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Értesítjük a Lakosságot, hogy az összes 3 hónapos és ennél idősebb ebek veszett-
ség elleni kötelező védőoltása, valamint a jogszabályban előírt kötelező, féreg-
hajtószerrel történő kezelése az alábbi időpontban és helyen kerül lebonyolításra:

EBOLTÁS

2016. április 6-án (szerda)

8-10 óráig 
Vágó tanya

12-13 óráig 
Ádám tanya

2016. április 9-én (szombat)
8-10 óráig faluban Hivatal előtti téren.

PÓTOLTÁS:
2016. április 30-án (szombat)

8-10 óráig faluban Hivatal előtti téren.

Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az eboltás díja féregtelenítéssel együtt: 
3.700 Ft/eb. Az ebeket szájkosárral ellátva, pórázon kell az oltásra vezetni!

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Kocséri Kirendeltsége

ISKOLAVACSORA  FEKETÉN-FEHÉREN

Az Általános Iskola és a Szülői Mun-
kaközösség az idei jótékonysági vacsorá-
ját 2016. február 6-án szombaton rendez-
te meg a Tornacsarnokban.

Nemcsak a csarnokot öltöztettük 
„Black&White” jelmezbe, hanem a legtöbb 
résztvevő is komolyan vette az est szlogen-
jét és fekete-fehérbe öltözött.

Az előző évek hagyományait követve a 
bál megnyitója után a szülők tánca követ-
kezett, akik hetek óta nagy izgalommal ké-
szültek a fellépésre Juhász Anikó irányítá-
sával. A fellépők hatalmas sikert arattak. 
Hálás köszönet minden szülőnek a közre-
működéséért!

Résztvevő szülők név szerint: Baloghné 
Lajtos Brigitta, Országné Molnár Katalin, 
Ádám Istvánné Edit, Vanyurné Tóth Krisz-
tina, Ádám Zoltánné Anikó, Vizi-Nagy 
Annamária, Venyinginé Tajti Erika, Bagi-
né Vecsei Edit, Bíróné Forgács Bernadett, 
Juhász Anikó, Bátoriné Rapi Anna, Héda 
Éva, Tajti Tímea. 

KöszönjükÁdám Istvánné Esztike néni-
nek, aki a táncos szoknyákat megvarrta ne-
künk. 

Avacsorát a Barna Bár Étteremkészítet-
te és szolgálta fel. Külön köszönet Kenyeres 
Bálintnak és családjának, akik önzetlenül 
biztosították a savanyúságot a vacsorához. 
Majd az anyukák által készített finom sü-
teményekkel kedveskedtük vendégeinknek 
Az est hangulatfelelőse Csőke Miki volt.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni tá-
mogatóinknak, akik tombolatárgy felaján-
lásával támogatták rendezvényünket.

Támogatóink: Kocsér Község Önkor-
mányzata, Bodnár András polgármester 
és családja, Gévai Imre és családja, Pető-

fi Mg. Szövetkezet – Dr. Nyitrai Gabriel-
la, Kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és 
Szülői Munkaközössége, Hernádi László 
Plébános, Ország Tamás és családja, Vágó-
-Molnár Melinda, Vágó Tibor, MMF Kft., 
Kincsesbánya Bolhapiac Nagykőrös, Gál-
-Rusvai Halparadicsom Kft., ifj. Laczi Dé-
nes és családja, Nagy Miklós és családja, 
Kocsány Istvánné, Béres Deák Mariann és 
családja,  Barabás Ferenc, Csutár Anikó és 
Bretus Réka, Galgóczi Csemege Élelmiszer, 
Fehér Béla és családja, Farkas Béla és Mol-
nár Mónika, ifj. Járvás József és családja,  
Mádi Tamás és családja,  Kenyeres Kálmán 
és családja, Bíró Krisztián és családja,Ra-
dics László és családja, Oláh Pál és csa-

ládja, Konyha dolgozói, Hriagyel Csaba és 
családja, Csőke Alexandra, Bartáné Cson-
tos Anita, Kis Erzsébet és családja, Báto-
ri Sándor és családja, Tóth József, Vanyur 
László és családja, Balogh Krisztián és csa-
ládja, Csukás István és családja, Venyingi 
Zoltán és családja, Napsugár Presszó, Cze-
czon Béla és családja, Szelei László és csa-
ládja, Kocséri Polgárőr Egyesület, Utasi Ti-
bor és családja, Kocséri Horgász Egyesület,  
Gál-Barhács Dóra és Csonó-Szabari Réka, 
Tajti Dezsőné, Pálinkás József és családja, 
Barabás Ferencné, Kenyeres Bálint és csa-
ládja, BolykiZoltán és Pétervári Emese, 
Szabó Zsuzsanna és családja, Kocséri Nép-
kör, Király Dénes és családja, Győrfi Fe-
renc, Kissné Juhász Sarolta, Ádám Zoltán 
és családja, Kocséri Vadásztársaság, Tajti  
Attila és családja, Járvás Gabriella Tisza-
kécske,  Kasza Csaba és családja, Legyünk 
Kocsér Jó Gazdái,  Marion + Richard, Jan + 
Gabi, Posta dolgozói, Bagi István és család-
ja, Ádám István és családja, Birkás István 
és családja, Barna Bár és Étterem, 1. osz-
tály, 2. osztály, 3. osztály, 4. osztály, 5. osz-
tály, 6. osztály, 7. osztály, 8. osztály.

Köszönjük mindenki segítségét, aki 
munkájával hozzájárult a rendezvény elő-
készületeihez, a szervezéshez, a terem dí-
szítéséhez, ki- és bepakolásához.

Köszönjük, hogy támogatásukkal 
segítették céljaink megvalósulását.

SZMK
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Magyar Kultúra Napja - 2016.01.22

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepel-
jük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések 
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyö-
kereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tár-
gyi és szellemi értékeinket.

A nap megrendezésének ötlete Fasang Árpád 
zongoraművészhez köthető, aki 1985-ben vetet-
te ezt fel. Végül a nap tényleges megünneplésé-
re a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. 
december végi ülésén tett felhívást és 1989 ja-
nuárjában ők szervezték meg az első évfordulós 
rendezvénysorozatot és azóta rendre, évente ün-
neplik meg ezt a napot.

Az emléknapon országszerte számos kultu-
rális és művészeti rendezvényt tartanak. E nap-
hoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, 
továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai 
munkával kapcsolatos díjakat is.

Idén mi is csatlakoztunk ehhez a nemes esz-
méhez a Kocséri Önkormányzat támogatásával. 
A Pesti Zenés Színpad énekművészei, valamint a 
társulat táncosainak előadásában egy fergeteges operett, sanzon gálaműsort 
láthatott a kedves közönség.

Elhangzott dalok egy része:
Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország
Jajj, cica
A jányok, a jányok
Hej cigány
Meseautóban
Budai dalok - Legyen 
a Horváth kertben, 
Budán, János legyen, 
Hétre ma várom 
Szép város Kolozsvár
Délibábos Hortobá-
gyon
Húzzad csak kivilá-
gos
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NÉPKÖRI HÍREK
Beszámoló 2016. január-február hó eseményeiről

Változatlanul minden hónap első és harmadik csütörtökén ba-
ráti összejövetelre érkezünk a faluházba, a tagok állandó részvétele 
30-35 fő közötti az egyes a rendezvényeken.

Első alkalommal ebben az évben 2016. január 7-én voltunk 
együtt, amikor szívélyes szertettel kívántunk egymásnak „BOL-
DOG ÚJ ESZTENDŐT és jó egészséget. Mindenki örömmel me-
sélte el kinél hogyan teltek az év végi ünnepek. 

Kocséri KÉK Nefelejcs presszó kedves meghívásra készültünk az 
un. „pótszilveszteri” szereplésre. A meghívást 24 fővel elfogadtuk 
és nagyon jól éreztük magunkat.

A szépkorúak kedvenc nótás-bohókás műsorukat,a12 fős elő-
adásukat aktualizálták erre az estre, amelyet a közönség fergete-
ges tapssal honorált. Sok-sok fotó készült a felismerhetetlenségig 
megváltoztatott szereplőkről, akiket visszatapsoltak és velük éne-
kelték a nóták refrénjét.

Január 21-én megbeszéltük az éves programunkat, minden-
ki hozzájárult egy-egy ötlettel ahhoz, hogy hová szervezzük meg, 
majd az őszi kirándulást. Terveink szerint Esztergom várost és 
környékét látogatjuk meg.

A községi rendezvényen a színvonalas Operett Gálán is megje-
lent szép számú tagunk.

Február első csütörtökén tartottuk meg a batyus farsangi bulit.
Jó hangulatú est, sok-sok finomságtól roskadozó asztal mellett, vi-

dám baráti beszélgetéssel közel éjfélig tartott. Az egyesület tagjai itt 
sem tétlenkedtek. Vacsora után álarcos vonatozásra került sor, ahol a 
„masiniszta” Czeczonné Birkás Anci volt igazi vasutas ruhában. 

A tovább haladást Járvás József akadályozta és csak egy pohár 
bor elfogyasztása után mehetett tovább erről az állomásról a vonat.

A Jászapáti Vándorfy János  Honismereti Szakkör 2016. február 
27-én ünnepelte megalakulásának negyvenedik (40.) évfordulóját. 

Az elmúlt években res-
taurált, gyönyörű „Kisbol-
dogasszony Templom”-ban 
szentmisével kezdődött az 
ünnepség, majd bemuta-
tásra került a „Honismere-
ti Szakkör 40 éve” Illés Anita 
ajánlásával. A Jász települé-
sek Honismereti munkáiról 
Hortiné Dr. Bathó Edit tar-
tott előadást. 

GRATULÁLTUNK a Nép-
kör nevében Mihályi József-
nek, aki a sok-sok éves szak-
kör vezetői munkásságáért 
elismerő oklevelet vett át.

Járvás Józsefné
NÉPKÖR Elnöke
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
„Udvarunkon ablak alatt,
Álldogál egy fura alak
hóból van a keze lába”…..

Hangzott el ez a kis téli vers szinte min-
den nap valamelyik csoportban, az időjárás 
az idei télen nem tette lehetővé a hóember-
építést, hiszen mert nem esett hó, így hó-
golyózni, szánkózni sem sokszor tudtunk 
emiatt. Egy délelőtt azért megsajnált ben-
nünket a „Télapó” és küldött egy kis havat. 
Mi azonnal ki is használtuk, és egy jót ját-
szottunk a frissen esett hóban.

A kismadarakról sem feledkeztünk el, hi-
szen a mi udvarunkat nagyon szeretik, so-
kan fészkelnek is itt. Mind három csoport 
készített madáretetőt, az ablakból figyeltük 
hogyan esznek, válogatnak a kiscinkék, fe-
keterigók. A Csicsergő csoportosok szinte 
alig győzték az eleséget pótolni.

A határban élő vadakat is meglátogatták 
a középső csoportosok, élelmet vittek ne- kik. Köszönjük Tajti Béla és Csukás István 

segítségét, kalauzolását.
Január végén készülődni kezdtünk a Far-

sangi mulatságra. Nagy izgalommal ké-
szültek a jelmezek, az Aranyalma csoport 
bohócnak, a Csicsergők hóembernek öl-
töztek. A Bóbita csoportosok, a legna-
gyobbak pizsama partit tartottak melyet 
párnacsatával zártak. Rövid műsorban 
mutatkoztak be a „maskarások”, tízórai 
után. Természetesen az alkalomhoz illő-
en Czakó Kálmánné Marika néni és a daj-
ka nénik, fánkot sütöttek, köszönjük nekik.

Elkészült a telet jelképező Kisze-baba is, 
melyet a mulatság után elégettünk, ezzel 
kergettük el a telet. A bátrabbak át is ugor-
hatták a tüzet.

A farsangi mulatságok sorát a Répa Re-
tek Duó zenés, táncos műsorával zártuk. 
Köszönjük a Szülői Munkaközösség támo-
gatását, hiszen ők fizették az előadást.

Bodnár Andrásné
óvodavezető
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Tudományos magasságokban

Gratulálunk, doktor úr!
Egy kocséri fiatalembert, iskolánk egykori tanítványát, 

Szaszkó-Bogár Viktort 2016. január 15-én pénteken a fizikatu-
domány doktorává avatták a szegedi egyetemen. E naptól kezdve 
neve előtt joggal viselheti a Dr. megjelölést. 

Viktor 1993-2001 között járt 
iskolánkba, mindvégig kitűnő 
tanuló volt, a 8. osztály elvég-
zése után Gábor Áron Emlék-
plakettel ballagott el. 

Alsó tagozatban édesany-
ja, Szaszkó Sándorné volt a ta-
nítója, felső tagozatban pedig 
Csőke Istvánné, illetve Uta-
siné Bojtos Csilla tanárnők 
szerettették meg Viktorral a 
matematika, illetve a fizika tu-
dományát. A nagykőrösi refor-
mátus gimnázium elvégzése 

után a szegedi egyetem hallgatója, majd oktatója lett. Kutatott kül-
földön is, Belgiumban, jelenleg pedig a most alakuló szegedi lézer-
központnak is alkalmazottja.

Doktorrá avatásához az iskola nevében dísztáviratban gratulál-
tunk, válaszából idézünk:
„Kedves Imre!
Megkaptam a dísztáviratot. Nagyon szépen köszönöm Neked és ter-
mészetesen a Kocséri Nevelőtestületnek, tanáraimnak, hogy gondol-
tatok rám életem egyik fontos pillanatában. Kérlek, add át nekik is, 
hogy nagyon köszönöm a boldog diákéveket.
… hálás vagyok nektek, mindannyiótoknak, hogy tanítottatok. 

Egyben biztos vagyok, hogy az én általános iskolám olyan tudást 
és értékeket ad diákjainak, amelyekkel, ha kitartóak, bármit és 
bárhova elérhetnek az életben. Viktor”

Szaszkó Viktor tudományos fokozatát a legmagasabb fokoza-
tú, „Summa cum laude” minősítéssel szerezte meg. Értekezését 
angol nyelven írta, címe magyarul: Kétdimenziós mezoszkopikus 
struktúrák kvantumos transzportfolyamatai.

Magyarországon jelenleg négy minősítés létezik: insufficien-
ter („elégtelen”), rite („illő, megfelelő”), cum laude („dicsérettel”), 
summa cum laude („teljes, dicsérettel”). (A magna cum laude foko-
zat jelentése:” nagy dicsérettel”, de e fokozat használata nem általá-
nos, viszont egy népszerű zenekarnak a neve).

Februárban a Heti Hírek című nagykőrösi újságban Kasza Csabáné 
jóvoltából kétrészes interjú jelent meg Viktorról, melyben részletesen 
vall az idáig vezető útról, a családjáról, a munkájáról, a hobbijairól.

Kegyes korcsolyázás Tiszakécskén
Január 13-án szerdán a 

Kegyes verseny győztesei 
korcsolyázni mentek Ti-
szakécskére a Diákönkor-
mányzat támogatásával és 
Laci atya áldásával. 

Az őszi-téli időszakban 
az 5. osztályosok jártak 
leglelkesebben templomba, 
így ők érdemelték ki a kis 
kirándulást, és hozzájuk 
csatlakozott osztályonként 
további 3-4 diák. 

Juhász Anikó néni és Mé-
száros Ervin bácsi a jégen felügyelt a diákokra (és tartott bemuta-
tót), a kisebb baleseteket, technikai és lelki problémákat Molnár 
Zsuzsa néni kezelte, Laci atya pedig a palánk mögül bátorította a 
korizókat.

Bár a bátorításra nem is volt nagy szükség, mert gyorsan tanul-
tak azok is, akik először húztak korcsolyát a lábukra, a gyakorlot-
tabbak pedig kifejezetten gyorsan siklottak a jégen.

A lelkes 5. osztályosok (Timi, Sugi, Nati),  
a Kegyes verseny győztesei.
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Bronzérem a megyei diákolimpián!
Január 31-én szombaton Érden rendez-
ték meg a tollaslabda diákolimpia me-
gyei fordulóját. 16 település közel 150 
versenyzője indult el a versenyen, köztük 
13 általános iskolás és Szabó Attila révén 
egy középiskolás kocséri diák is. Ez nem 
véletlen, hiszen a mindennapos testneve-
lés keretében iskolánkban már évek óta 
zajlik e sportág oktatása – Palotai Gergő 
vezetésével.
A kocséri diákok közül a legjobb helye-
zést Gévai Eszter (8.o.) érte el, a IV. korcso-

portos lányok között bronzérmes lett. 
Bár továbbjutott a területi döntőbe, de 
azon – sérülése miatt – sajnos egy hét 
múlva részt venni már nem tudott.
Remek játékkal túljutott a csoport-
mérkőzéseken: Badari József és Zer-
bes Olivér (I.kcs. fiú) valamint Gévai 
Levente is (III. kcs. fiú). De a többi-
ek is derekasan vitézkedtek a csoport-
mérkőzéseken, szinte mindenki nyert 
1-2 mérkőzést.

Álló sor balról: Gál Gergő, Gévai Eszter, 
Palotai Gergő (edző) Gévai Levente, Szabó 
Dávid, Drotár Natasa, Szabó Attila, Berdó 
Orsolya, Kulcsár Leila (Nagykőrös), Benke 
József (edző)
elöl: Gévai Anna, Nagyszombati Petra, Vá-
gó Barbara, Birkás Dániel, Németh István, 
Vágó József, Zerbes Olivér. 

Köszönjük a községi önkormányzatnak (és 
Tóth Feri bácsinak) az utazásban nyújtott 
segítséget, a lelkes szülőknek pedig a szurko-
lást.

Egymás ellen – Zerbes Olivér és Badari Joca

Farsangi karnevál – 2016
2016. január 29-én pénteken délután tartotta a Diákönkor-
mányzat a farsangi karnevált a tornacsarnokban. A jelmezver-
seny eredménye:
Egyéni jelmezek:

1. Gomba – Pesti Dóra 4.o.
2. Törpe a gombán – Ádám Viktória 1. o.
3. Túró Rudi – Berdó Orsolya 4.o. 
4. Zorró – Váradi Máté 1. o.
különdíj: Kalóz – Nagy Nóra óvodás

A csoportos produkciók – különdíjak:
A legédesebb csoport: Oreók – 3. osztály
A legjobb koreográfia: 2. osztály – Cowboyok

A leghangulatosabb jel-
mez: Smile-k – 8. osztály
A legeredetibb produkció: 
Afrika képekben – 5. osz-
tály
A legviccesebb jelmez: 
M&M – 6. osztály

Nemrég Budapesten, most a kocséri farsangi bálon mutatták be tu-
dásukat Marsa Ferenc edző tanítványai: Kása Márk, Vágó József, 
Vanyúr Levente, Zerbes Olivér, Kenyeres András és Országh Tamás.
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A hóvirág
 (Zelk Zoltán meséje nyomán)

Az erdőket, mezőket hó borította, de a hó 
alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már 
mély álmukból.
– Alszol még? – suttogta szomszédjának az 
egyik fűszál.
Bizony, aludt az még, de a suttogásra föl-
ébredt: azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért 
még boldogan mosolygott is, mert éppen 
azt álmodta, hogy harmatcseppben fürdik, 
és napsugárban szárítkozik. De szomszédja 
hamar visszaterelte a valóságba:
– Miért mosolyogsz?
– Nem a szellő hív játszani?
Erre elnevette magát a füvecske.
– Jól mondod! Mert a szellő olyan erős, 
ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fe-
hér dunyhát!
A másik fűszál csak most tért magához.
– Ah! Hát még mindig hótakaró alatt va-
gyunk! Még mindig nem láthatjuk az eget, 
a napsugarat!
Olyan szomorú lett, hogy bánatában a má-
sik oldalára akart fordulni.
– Aludjunk inkább! Legalább szépet álmo-
dunk!
– Ne aludj! – suttogta a másik – Nézzük 
meg, mi van a világban.
– Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyen-
ge kis fűszálak, a nagy hótakaró alatt! Ha 
akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk 
kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
De a másik fűszál nem nyugodott meg eb-
ben.
– Meg kell keresnünk a módját!
– De hogyan?
Az első fűszál nem soká törte a fejét, hama-

rosan megszólalt:
– Én már kitaláltam!
Még jobban odalapult a földhöz, hallgató-
zott. Aztán megkopogtatta a földet.
– Fölébresztem a föld alatt alvókat – mond-
ta titokzatosan.
– Hallják is azok! Még nálunk is messzebb 
vannak a napvilágtól.
De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a 
földet, és reménykedve hallgatózott. Nem-
sokára aztán mozgolódást vett észre a föld 
alatt. Megörült a kis fűszál.
– Jó reggelt – kiabált jó erősen. – Kialudtá-
tok magatokat?
A hóvirág még zsenge zöld csíraágyában 
aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni 
kezdett, meg is szólalt álmos hangon:
– Ki az, mi az?!
– Fűszálacska! – volt a válasz.
Megörült a hóvirágcsírácska, egyszerre víg 
lett.
– Hát ti már fölébredtetek? Akkor én sem 
leszek rest! – kiugrott csíraágyacskájából, 
bimbófejét nekifeszítette a földnek, s egy-
szeriben ott állt a fűszál előtt. Boldogan 
ölelték meg egymást.
– Csakhogy itt vagy! – mondogatták a fű-
szálak.
Igen ám, könnyű volt a jó puha földből ki-
bújni – gondolta az első fűszál. – De ho-
gyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni?
– Te voltál az egyetlen reményünk – mond-
ta a másik fűszálacska. – Én tudtam, hogy 
te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a 
nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok al-
vást. Szeretnénk napvilágot látni, és meg-

tudni: van-e már meleg napsugár.
A hóvirágbimbócska nem kérette magát, 
hiszen neki is ilyen vágyai voltak. A két fű-
szál észre sem vette, a hóvirág már a szabad 
ég alól kiáltott hozzájuk:
– Jaj de fényes a napvilág! Jaj de szép az ég! 
Amint a napsugár tekintete a hóvirágra 
esett, úgy körülölelte langyos sugarával, 
hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fű-
szál fölött egyszerre csak világosodni kez-
dett. Nemsokára ott álltak ők is a szabad ég 
alatt.
– Most már nemsokára jön a szellő is – 
mondta az első fűszálacska a szomszédjá-
nak.
– És akkor úgy lesz, mint ahogyan álmod-
tam – válaszolta a másik füvecske –, har-
matcseppben fürdöm, s napsugárban szá-
rítkozom.
A hóvirág szelíden mosolygott rájuk, s fe-
hér bóbitáját a nap felé fordította.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak  

a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik

Czeczon Lászlóné
(szül: Mihályi Mária)

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

A gyászoló család

Emlékezünk Törőcsik 
László halálának 10. 

évfordulójára

Édesapám emlékére...
Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp 

Telő hold fényénél, üvöltő emlékek, 
Kérlek Édesapám, nyújts felém a kezed, 

Csak még egyszer halljam, dobogó szíved...  
Csendes a temető, nem jön felelet, 

Arcomat mossák a keserű könnyek, 
Hideg sírköveden, kezem pihentetem, 

Itt vagyok Édesapám, Rád emlékezem!

Törőcsik László halálának 10. évfordulójára fájó szívvel gondol 
rád szerető feleséged, lányod Erika és családja.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Hajagos József
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Anyakönyvi hírek kiegészítése

A decemberi számban megjelent anyakönyvi hírekhez kapcso-
lódóan: 
Dudás Sándor (1955.) elhunyt 2015.07.01-én.

Mi Micsoda!?
A harangok Rómába mentek

Húsvét előtt, nagypénteken és nagyszom-
baton nem halljuk a templomok közelében a 
megszokott harangszót – a népnyelv megfo-
galmazása szerint ilyenkor „a harangok Ró-
mába mentek”. Ezen a két napon ugyanis a ke-
resztény egyházak Jézust gyászolják, és a gyász 
idején mellőzni kell minden olyasmit, ami el-
lentmondana a befelé fordulásnak illetve bár-
miféle örömre lehetőséget adna. Így minden-
fajta hangos megnyilvánulást, tehát a zengő 
harangszót is kerülni kell. Érdekes, hogy kez-
detben éppen fordítva volt: a kötelező haran-
gozást először épp hogy nagypéntekre, Jé-
zus szenvedésének emlékezetére rendelték el, 
1413-ban, a kölni egyházmegyei zsinaton. Ké-
sőbb azonban a gyász kifejezése mellett dön-
töttek. Azóta a harangok csak nagyszombat 
estéjén térnek vissza, ilyenkor azonban sok-
szoros erővel: van, hogy a templom összes 
hangszerét – tehát az orgonáját, csengettyűit 

és minden harangját – egyszerre megszólaltat-
ják, így jelezve, hogy van feloldása a gyásznak, 
és nemsokára az öröm ünnepe következik.

Mikor szokás harangozni?
Évszázadokon át reggel, délben és este biz-

tosan megszólaltak a templomokban a ha-
rangok, és arra hívták fel az embereket, hogy 
bárhol is vannak, imádkozzanak. A római ka-
tolikus egyházban ezeket a harangozásokat 
sokáig Úrangyalának hívták, mivel az Úran-
gyala nevű imádság elmondására ösztökéltek. 
Az emberek sokáig be is tartották, hogy még 
a mezőn is letették a szerszámaikat, és a ke-
züket összekulcsolva imádkoztak. Kőszegen 
pedig délelőtt 11 órakor is szólnak a haran-
gok, Jurisics Miklós és vitézei törökök felett 
aratott győzelmének emlékére. A reformá-
tus és evangélikus templomok számára azon-
ban nem kötelező a déli harangszó: a gyüle-
kezet vezetése dönti el, hogy csatlakoznak-e 
ehhez a szokáshoz. Szintén hosszú időn át jel-
lemző hang volt a településeken az esti ha-
rangszó. Katolikus templomokban ez télen 7, 
nyáron 8 órakor szólal meg, de külön harang 
jelezheti a 6 órakor kezdődő misét is, amely-
nek sok helyen vecsernyére hívó harang volt 
a neve. Evangélikus istentiszteleteken a Mi-
atyánk imádkozása alatt is szokás harangoz-
ni, azért, hogy akik valami okból nem tudtak 
eljönni a templomba, azok is együtt tudjanak 
imádkozni a gyülekezettel. Az ekkor meg-
szólaló harangozást több helyen is Miatyánk- 
harangnak hívják. A reformátusok viszont 

nem harangoznak az istentisztelet alatt. 
Az ünnepek előestéjén általában a nagyha-
rangot kongatják meg. A kongatást évszá-
zadokon át a harangozók végezték, akiknek 
a legkevésbé sem volt könnyű a dolguk, hi-
szen állandóan készenlétben kellett állniuk, 
és olykor veszélyekkel, nehézségekkel is meg 
kellett küzdeniük. Ma már a legtöbb helyen 
elektromos szerkezet vezérli a harangokat. 
Magasabb, áttetszőbb hangú harangokat hasz-
nálnak lélekharangokként, amelyek a templo-
mokban és a temetőkben egyaránt megszólal-
nak. A templomokban az esti harangszó után 
halhatjuk a lélekharangot, amely itt általában 
a halottakért való imádságra szólít fel. A te-
metőkben pedig a koporsó, később az urna 
útnak indítása pillanatában zendítik meg, és 
ezzel kísérik a halottat a végső nyughelyéig. 
Gyakran a szertartás befejeztét is harang-
zúgás jelöli, és ez az ünnepélyesebb, tes-
tesebb hang kíséri a híveket otthonukba. 
Egykor a krízishelyzetekben főként a haran-
gok informálták a lakosokat. A félrevert, vagy-
is szokatlan időben és nagyobb tempóban 
meghúzott harang az ellenség érkezésére, tűz-
vészre, árvízre figyelmeztetett. Olykor a vilá-
gítótornyok szerepét is betöltötték a harangok, 
hiszen ahol a köd vagy a hóvihar miatt nem 
lehetett látni az utat, ott a rossz időjárás idején 
folyamatosan harangoztak, hogy ezzel segít-
sék a haza igyekvőket. Ma már ilyen szerepük 
nincsen, ezen a téren pótolják őket a rádiók, 
tévék. A harangok hangjának szépsége azon-
ban semmivel sem pótolható.

Nagypénteken gyakran ilyen, deszkadobhoz hasonló 
kereplőkkel helyettesítetik a harangokat. Előre-hátra 

lendítve lehet „szólásra bírni”.
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Tisztelt Paprika termelők és Leendő termelők!
2015-ben sikeresen újraindítot-

tuk a paprika felvásárlását a Kocséri 
Önkormányzat tulajdonában lé-
vő felvásárló telepen, bízva abban, 
hogy a helyi lakosok is kedvet kap-
nak a termeléshez. 2016-ban is vá-
sárolunk a 2015-ös feltételekkel pri-
tamin-, kápia- és kármen paprikát. 
Pritamin export negyed garantált 
felvásárlási ára 170 Ft/kg.

Néhány gondolatot szeretnék 
fűzni a termeléshez kapcsolódóan. 
A paprika tápanyagigényes növény. 
Nagy mennyiségben megkívánja a 
nitrogén, foszfor és kálium tartal-
mat. NPK-15-15-15.

Ültetéskor ügyeljünk a tápkoc-
kás palánta felső része egy síkba ke-
rüljön a talajjal, és a megfelelő tö-

mörítésre. Ne maradjon levegős, 
laza talaj a gyökérzet körül. Ez ér-
vényes a szálas (vagy tépett) palánta 
kiültetésére is. A kiterjedt gyökérzet 
kialakításához foszforra van szük-
ség. Ültetés után kissé visszafogott 
öntözésre, hogy minél mélyebbre 
hatoljanak a gyökerek. A lombfejlő-
dést a virágzásig tudjuk szabályoz-
ni nitrogén (Pétisó) hozzá adásával. 
A lombtrágyán gyors, könnyen fel-
vehető energiát biztosítanak a lom-
bozatnak.

Virágzás alatt főleg, ha ez hűvös, 
csapadékos idővel párosul, ajánla-
tos egy foszforos tápoldatot kiadni, 
mivel 16 °C alatti talajból a növény 
alig képes foszfort felvenni. 

A megfelelő súlyú, vastag fa-

lú paprika eléréséhez nitrogénre és 
kalciumra van szükség. A paprika-
bogyók kineveléséhez egyenletes 
víz és tápanyagellátása szükséges, 
ezért kisebb adagokban, de folya-
matosan kell a műtrágyát kijuttatni. 
A kis termések megjelenésétől fo-
lyamatosan kalcium ellátása szük-
séges.

Termeléssel kapcsolatban érdek-
lődni lehet a 06 20/563-5053-as te-
lefonszámon vagy a kocséri Virág-
boltban.

Sikeres termelést kívánok!

Barabás Ferencné
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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 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.

Pest Megyei Kormányhivatal  
Nagykőrösi Járási Hivatal
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

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: 06-53/550-392  mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu

1, Kormányablak Osztály
Vezető neve: Szöllősiné dr. Patonai Judit

telefon: 1818;  06-53/795-264  fax: 06-53/550-393
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: (szociálisügyek)
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 ügyfélfogadás
Szerda: 15:00–18:00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
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 ügyfélfogadás
Szerda: 8:00–15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00–12:00
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi 
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: 
Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy 
másfél éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.

Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.: 
Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290

Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör. 
Érd.: 06-53/359-401

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68. 
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157

Kocsér központjában három szobás ház mellék épüle-
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 06-
53/353-936, 06-20/350-4631-es telefon szá mon 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

Tanya eladó a Határ csárda közelében! Érdeklődni 
este 18:00 után  Tel: 20/ 800-6490

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, köz-
ponti fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazános csa-
ládi ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 
450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecske-
méti 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, 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 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 EL-
ADÓ! „Birkás ház” Kos-
suth 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

Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4. szám 
alatti kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, felújított la-
kás. Érdeklődni: 06-53/359-395

Eladó ház 2755 Kocsér, Szabadság u. 97., 2 szoba + 
1/2 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, spájz, nagy 
terasz, több nagy melléképületekkel. (vezetékes gáz) 
Érd.: 53/359-435, 20/560-1246-os telefonszámokon. 
Iá.: 3 500 000,-

2. ELADÓ Kocséron X. dűlő 14. szám alatti új építésű 
tanya. 2 szoba, nappali, fürdőszoba, külön épületben 
konyha, kamra, melléképületek, nagy kert. Érd.: hét-
végén 06-70/611-3863

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




