábor ideje alatt egy-egy ország képzőművészetét bemutató kiállítás is nyílt. Szinte minden este lehetőség volt egyéni bemutatkozásra is. A jelenlévők közül, akinek volt képanyaga, kivetítő
vásznon bemutathatta alkotói tevékenységét.
A két hét alatt persze jutott idő szórakozásra, kikapcsolódásra is,
bár számunkra az alkotói munka aktív pihenést jelentett.
Kirándultunk Torockóra, ahol egy éjszakát töltöttünk el. Itt van
a híres Székelykő, ami „félelmetesen” emelkedik a falu fölé. Az alkotói tábor végül egy közös kiállítással zárult. Jó volt ott lenni! –
foglalta össze tábori élményeit Damó István.
Kasza Csabáné

IN MEMORIAM
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Szíve elcsendesült, de lelke sosem ragyogott fényesebben

Pásztorné Utasi Margótól búcsúzik lánya, Juci
Édesanya, Mama, szomszédasszony, Pásztorné, Margitka. Utasi Margót sokféle néven szólítottuk, de ugyanazt a sugárzó személyiséget ismertük.
„Jó asszony, értékes ember, kedves szomszéd volt.” Így emlékeztetek róla az elmúlt hetekben. Igaz, egyszerű, őszinte szavak egy
igaz, egyszerű, őszinte asszonyról.
Margó rengeteg boldogságot talált Írország vadregényes vidékeit
járva. Ír szokás szerint elhelyeztünk néhány kedves tárgyat a hamvai mellett. Az olvasója, egy fakanál, egy toll és jegyzettömb és egy
levendulakoszorú jelképezik ma életét.
Margó mesterien forgatta a fakanalat. Unokáit kedvenc falatjaikkal várta, vejével a magyar ízekkel hidalták át a nyelvi akadályokat,
három gyerekének négyfélét főzött, ha az volt a szívünk kívánsága. De nem csak ünnepnapokon várta a rokonságot finomságokkal, a családban levő elesettekről éveken át gondoskodott - kérés és
panasz nélkül.
Margitkában kivételesen erős igazságérzet élt. Holmijai között
százával találunk apró feljegyzéseket. Kérdezett, kutatott, jegyzetelt. Bátran és kitartóan. A szép szó erejével küzdött, de sosem önmagáért. A gyerekeiért, férjéért, barátokért, nemegyszer idegenekért.
Olvasóját az utolsó órákig kezében tartotta. Édesanyám mélyen
hitt az imaszó erejében. Vallása a mindennapokban is alakot öltött. Bátorító szavaiban, megértő hallgatásában, együttértő kézszorításában.
A szépséget kereste az életben. A levendula illatában, lankás zöld
dombokban, a tenger zúgásában. Értelem és érzelem ritka harmóniát alkottak a lelkében.
Ezt az idézetet a papírjai között találtam: „Ti, akik mosolyogtatok, amikor leányotoktól búcsúztatok, ti tudjátok, hogy minden
mosoly között ez a legbátrabb.” Ma én búcsúzom tőle. Azt szeretném, ha könnyeink mögött átfénylene közös, bátor mosolyunk.
Elment, de a miénk volt...
Egy kedves versével zárom gondolataimat.

Kun Magdolna: Elszökő élet
Oly hamar elmúlnak a hónapok, az évek,
s kihunynak szememből a vágyak és a fények.
Alábbhagy a belsőtűz, a forró szenvedély,
csak szép emlékük lesz, ami bennem él.
Hajam hamvas őszezüstjén táncot jár az idő,
már nem csillantja felkelő nap, csak a lemenő,
csak a lemenő nap sugarában tükröződik még,
az-az ifjú ábránd, mi most hamvadóan ég.
Be kell látnom, hogy az élet gyorsan tovaszáll,
s én nagy utazó leszek a végzet vonatán,
mely talán odavisz, odarepít, ahol az örök nyár,
csodásabbnál csodásabb élményekkel vár.
Az indulás nem könnyű, hisz minden, ami kedves,
csak illanó pára, és szívre hullott könny lesz,
de van, amit nem vehet el tőlem még a halál sem,
azt a tartalmas szép életet, mit veled, veletek töltöttem.
Pásztor Judit
Kocsér, 2015. augusztus. 26.

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönetnyilvánítás

Emlékezünk idős

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

Urbán Jánosra,
aki a Kocséri Temetőben nyugszik,
halálának 10-ik évfordulója alkalmából.
Soha el nem múló szeretettel, és fájdalommal
Edit lánya, és annak családja.

Kiss Zoltán
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

17

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A Trenkwalder Kft. partnercége számára
munkavállalókat keres az alábbi pozíciókba:

CNC gépkezelő, Összeszerelő,
Gépkezelő, Hegesztő,
Raktáros, Lakatos
 Amit kínálunk: - hosszútávú munkalehetőség
- bejelentett munkaviszony
- azonnali munkakezdés
Céges buszjárat az alábbi településekről:
Cegléd - Zöldhalom - Csemő - Nagykőrös
- Törtel - Kőröstetétlen - Kocsér

Várjuk jelentkezését!

6000 Kecskemét, Batthyány u. 10.
e-mail: HuJobKecskemet@trenkwalder.com
telefon: +36 76 504 735
Magán-munkaközvetítői ny. sz.:
37961/2001-0100

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN!
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar…az éghajlatváltozás
hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és –
amennyire lehet – kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.
Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének
visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz
igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és
felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata
jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el.
A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és
a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fejezeteit.
Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a
vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók
megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok
megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon
találhatóak.
Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos
és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket
és kamatozathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A
természeti erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet közös
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
[Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]
Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtőgazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat!
Somlyódy Balázs
főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság
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REJTVÉNY
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REJTVÉNY MEGFEJTÉSE BEKÜLDHETŐ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR, 2755 KOCSÉR, KOSSUTH L. U. 16. SZ. ALATTI POSTALÁDÁJÁBAA helyes megfejtést beküldők között a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány könyv felajánlását sorsoljuk ki. Beküldési határidő: 2015. október 30. (Adja meg megfejtését, nevét és pontos címét!)
A május-június számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: EGY JÓ MONDÁS TÖBBET ÉR EGY ROSSZ KÖNYVNÉL Aki a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány könyv felajánlását nyerte: Mihályi Mária Gratulálunk neki, nyereményét a Községi Könyvtárban veheti át!

Kocséri Híradó
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JEGYZETTÖMB HELYETT
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefonszámok: 06-53/359-080,
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs kamarai tanácsadó és Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, Szabadság tér 4.
szám alatti Területi 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. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 0653/350-377, 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 Járvás Józsefné, 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 következtében 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
Csütörtök: 8:00–18:00
Kedd:
8:00–18:00
Péntek:
8:00–16:00
Szerda:
8:00–20:00
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
Csütörtök: 8:00–12:00
Kedd:
8:00–12:00
Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
8:00–18:00
Ügyfélfogadási rend: (gyámügyek)
Hétfő:
8:00–15:00
Csütörtök: nincs
Kedd:
nincs
Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
15:00–18:00
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
Csütörtök: nincs
Kedd:
nincs
Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
8:00–15:30
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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 melléképüle
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
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, összkomfortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel,
fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401

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

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 sürgősen eladó. Irányár: 50 Ft/db. Érdeklődni: 06/20/4535485
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.: 0676/411-556;
0620/4545-400

Sopronban közel a belvároshoz, szép környezetben 60
m2-es téglaépítésű társasházban földszinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik 1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár:
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/645-7317 E-mail: imre.lorant@freemail.hu
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás 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
Szántó eladó Tel.: 70/514-0541, 53/359-036
Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4. szám
alatti kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, felújított lakás. Érdeklődni: 06-53/359-395
Sürgősen eladó! Kocsér Széchenyi út 12. sz. alatti ingatlan, 2 szoba, összkomfortos, 1 500 m² kerttel. Érdeklődni: 06-20/561-7862

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
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