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A Nagykőrösi Járásban is 
megkezdődött a tanyák felmérése
A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzé-

séről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban fog-
laltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt 
célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. 
évig villamos energiával történő ellátása megvalósuljon.

A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a járás-
ban található összes tanyát a felmérés elvégzése céljából. A munka-
társak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy kérdőív 
alapján, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél ponto-
sabb képet kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről, egyéb ható-
sági intézkedés kezdeményezésére nem kerül sor.

Kérjük a tanyák lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező 
munkatársak munkáját azzal, hogy együttműködnek a felmérések 
során.

Lapunk megjelenésekor a felmérés már szerencsésen véget is ért 
Kocséron, bízunk benne, hogy sok, a lakosokat érintő kérdésben 
hasznos információval gyarapodott a Kormányhivatal.

Új rendőrautó a falu utcáin
Április 25-én került sor a 

kocséri önkormányzat által 
vásárolt Suzuki Vitara típu-
sú gépjármű átadására a rend-
őrség részére, melynek segít-
ségével az eddig gyalogosan 
vagy saját gépjárművel járőrö-
ző körzeti megbízottunk gyor-
sabban és hatékonyabban tud-
ja majd munkáját végezni 
Kocséron.

Az átadáson jelen volt Bod-
nár András polgármester és 
Hriagyel Csaba alpolgármes-
ter, Dr Nyíkos Tamás, a Nagy-
kőrös Járási Hivatal hivatal-
vezetője, Dr. Mihály István 
rendőr dandártá-
bornok, rendőr-
ségi főtanácsos, 
Pest megyei fő-
kapitány, Dr. Né-
meth Gyula rend-
őr ezredes, Pest 
megyei főkapi-
tány-helyettes , 
Ambrus Zoltán 
rendőr ezredes, 
rendőrségi főta-
nácsos, a Nagy-
kőrösi Rendőrka-
pitányság vezetője, Kishalmi Tibor rendőr alezredes, a Nagykőrösi 
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője, Holló Gá-
bor rendőr őrnagy, a Nagykőrösi Rendőrkapitányság Járőrszolgá-
lati Alosztályának vezetője és Szelei László rendőr főtörzszászlós, 
Kocsér község körzeti megbízottja.

Napelemek Kocséron
A 2015-ös tanyafejlesztési program keretében a Földművelés-

ügyi Minisztérium által Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejleszté-
sek támogatása (TP-1-2015) címmel kiírt pályázaton a kocséri ön-
kormányzat 17.833.927 Ft-ot nyert négy tanya villamos energiával 
való ellátására, szigetüzemű napelemes rendszerek kialakítására.

A bajai Optimum Solar Kft. által kivitelezett beruházást április 
28-án adták át.

A projekt jóvoltából négy tanya villamosítása oldódott meg a 
korszerű napelemes rendszernek köszönhetően:

VIII. dűlő 25. Tajti Béla (Dobos)

VIII. dűlő 22. Tóth Ágostonné: - Eddig petróleumlámpával és 
gyertyával világítottam, de most már nem csak villanyom, hanem 
még hűtőszekrényem is lesz!

IV. dűlő 4. Deák Józsefné: - Ha az aggregátor valami miatt leállt, 
nem mindig sikerült újraindítanom, csak segítséggel. Ezután nem 
lesz ilyen problémám.

II. dűlő 2. Laczkó Katalin: - Nem kell már végre kézzel mosnom 
és a bevásárlás is egyszerűbb lesz, ha végre lehet hűtőszekrényem! 

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
A tanyafejlesztési program keretében.....

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Dr. Nyíkos 
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
KOCSÉR községben

2016. május 26-tól 27-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

Csütörtökön 8.00 – 18 óráig  
Pénteken 8.00 – 18 óráig

A tüdőszűrés helye: 
FALUHÁZ – Kocsér, Szabadság u. 19. sz.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁN-
LOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal 
továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkal-
massági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által or-
szágosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható 
csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény 
által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az 
oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. Pa-
nasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más 
tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kár-
tyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

Ruhaválogatás
2016. április 19-én ismét ruhaosztás volt a Ceglédi Kistérségi Szo-
ciális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Kocsér Területi Szol-
gálatánál.

Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik gondolnak arra, hogy a 
már általuk nem használt ruhaneműt, játékot esetleg más valaki 
tudja még használni, illetve egy jót játszani vele!
A következő ruhaválogatás időpontjairól a falu különböző pontja-
in elhelyezett plakátokról lehet tájékozódni. 

B. Deákné Szakál Anita, családsegítő

2016 áprilisától a Nemzeti Művelődési Intézettel együttmű-
ködve kulturális közfoglalkoztatottként a Kocséri ÁMK-nál 
dolgozik Tajti Zsanett, aki kreativitásával nagy segítséget 
nyújt a programszervezésben, de mint fotóst is üdvözöljük! 
Az újságban megjelenő képek legtöbbjét Ő készítette. Segít-
ségével igyekszünk minden fontos eseményen ott lenni és 
azt minél pontosabban dokumentálni.

Védőnői szolgálat
Tóth Zsuzsanna védőnő immár főállásban dolgozik Kocséron, így 
a hét minden napján elérhető a rendelőben vagy a 53/367-054, il-
letve a 70/599-8395-ös telefonszámon.

Háziorvosi rendelés Kocséron
dr. Hegedűs Lívia, a háziorvostan szakorvosa

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő 13-15
kedd 13-15
szerda 9-11
csütörtök 13-15
péntek 13-15

Tel.: 53/359-40; 20/346-18-31

Toborzó Országfutás

Április 26-án Kocsérra érkezett a Toborzó Országfutás. A katoná-
kat már várták a futáshoz csatlakozni kívánók a sportpályán.

A polgármesteri hivatal előtt Hriagyel Csaba alpolgármester kö-
tött szalagot kötött a futóbotra. A kocsériak a falu határáig kísér-
ték a futókat.

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
fontos eseményen ott lenni s azokat minél pontosabban.....
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TÜNDÉRKERTI HÍREK

OLIMPIAI BAJNOKOK LETTÜNK!
Óvodánkban már hagyománya van az 1848. március 15-ről való 

megemlékezésnek. Dalokat tanulunk, hallgatunk, könyveket né-
zegetünk, történeteket olvasunk, képeket gyűjtünk, hogy megis-
merjük hogyan is néztek ki a huszárok, ki is volt Petőfi Sándor, 
Kossuth Lajos, Jókai Mór vagy Gábor Áron. Mindhárom csoport 
magyar zászlót, szívecskét, kokárdát, készít, amit a központon lévő 
szoborhoz kitűzzük. A kiscsoportosok az idén kilátogattak a Ku-
tyakaparó csárdához ők ott helyezték el a nemzeti színű zászlókat. 
Természetesen minden kisgyerek kabátjára kitűzzük a forradalom 
jelképét a kokárdát.

Az idén is ellátogatott a nyuszi az óvodába, ajándékot is hozott a 
gyerekeknek, csoki nyuszit, amelyet úgy eldugott az udvarunkon, 
hogy alig győztük megkeresni.

Március 19-e nagy nap volt óvodánk életében: ezen a napon ren-
deztük meg a Kistérségi Oviolimpiát a helyi Sportcsarnokban. 7 
csapat – Cegléd, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröste-
tétlen, Nyársapát, Törtel részvételével. A jó hangulatú mazsorettek 
vezetésével történő bevonulás után következett a verseny, amely a 
közelgő Húsvét jegyében zajlott. 

A mazsorett csoport tagjai: Ádám Zsanett, Barta Polett, Feke-
te Kerubina, Gödény Dóra, Karikó Nóra, Magyar Fruzsina, Ország 
Katalin, Vanyúr Dóra

Felkészítő óvodapedagógusok: Veca és Edit óvó néni

Öt váltóversenyben mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat 
a csapatok. Volt itt húsvéti tojás díszítés és gyűjtés, futóbiciklizés, 
páros lovacskázás, és sok érdekesebbnél érdekesebb feladatsor. A 
szoros eredmény változott játékról játékra. Azt, hogy ki mennyi 
idő alatt teljesítette a feladatokat, segítőink: Rusvai László, Benke 
József és Mészáros Ervin mérte stopper órával.

Igazi olimpiai hangulat alakult ki. A különböző településekről ér-
kező szurkolók is szinte egymással versengve biztatták sajátjaikat.

A rövid pihenőt biztosító szünetben a Csicsergő csoportosok 
hívták sportolni a jelenlévőket zenés táncukkal.

Akik ezt megtették: Ádám Zsanett, Badari Attila, Balogh Ba-
lázs, Csicsák Domán, Erdős Viktória, Gödény Dóra, Karikó Nóra, 
Magyar Fruzsina, Országh Katalin, Papp Kevin, Szentirmai Gréta, 
Tajti Benedek, Vanyúr Dóra.

Felkészítő óvodapedagógusok: Zsuzsi és Erika óvó néni
Az utolsó feladat után, míg a versenybíróság, melynek tag-

jai: Sipos Csaba veterán világbajnok birkozó, Gévai Imre igazga-
tó, Hriagyel Csaba alpolgármester, Venyingi Zoltán képviselő urak 
voltak – összesítette az eredményeket, tornabemutatót tekinthet-
tünk meg, amelyet a nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la tanulói mutattak be.

Végül is csapatunk a 5 játékból 3-at megnyert, és így az összesí-
tésben az első helyen végzett a csapat. 
Az olimpia végeredménye:

1. Kocsér (felkészítők: KisKati óvó néni és Timi óvó néni)
2. Törtel
3. Jászkarajenő

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Ország
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Kedves Szülők!
A Kocséri Tündérkert Óvoda  

május-júniusi programjai:

Május 1. községi majális, 10 órától gyerekeknek ugráló-
légvár, arcfestés, parasztolimpia; 13 órától közös ebéd 
(tányért, evőeszközt mindenki hozzon magával)

Május 3. kedd: Anyák napi ünnepség mind 3 csoportban
Május 6. péntek du. 15 órától virágültetéses családi dél-

után
Május 17. budapesti kirándulás a nagycsoportosokkal
Május 27. péntek gyermeknap: muffin sütés a gyerekek-

kel, közös főzés a szülőkkel, bohóc műsor lufihajtoga-
tással, versenyjátékok

Május 25 szerda du. 16 óra zeneovi záró foglalkozás
Június 3. péntek du. 16 óra tanévzáró ballagás

Óvó nénik

Gyerekrajz-siker

Nagy örömünkre és büszkeségünkre, az Óvodai Nevelés orszá-
gos szaklapjának áprilisi címlapját Nagy Nóra, nagycsoportos óvo-
dásunk gyönyörű rajza díszíti.

Kívánjuk, hogy minden Kedves Olvasónak legyen ilyen szép, 
színes tavasza!

Az érmeket a kocséri gyökerekkel rendelkező Sipos Csaba vete-
rán világbajnok bajnok birkózótól vehettük át, de sok szép játékot 
is kaptak a csapatok Ceglédi Kistérségi Társulás jóvoltából. A ren-
dezvényt megtisztelték a települések polgármesterei is, akik külön-
díjakkal kedveskedtek a csapatoknak.

Külön köszönetünket fejezzük ki Földi László országgyűlési 
képviselőnek, amiért mind a 7 település csapatát egy-egy 20.000 
Ft-os játék vásárlási utalvánnyal lepte meg.

A versenyző csapatok vendégül látásában a kőröstetétleni Barna 
Bár volt segítségünkre.

Ezen a sport délelőttön vesztes nem volt, itt csak nyerni lehetett. 
A segítőkész támogatók jóvoltából minden kisgyerek ajándékok-
kal megrakott táskával, sok-sok élménnyel és reményeink szerint 
életre szóló versenytapasztalattal térhetett haza.

Köszönöm az óvoda minden dolgozójának, a szülőknek, az álta-
lános iskolának, a községi önkormányzatnak a segítségüket, mert 
ezt a nagyszerű eredményt csak ilyen nagyszerű összefogással ér-
hettük el.

Külön köszönetet mondunk Hriagyelné Balla Veronikának, aki 
nagyszerű, profi módon vezette le az egész délelőttöt.

Támogatóink: Ceglédi Kistérségi Társulás, Földi László ország-
gyűlési képviselő, a konyha dolgozói, Bálint Istvánné, Barabás Fe-
renc István, Barabás Ferencné, Barabás Mg. Kft., Benke József, 
CIB Bank, Csavar Gas, 2000 Kft, Csőke Alexandra, Csőke Sándor 
és neje, Demeter Lőrinc és neje, ESED Kft, Faluvédő Egyesület, 
Foltin Globe Kft. (Bp.), Gábor Áron Általános Iskola, Gál és Rus-
vai Bt., Galgóczi, Gábor és neje, Horváth Zsuzsanna, Hun-Ingat-
lan Bt, Ifj.Járvás József, Ifj.Kaszap Zoltán, Járvás Csabáné, Járvás 
Ferenc József és neje, Kenyeres Bálint és neje, Király Csaba és neje, 
Király Dénes és családja, Kiskunsági Tej Szövetkezet, Kocsér Köz-
ség Önkormányzata, Kocséri Horgász Egyesület, Kocséri Petőfi 
Mg. Tsz, Kocséri Vadásztársaság, Koller Gábor és családja, Közsé-
gi Sportkör, Kudriné Farkas Hajnalka és családja, Lázár Péter, Ma-
gyar Telekom, Mészáros Attila, Mini Abc, Mizse Ásványvíz, MMF. 
Kft, Molnár Ferenc (őstermelő), Nagy Miklósné Mónika, Nagy-
né Király Szilvia és családja, Oláh Pál és neje, Országné Molnár 
Katalin és családja, Parázs Bau Bt, Seres Anita, Szarvas Sándorné, 
Szentkirályi Ásványvíz, Tisza-Quality Kft, Tóth József és neje, Út-
mentilak Kft, Vanyúrné Bognár Erzsébet és családja.

Mindenkinek köszönjük a támogatást, hogy feledhetetlenné 
tették ezt a napot! Hiszen úgy gondolom nincs is nagyobb öröm 
annál, hogy mosolyt csalhattunk az arcukra a gyermekeinknek!

A legügyesebbek végül is a gyerekek, a csapat tagjai voltak: Be-
reznai Kristóf, Demeter Roland, Füleki Vilmos, Gulyás Norbert, 
Járvás Zsombor, Király Viktor, Mészáros Dóra, Mészáros Már-
ton, Nagy Martin, Nagy Nóra, Szabó Zoltán, Szabó Tímea

JÖVŐRE TALÁLKOZUNK TÖRTELEN!
Bodnár Andrásné óvodavezető
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1848 hősei

II. Kutyakaparó Futófesztivál

Petőfi messze van. Több mint 150 évnyi távolságra. A Kutya-
kaparó sincs közel, több mint 5 kilométerre. De az idén már má-
sodik alkalommal megrendezett Kutyakaparó Fesztivál részt-
vevői bebizonyították, hogy nem leküzdhetetlen a távolság.

A 2016. március 11-én pénteken rendezett II. Kutyakaparó Fu-
tófesztivált remekül sikerült: az időjárás kegyes volt, a közel félszáz 
résztvevő pedig lelkes és sikeres! A szurkolók, a támogatók fan-
tasztikus hangulatot varázsoltak! A váltók tagjai 1848 métert fu-
tottak, az egyéni indulók 5544 métert a nevezetes csárdáig.

A váltás pillanatát többnyire már mindkét fél nagyon várta…
Bár nem verseny volt, hiszen mindenki egyforma díjazásban ré-

szesült, de az idén már mérték az időt is, Balog Dávid, Kenyeres 
Bálint és Oláh Krisztián voltak a leggyorsabbak, 24 perc 42 má-
sodperc alatt értek célba. 

Ez a pályacsúcs, jövőre meg lehet dönteni. A tervek szerint ak-
kor már térségi eseménnyé is szélesedik a kocséri Kutyakaparó fu-
tófesztivál.

Akik teljesítették a távot: 
Általános iskolások: Halász Szibilla, Dro-
tár Natasa, Ország Tamás, Kiss Rolnad (5.o.) 
Gévai Levente, Stób Krisztián, Tóth Marcell 
(6.o.), Malinóczki Krisztián (7.o.), Kenyeres 
Bálint, Balog Dávid (8.o.) 
Középiskolások: Deák Attila, Vikor Enikő, 
Venyingi Fanni, Szabó Attila, Oláh Krisztián, 
Nagy Gábor, Tóth Adrián, Halász Deborah 
Felnőttek: Galgóczi Gábor, Galgócziné Fe-
hér Mónika, Országné Molnár Katalin, Ráfli 
Imre, Gévai Imre, Venyingi Zoltán. 
Váltóban lettek 1848-as hősök: Kovács 
Gergő, Rapi Roland és Szedlák Zoltán, Ba-
dari Szabina, Pesti Dóri és Polyák And-
ris, Vágó Barbi, Bagi Szandi és Rapi László 
(4.o.) Nagy Károly, Godó Attila, Fekete La-
jos (6.o.) Urbán Alisa (8.o.), Pesti Mónika és 
Erdős Bianka,  Drotár Iza (7.o.), Nagy Tímea 
(5.o.), Német Szandi (7.o.), Borzák Bianka 

(8.o.) Juhász Anikó és Csőke Alexandra.

 Bodnár András polgármester adja át az emlékérmeket

Csínom Palkó és a nagy fejedelem

Kuruc vitézek nyomában
2016. március 11-én pénteken 8 órától rendhagyó ének-, iroda-
lom- és történelem-
órán vettek részt is-
kolánk tanulói a 
Művelődési házban.
Nagy Csaba előadó-
művész a világszer-
te magyar hangszer-
ként ismert tárogató 
segítségével, kuruc 
dallamokkal legen-
dás történelmi ala-
kokat idézett meg: 

Rákóczi fejedelmet, Bercsényit, Mikes Kele-
ment. Végül – március lévén – a Kossuth-nóta 
közös eléneklésével zárult a remek műsor.
Az előadás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatásával valósult meg.

A díjakat, az érmet és a pólót Kocsér Község Önkormányzata ajánlotta 
fel. A póló grafikáját Damó István tervezte.
Köszönjük a támogatást: az almát és az üdítőt a Móni-boltnak és a Lő-
rinc-boltnak – jólesett, és Király Dénesnek a fuvarozást visszafelé  – mert 
az is nagyon jólesett. 
A rendőrségnek és polgárőröknek pedig a biztonságot köszönjük, mert 
az a legfontosabb.

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Kiss Roland

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Szabó Attila

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Németh
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Lőporfüst és Kossuth-kifli

Megidézték méltón a hősöket
Színvonalas és sokszínű műsorral 
közreműködtek iskolánk tanulói a 
községi ünnepségeken 2016. már-
cius 15-én kedden a Művelődési 
házban.
Az ünnepi szónok, Földi László or-
szággyűlési képviselő, a Szent Ke-
reszt iskola egykori igazgatója a 
történelmi napok máig érvényes 
üzenetét emelte ki.
Az irodalmi színpad megható, romantikus történeteket mutatott 
be a forradalmi időkből, dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó irányítá-
sával.

Szabadság és szerelem –  
Mészáros Fanni, B. Deák Orsolya, Gál Gergő

A különböző zenei produkciók olykor mosolyt, olykor könnye-
ket csaltak a szemekbe. A Rezeda citerazenekar kíséretében a le-
gények katonadalokat énekeltek, Gévai Levente szólóban énekelt a 
Fényév-távolságról, az énekkar zengve, magával ragadóan dalolt, a 
kis furulyazenekar pedig először lépett színpadra – felkészítő ne-
velőjükkel, Juhász Anikóval közösen.

Venyingi Luca, Laczi Orsolya, Gévai Anna, Nagyszombati Petra, 
Varga Hanna és Juhász Anikó

Az ünnepi koszorúzás során a Gábor Áron Diáktüzércsapat tagjai 
közreműködtek, majd díszlövéssel tisztelegtek a 48-as hősök em-
léke előtt.
A továbbiakban azonban sajnos nem a hagyományok szerint ala-
kult a megemlékezés. A tervek szerint az országos televíziós csa-
tornákon is beszámoltak volna a látványosnak ígérkező meg-
emlékezésről a Kutyakaparónál, az össztáncról, a kerékpárosok 
felvonulásáról, de ezt a tervet az időjárás keresztülhúzta. A Kecs-
kemétről érkezett kerékpárosok is szomorúan fordultak vissza – 
csak erről szóltak a híradások is.
A néptáncosok így ünnepi műsorukat a tornacsarnokban adták 
elő – az önkormányzat támogatásával készíttetett új ruhában, új 
kalapban.

  Mintegy negyven kocséri és tiszakécskei táncos a Költő visszatér 
c. rockopera dalaira táncolt – gyönyörű összhangban, a koreográ-

fus és szakkörvezető Kis Or-
solya munkája nyomán.
A közönséget végül nemcsak 
a szokásos virslivel vendégel-
te meg az önkormányzat, de 
újdonságként egy kis édessé-
get, a korabeli recept alapján 
készült Kossuth-kiflit is meg-
kóstolhatták kitartó ünnep-
lők.
A Kossuth-kiflit Csőke Miklós-
né Piroska vezetésével a kony-
hás nénik sütötték, itt éppen 
Borzák Bianka kínálja.
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Az iskolai híreket összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető

Ártatlan bárányok, húsvéti nyuszik
2016. március 
18-én pénteken 
délután a napkö-
ziben kelleme-
sen, húsvéti ké-
szülődéssel múlt 
el a tavaszi szü-
net előtti utolsó 
délután.

Már kelnek a fiókák!
Kocsér legismertebb lakói féléves afrikai kiküldetés után 

március 9-én érkezetek vissza Kocsérra, az iskola kéményére. 
Néhány nap múlva elkezdte idei sugárzását a gólyakamera is, 
kisebb-nagyobb technikai zökkenőkkel, de azóta is folyamato-
san figyelemmel követhetjük a gólyapár életét. 

A lapzártakor, május 4-én készített kép tanúsága szerint már há-
rom fióka ki is kelt a 6 tojásból. 

Dr. Nagy Tiborné Mag-
dika néni ezúton is  kö-
szönetét fejezi ki minden-
kinek, aki adakoztak a 
megvalósításhoz, különö-
sen a Községi Önkormány-
zatnak a webfelület bizto-
sításáért, Urbán Attilának 
informatikusnak és Bod-
nár Róbert webmesternek 
a karbantartásért, az iskola 
nevelőinek, akik egy éven 
keresztül biztosították az szükséges internet-előfizetést. 

2016-ban egy madárbarát csoport is szerveződött a gólyakamera 
kapcsán kb. 50 fővel, ebben az évben ez a csoport fedezi az internet 
költségeit, 1000 Ft/év/fő támogatással. Aki kocsériként támogatni 
szeretné a gólyakamera működését, az dr. Nagy Tiborné Magdika 
nénit keresse. A csoport távolabbról is köszönettel fogad támoga-
tást az alábbi számlaszámra: 65100383-11406015 (Kocséri Telepü-
lésfejlesztési és Turisztikai Egyesület – Pátria Takarékszövetkezet).

 Hetedhét - Gyerekhíradó
A kocséri gólyák az idén is megjelentek az országos médiában! 

A tavaszi szünetben az MTV forgatócsoportja járt Kocséron, és 
Magdika néni valamint iskolánk tanulói büszkén meséltek a ne-
vezetes gólyapárról. Április 7-én csütörtökön délután került az 
MTV2 adásába a hangulatos, vidám, remek összeállítás.

Tanszaki hangverseny 

Kis virtuózok
Április 19-én kedden szüleik, barátaik előtt adtak kis zongorakon-
certet a nagykőrösi zeneiskola kocséri növendékei, Mirka néni ta-
nítványai.

Ország Tamás, Tóth Anna, Karikó Dóra, Gévai Levente, Gévai An-
na, Horogszegi Jánosné zenetanár, Etli Bianka, Badari Anna, Czakó 
Kitti, Venyingi Luca, Bagi Alexandra.

Dicsőséges tavaszi hadjárat

A kocséri diáktüzérek idén is részesei voltak április 4-én a tápió-
bicskei csatajátéknak, ahol több száz hagyományőrző közreműkö-
désével újrajátszották az 1849-es ütközetet. A csapat tagjai voltak: 
Farkas Vilmos, Vas Ákos, Farkas Zsolt, Tóth Marcell, Deák Dáni-
el, Kiss Roland, Mészáros Norbert és a csapat vezetője Gévai Imre.

MEGHÍVÓ
A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Gábor Áron Tagiskolájának 8. osztályos tanulói szeretettel 
meghívnak minden kedves érdeklődőt 
a 2016.június 18-án 1700-kor tartandó 

ballagási ünnepségükre.
Balog Dávid, Bátori Réka, Borzák Bianka, Danka Richárd, 

Dobos László, Gévai Eszter, Hegedűs Roland Csaba, 
Kenyeres Bálint, Kiss Tibor, Laczi Liza, Nagy Laura, 

Nyitrai Róbert, Pesti Márió Krisztián, Ragó Viktor Mihály, 
Rapi Zoltán, Sulymosi Balázs, Szöllősi Boglárka, Szűcs 

Krisztián, Tóth Dániel, Tóth Szabina, Urbán Aliza Krisztina, 
Urbán Attila, Urbán Szabolcs, Vágó Vivien Dóra, Zámbó 

Anikó, Juhász Anikó osztályfőnök

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
2016. június

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
március 18-án



Kocséri Híradó 9

„Fent a felhő szélén
egy angyal mindent lát,
hogy a világot a Földön,
gyerekek rajzolják.

Kicsiny, hegyezetlen,
színes ceruzák.”

Kormorán: Egy angyal mindent lát - dalszöveg részlet

Gyermeknap előtt…..

Kedves kocséri hölgyek!
Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az évenkénti 
egészségügyi szűrések nagyon fontosak mai rohanó világunk-
ban is. Legyen magunkra is időnk!
A tavalyi évben elvégeztem a méhnyakrákszűrő tanfolyamot, 
mely által lehetőségem van a lakosságkörében cytológiai vizs-
gálat (rákszűrés) elvégzésére.
Minden három éve nem szűrt hölgy kapni fog, vagy már kapott 
figyelemfelhívó levelet az ÁNTSZ-től, hogy már 3 éve elmu-
lasztotta ezt a vizsgálatot.
Most lehetőség van arra, hogy ezt itt helyben nálam – a védő-
nőnél – pótolja.
Az ÁNTSZ nekem is küld egy listát – ha valaki azon nem sze-
repel, vagy az utolsó vizsgálata óta még nem telt el három év, 
akkor is lehetőség van rá, hogy kérésre engedélyezzék a támo-
gatott szűrését és felkerülhet a listára.
A szűrést általában csütörtöki napokon végzem, de ettől eltérő 
időpontban is megoldható egyeztetés alapján.
Keressenek bizalommal!

Tóth Zsuzsanna védőnő
70/599-8395

Gólyahír

2016. február 8.
Szélesi Anna 
Franciska
Szélesi Hanna Éva
(szüleik: Szélesi 
János és Potyó 
Mónika)

2016. február 13.
Urbán Hajnalka
(szülei: Urbán 
Róbert és Pekár 
Hajnalka)

2016. március 3.
Szabó Noémi
(szülei: Szabó József 
és Pető Tünde)

2016. március. 14.
Farkas Imre
(szülei: Farkas Imre 
és Horkai Erika)

2016. április 1.
Horkai Dávid
(szülei: Horkai 
István és Fajka 
Ágnes)

EZ + AZ

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Franciska; Szélesi
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Egy év, két könyv és az emlékek
Amit itt olvasnak majd, meglehetősen személyes lesz. 

Eltelt az életemben egy év, egy nagyon furcsa, hiány-
érzettel teli, nehéz esztendő. Tudom, hogy sokan élik, 
élték, és fogják is átélni azt, ami velem is megtörtént. 
Mégis… hátha ez segít. Vagy talán élesebben felidéz 
eseményeket, perceket. Azoknak is segít, akik ugyan-
ezt élték át. Csak sóhajtani, vagy kicsit megállni, vagy 
könnyet lenyelni, vagy engedni kipottyanni. Nem tu-
dom. Lehet, hogy csak nekem könnyebb ezzel. Tudok 
már beszélni róla. Talán.

Nyár volt. Nagyon meleg, igazán idilli nyári nap. Kint 
voltam a szüleimnél, és igazából csak lazán gomoly-
gott a teendők elvégzése utáni nyári délután. Édesapám 
nem szerette a technikát, most mégis egy laptoppal a 
kezében ült. Meglepő látvány nyújtott. Mit csinálsz?- 
kérdeztem, mire ő egyszerűen mondta: Könyvet szeret-
nék írni. Tudtam, hogy hetek, hónapok óta gyűlnek kö-
rülötte az ókori témájú könyvek. Olvasott és olvasott, 
szenvedélyesen érdekelte a császárság kora. Aztán for-
málódott benne egy saját ötlet, az orvos figurájáé, aki 
mindent megfigyel, mindent észrevesz, mindenben 
benne van, és mégis élete lényege kívül áll a nagy embe-
rek életén. Ő lett volna könyvének hőse. A nagy gond-
dal megírt, sokszor átalakított történetet végül nem fe-
jezte, nem fejezhette be. Az orvos a regényben ő maga 
volt, ezt nem volt nehéz kitalálni. Gondolatait, római 
meséjét sok – sok száz oldalon egy kicsi pendrive őrzi. 

Nem tudtam még kinyitni. Még nem volt elég az eltelt 
idő. Utoljára akkor olvastam bele, mikor még élt. 

Mert még annyira korainak érzem. Bizonyára sok 
mindenki így van ezzel: én egy könyv kéziratával, mely 
az édesapám gondolatait őrzi, más egy tárggyal, egy ru-
hadarabbal, egy levéllel, bármivel, ami a szerettünktől 
maradt. Megfogom, leteszem. Így talán nem kell felfog-
ni, nem kell véglegesíteni, hogy egy éve már nincs ve-
lünk. 

Persze, tudom, felfogtam én, megértettem, hogy 
semmi sincs már úgy, mint azelőtt. Nem is lesz. Csak 
a szívünkben él, az emlékeinkben, sűrűn felé szálló 
gondolatainkban, néha felfedezem, hogy a saját moz-
dulataimban is. Sokszor, ha a tükörbe nézek, őt is lá-
tom, annyi minden van belőle az én arcomban.  Nem 
szól már hozzám, nem osztja tanácsait, kérve- kéretle-
nül, nem krákog bele a telefonba, nem nevetünk osto-
ba filmeken, amiket senki se értett, hogy ugyan miért 
szerettünk. Nem megyek én már be a rendelőbe, nem 
mond ő már mindig valami okos szót és megnyugta-

tóan jó tanácsot, hogy nincs semmi gond, ugyan már, 
hagyd és elmúlik… vagy azt, hogy itt ez a beutaló és 
most már futás… Nem. Tudom, tudjuk, hogy nem. Pe-
dig jó lenne. Azt hiszem, ezzel nem csak én vagyok így. 
Az épület lehet ugyanaz, mégis semmi sem ugyanaz, 
csak talán a mindent látó és csendesen hallgató bútorok 
és a régen álló falak. Sok minden hiányzik a falak közül, 
főleg a vizsgáló ajtaja mögül  hangosan csengő, mindig 
határozott szó. Az ő szava, az ő hangja. 

Mindenkinek van személyes élménye vele, róla. Ná-
lánál segítőbb szellemű ember kevesebb volt, annyi 
„Dumalgont” adott be az évtizedek során, mégis sohase 
fogyott ki belőle. Egy év telt el, és minden sokkal csen-
desebb. 

Azon a bizonyos nyári napon a ház egy másik szo-
bájában még valaki dolgozott. A műfaj is más volt és a 
stílus is: az öcsém verseket ír. Tudtam, hogy régebben 
próbálkozott ezzel, és most felélesztve a régi, akkor még 
kedvtelésnek induló játékot, újra verselni kezdett.  

A férjem rögtön tudományos alapokra fordította a 
verseket látva a dolgot: most olvasta, hogy ez a képes-
ség bizony nem örökletes dolog, tanulni nem lehet, rit-
ka és különleges adománya a sorsnak, az életnek. Az 
ember vagy tudja, vagy nem. Hogy miket nem írnak 
ezek az orvosi lapok… Nevettünk, és biztattuk a testvé-
remet. Úgy egy év múlva már komolyan jelentette be: 
összeszerkesztett egy kötetre való költeményt, ciklu-
sokra szedte, és szeretné kiadatni. Aztán elkészültek Ki-
rály Hajni meseszép, álomvilágot, emlékeket, érzéseket 
tükröző, kifejező illusztrációi. A verseskötet elkészült, 
kézbe fogható volt.

Elfogult vagyok, és nagyon szubjektív lesz a vélemé-
nyem. A versek gyönyörűek, és oly sok mindenről szól-
nak: szeretetről, szerelemről, elhunyt drága nagyapám-
ról és édesapámról, a hazáról, fociról és messzi-messzi 
tájak szépségéről. Teljesen érhető, hogy nekem nagyon 
kedvesek. Ritmusuk és érthető tartalmunk van, finom, 
összecsengő rímeik, mondandójuk mély, de akkor is az, 
ha vidám és könnyed a téma. A „poet.hu” oldalon és 
persze kötetben mind olvasható. 

Két könyv. Egy megjelent verseskötet és egy álommá 
vált elképzelés. Egy megvalósított terv és egy félbe ma-
radt ötlet. 

Emlékezésem miértje kettős: Egy verseskötet jelent 

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
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Pályázati felhívás 
a 2016/2017. tanévre

A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány pályázatot ír ki támo-
gatás elnyerésére a 2016/2017. tanévre. 
A pályázat célja: kimagasló tanulmányi 
eredményt elérő, és aktív közösségi mun-

kát végző szakmunkás-, 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. osztályban elért kitűnő tanulmá-
nyi eredmény)
- iskolarendszerű, első diplomát adó, nappali tagozatos képzésben 
résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatóknál legalább jórendű ta-
nulmányi eredmény (3,5-nél jobb átlag)
(első évfolyamosok 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 2015/2016. 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: 2016. 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 2016. szeptember 25-ig 
bírálja el, az eredményről 2016. szeptember 30-ig tájékoztatja a pá-
lyázókat. 
*gimnáziumi tanulónak minősül a 4 és 6 osztályos gimnázium ta-
nulója egyaránt.
**a pályázat elbírálásánál önálló keresetnek minősül a tanuló rend-
szeres, vagy nem rendszeres diákmunka keretében, egy adóévben szer-
zett 150.000 Ft-ot meghaladó bruttó jövedelme. Kétség esetén az Ala-
pítvány jogosult a tanuló 2014. évi adóbevallásba betekinteni. Nem 
minősül önálló jövedelemnek a más szervezettől kapott ösztöndíj.

Rozsnyói Ferenc Antracit éjjelek című verseskötete Ki-
rály Hajni illusztrációival Kocséron a virágüzletben 
vásárolható meg mindenki számára, illetve az inter-
netes áruházakban (undergroundbolt.hu, libri.hu, 
bookline.hu) is megrendelhető.

Rozsnyói Ferenc

FEKETE ÁPRILIS
Az ebédlőben sóhajt az üres szék,
Rám mosolyog csendben egy régi kép.
Megsimogatom magányos köntösét,
Arcomra érdes csókot lehel a sötét.
Szolidan hallgatózik a telefon,
A zsebórában ketyeg a fájdalom.
Csak bolyongok, kóválygok a házban,
Keresek valakit az örök elmúlásban.
Keresem őt, a hangját, keresem a szót,
Vagy ha szó nincs, a közös hallgatni valót.
S nélküle csak fekszenek a tárgyak,
Őrzik emlékét sok-sok vidám nyárnak.
 
Múlttá nemesültek itt a vétkek,
Bár ölelhetném még, oly keveset adtam.
De nem lehet, eltávozott végleg.
S feleszmélek, mert én itt maradtam.
Felszakad bennem egy emberöltő csendje,
Vele szűköl testem minden apró sejtje.
Vacog a tanácstalan, gyermeklelkű 
Pater familias. 
Mert most hidegek erre az éjszakák.
Most nincs fény, se láz, se értelem,
Nincs józanság, se részegség,
csak gyász, könny és félelem.
Feketeség, mi megfog és nem ereszt.
Otromba földgombócok hullanak,
Velük szállnak alá megszentelt szavak,
És sírhantjára kerül egy friss kereszt.
Élt 72 évet.
Fehér köpenye a fogason,
A fonendoszkóp, s táskája letéve.
Behegedt sebhely fájó mellkason.
Ennyi volt? Csakugyan ennyi? Talán.
De tudd, mindig velünk leszel,
Emléked örökké élni fog.
És sosem feledünk, drága jó apám.

meg az öcsém tollából, apunak ajánlva, és egy ebből 
való, hozzá- róla szóló verssel emlékezünk arról, hogy 
édesapám egy éve nincs már velünk. 

Rozsnyói Anikó

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
2015. évi
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Népköri beszámoló 2016 március-április eseményeiről
Változatlanul minden 

hónap első és harmadik 
csütörtökön baráti összejö-
vetelre érkezünk a faluház-
ba, a tagjaink állandó rész-
vétele 30-35 fő közötti az 
egyes a rendezvényeken. 

MÁRCIUS 3-án az első 
klub esten virággal köszön-
töttek a NŐNAP alkalmá-
ból a férfi tagjaink.

Gazdára talált 37 cse-
rép primula, melyből 
csak kettőt kellett szemé-
lyesen házhoz vinni.

Nagyon kedves meg-
hívásnak tettünk eleget 
március 12-én JÁSZ-
KISÉREN a Csete Balázs 
Honismereti kör év indí-
tó ünnepi  összejövetelén 
9 órai kezdettel 5 fővel.

Benedek József egye-
sületi elnök nyitotta meg, felkért előadó Hajagos József történész, 
gyöngyösi gimnáziumi tanár volt. Március 15-éhez kötődően a 
hősiességről, a hazafiságról szólt az előadása. 

Damjanich János 1848-as leveleiben a közélet és a magánélet 
eseményei között az 
EMBERT, a későb-
bi mártír táborno-
kot állította a közép-
pontba.

A tartalmas, új is-
mereteket nyújtó 
előadást nagy figye-
lemmel hallgattuk 
mindannyian.

Szép kiállítást állí-
tottak össze az egyesület tagjainak munkáiból, hímzéseiből és az 
elmúlt éveket idéző emlék- képekből, megjelent újságokból.

A vendéglátást egy énekkel köszöntük meg.
A március igen mozgalmas volt számunkra. Részt vettünk a köz-

ségi rendezvényen március 15-én.

Március 19-én ragyogó nap-
sütésben ünnepelte a JÁSZOK 
EGYESÜLETE Budapesten a 
Budai Várban újjáalakulásának 
25. évfordulóját.

A jubileumi ünnepség a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
disz udvarán kezdődött és a jász-
fényszarui Huszárbandérium 
katonai tisztelet adása mellett a 
JÁSZKUN Huszárok Emlékmű-
vét koszorúztuk meg.

Az ünnepi találkozó a Vá-
gó Pál festőművész monumen-
tális alkotásával díszített „Már-
vány terem”- ben folytatódott. A 
teremben a Jászapáti születésű 
művész a magyarok csatáit meg-
örökítő csodálatos faliképe alatt, 
jó hangulatú rendezvényen vet-
tünk részt.

Dr. Dobos László alapító ügy-
vivő köszönetet mondott a tag-
ságnak, megköszönte a képviselő 
társak segítségét és a szponzo-
rok támogatását. Felidézte, hogy 
1991. évben 36 alapító hozta lét-
re az egyesületet, szólt az elmúlt 
25 évről az elért eredményekről a 
jász öntudat reneszánszáról.

Április 9-én a Nyugdíjas Klub 
meghívásának a Tavaszi bálon 
voltunk Szentkirályon, ahol hu-
moros műsort mutattunk be. 
Nagyon vidám este volt, jól szó-
rakoztunk.
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Vadászbál Kocséron
A Kocséri Vadásztársaság 2016 március 5-én tizenharmadik al-

kalommal tartotta a kibővített vadászbálját, a civil lakosság felé 
nyitás jegyében, visszagondolva arra az időszakra, mikor döntés 
született, amely nem volt egyszerű a vadásztársadalom nagyfokú 
zártsága miatt. Örülök, hogy a civil lakosság felé nyitás álláspont 
győzött, ezt a jelenlévők létszáma is igazolja.

Az elnöki a köszöntőben elhangzott az elmúlt év sikeres ered-
ményes lezárása. Az új vadászati törvény megjelenésével új felada-
tok elé állítja a vadásztársadalmat, így minket is. Az új vadászati 
ciklus 20 évre torlódik ki a jelenlegi 10 év helyet, ami vadgazdál-
kodás szempontjából helyes. A fennmaradáshoz nagyfokú megér-
tésre az egymásközti és földtulajdonosi összefogásra lesz szükség.

Visszatérő szép hagyomány folytatva első alkalommal került sor 
a vadászbálon három fő új vadász fogadalomtételére. A fogadal-
mat tett vadászok díszoklevelet kaptak az elnöki avatótól.

Hagyománnyá kezd válni, hogy a vadászbál napja nőnapra, vagy 
környékére esik, ez tudatos a nők iránti tiszteletünkből és meg-
becsülésünkből, hogy egy szál virággal köszönjük meg áldozatos 
munkájukat.

A férfiak számára a nőnap egy kicsit a jóvátétel napja is. Sok férfi 
nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni gyönyörű érzés, olykor te-
her, néha felemelő, máskor nyűg, egy mégis bizonyos, nélkülük él-
ni nem lehet!

Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, si-
mogatnak, korholnak, vagy hallgatnak. Mert szeretnek, s ezért so-
kan hálásak is vagyunk nekik.

Goethe így vall erről: „SZERETVE LENNI A LEGNAGYOBB 
BOLDOGSÁG A VILÁGON”

Meglepetés és óriási siker volt, a lányok és asszonyok táncos mű-
sorra, a táncukkal köszönték meg a nőnapi megemlékezést.

Mulatáshoz és jó hangulathoz, jó étel, jó zene és kitűnő társaság 
kell a pozitív visszajelzések igazolták, hogy vadászbálunkon ezek 
megvoltak. A kitűnő ételeket Fazekas vendéglő készítette, zenét 
évek óta közkívánatra visszatérő Kecskeméti Hangulat együttes 
szolgáltatta. Befejezésként szeretném megköszöni a szervezésben, 
díszítésében résztvevők munkáját. A műsort adó citerazenekar, 
táncosok részvételét. Remek munka, jó szórakozás volt.

Papp Ferenc elnök

Az elkövetkező időszak nálunk az évzáró közgyűlésre való felké-
szüléssel telt el.

A Kocséri NÉPKÖR 2016. április 23-án tartotta éves közgyű-
lését. 
A közgyűlés napirendje:

Beszámoló a 2015 évi tevékenységről.
A választmány pénzügyi számadása.
Tervek elgondolások a 2016. év népköri programjairól.
A közgyűlésen megjelent 46 tag, a tagok teljes létszáma.
Sajnos az alapító ta-

gok közül már sokan 
nem lehettek jelen, 
meghaltak vagy koruk 
és egészségi állapotuk 
már nem engedi, hogy 
velünk ünnepeljenek.

A beszámoló elfoga-
dása után a az énekkar 
műsora és Csőke Ale-
xandra előadásában 
egy csodálatos vers kö-
vetkezett.

Kötetlen beszélgetés 
vidám zsibongás volt 
ebéd előtt a tagok és 
vendégeink között.

Az ebéd elfogyasz-
tása után egész dél-
után együtt szóra-
koztunk, énekeltünk, 
beszélgettünk.

Köszönöm min-
den tag egész éves te-
vékenységét, külön 
azokat a támogatá-
sokat, hozzájárulá-
sokat, akik segítették 
egyesületünk tevé-
kenységét.

Járvás Józsefné
a NÉPKÖR elnöke
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Majális 2016

Jó hangulatban tölthetett el egy na-
pot, aki kilátogatott május 1-én a 
kocséri majálisba. Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik a nap si-
keres megrendezéséhez bármilyen 
formában hozzájárultak. Reméljük, 
hogy képösszeállításunk meghoz-
za azok majálisozó kedvét is, akik 
az idén nem látogattak ki a rendez-
vényre – őket is sok szeretettel vár-
juk jövőre!
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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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki  

mindazoknak, akik

Szekeres  
Károlynét

utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el,  

fájdalmunkban velünk osztoztak.
Külön köszönjük Balogh Ferencné 

Ági, és Szőke Béláné Irénke 
lelkiismeretes, odaadó munkáját.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,  
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Urbán István
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek  

és mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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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.: 06-20/800-6490

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. 

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

2 szobás komfortos családi ház a Dózsa GY. u. 14. 
szám alatt eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: 20/599-
7628

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

Könyvtár 4
Öntapadó jegyzet
Levélcím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.




